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12 ‘De oude orde liet zich niet meer herstellen’972 
De discussies die tijdens de oorlog in fabrikantenkringen waren gevoerd over het “arbeiders-
vraagstuk”, werden na de bevrijding voortgezet; niet alleen in ondernemerskringen, ook een 
deel van de gegoede burgerij stortte zich voortvarend op deze kwestie. In Hengelo werd hiertoe 
op 6 juni 1945 op initiatief van onder meer wethouder G.J. Steggink, B.W. Berenschot, D.J. 
Wissink, directielid van de KNKS, het Kader Genootschap Hengelo voor Sociale Opvoeding 
opgericht, dat zich in de loop van dat jaar omdoopte tot Hengelosch Genootschap voor Sociale 
Vorming. Volgens een van de sprekers, vermoedelijk B.W. Berenschot, had de leiding van de 
bedrijven vaak alleen belangstelling voor de bedrijfsvoering, niet voor andere zaken. ‘Zij ko-
men er dan ook zelden toe de werkkrachten als mensch te zien. De arbeiders als complex wor-
den beschouwd als iets dat geleid moet worden in de richting van wat voor het bedrijf belang-
rijk is.’ Dit was een ernstig probleem omdat daardoor ‘steeds een, de samenleving verstorende 
onrust, zij het soms latent, aanwezig (zou) zijn’. Hij vond dat de leiding haar hovaardige hou-
ding moest laten varen en de andere partij, de arbeiders, serieus moest nemen. ‘Op die manier 
zal het wantrouwen overwonnen kunnen worden en daarmee de belemmering voor werkelijk 
redelijk overleg worden weggenomen.’  
De oprichters, mensen die in Hengelo ‘in eenigerlei maatschappelijk verband een leidende of 
verantwoordelijke functie’ vervulden, achtten zich op grond van die functie ‘gerechtigd en ver-
plicht om een gemeenschappelijke invloed op de sociale opvoeding der bevolking te doen gel-
den’. Zij wilden een ander maatschappelijk besef en een andere sociale moraliteit bevorderen 
vanuit de overtuiging dat de sociale ontwikkelingen van dat moment zulks eisten. Hun bedoe-
ling was, zoals A.L. van Schelven − de directeur van de Stichting Textielvak die vanuit een 
zelfde soort overwegingen was ontstaan (zie §12.3) − het later omschreef, het gemeenschapsbe-
sef dat in de oorlog was gegroeid, ook na de bevrijding levend te houden, te verdiepen en te ver-
sterken. Een belangrijk element in de overwegingen van het Genootschap om zich in te spannen 
voor een nieuwe moraal, een uitweg uit de demoralisatie, was dat anders ‘een nieuwe leidende 
laag van onderop of van bovenaf zijn plaats (zou) innemen en in niet-democratische geest lei-
ding geven aan de nieuwe vormgevingen’. Het Genootschap bouwde voort op clandestiene bij-
eenkomsten over dit soort onderwerpen waarbij onder meer B.H. ter Kuile van de Nederland-
sche Stoombleekerij betrokken was geweest. 
Op 3 juli werd tijdens een bijeenkomst in de kantine van de NV G. Dikkers & Co, waarbij 104 
mensen aanwezig waren, het eerste bestuur gekozen. Dit bestond uit B.W. Berenschot als voor-
zitter, H. Hofman, D.J. Wissink, B.A. Bruggink, J.G. van Busschbach. Enkele andere in het oog 
springende leden waren A.M. Dikkers, directeur van de firma Dikkers, de vakbondsbestuurder 
J.B. Vlam en Tj. Roorda, die werkte bij de Machinefabriek Gebr. Stork & Co en een belangrijke 
rol had gespeeld bij de April-Mei-Stakingen van 1943. Dat twee vakbondsvertegenwoordigers 
in dit genootschap waren opgenomen is gezien de verhoudingen in Hengelo niet vreemd.973 

                                                 
972 Citaat uit J. van Vucht Tijssen, Motivation research en personeelbeleid, in: J. Blok, A. Klaster en A. L. van Schelven (red.), 
N.V. Spinnerij Oosterveld : 1911-6 maart-1961. 50 jaar SO, Enschede 1961. Helaas zijn de pagina’s in deze publicatie niet ge-
nummerd, zodat verwijzen slechts globaal mogelijk is. 
973 Statuut van het Kader Genootschap Hengelo voor Sociale Opvoeding; Verslag van de vergadering van het Kader Genootschap 
Hengelo voor Sociale Opvoeding, 6 juni 1945; Eenige losse opmerkingen over de verhouding werkgever-werknemer, juni 1946; 
brief aan de deelnemers van de bijeenkomst van 3 juli met een verslag van de bijeenkomst, 9 juli 1945 (alle: GAH-ACW); Van 
Schelven, Hengeler wind, p. 116-117. Voor het verschil in positie tussen vakbondsbestuurders in de Hengelose metaal en de En-
schedese textiel, zie: C.E. Vervoort, De betrekkingen tussen de organisaties van werkgevers en werknemers in de Twents-
Achterhoekse textielindustrie (1919-1940), Leiden 1957, p. 333-347 en Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 429/430.  
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De discussies in de bijeenkomsten van het Genootschap gingen voor een aanzienlijk deel over 
de veronderstelde gebrekkige communicatie tussen werkgevers en werknemers en over het 
wantrouwen dat tussen hen bestond. Een reeks inleiders liet zijn licht schijnen over dit wan-
trouwen en wat hieraan kon worden gedaan. Een van de meest interessante was van de Zwitser-
se bedrijfspsycholoog P. Silberer. Zijn lezing op 16 september 1946was een van de vele die hij 
in deze tijd op diverse plaatsen in Nederland hield om zijn licht te laten schijnen over de manier 
waarop het probleem “arbeiders” kon worden opgelost. Ik ga wat dieper in op zijn bijdrage in 
Hengelo, omdat Silberer grote invloed zou uitoefenen op de sociale verhoudingen; hij ver-
woordde problemen van dat moment op een ook voor de Twentse textielfabrikanten herkenbare 
manier en deed hen handreikingen die praktisch waren, maar die hen wel de ruimte gaven om 
baas in eigen bedrijf te blijven. 
Het vraagstuk van de verhouding tussen werkgever en werknemer kon men volgens Silberer 
vanuit drie kanten benaderen. Vanuit een economische invalshoek, waarbij de vraag centraal 
stond wat een rechtvaardig loon was; vanuit een politieke benaderingswijze, waarbij de tegen-
stelling kapitalisme versus socialisme in het brandpunt stond; vanuit een psychologische ziens-
wijze met vraagstukken als “arbeidsvreugde” en “werkgemeenschap”. Silberer koos vanuit zijn 
vakgebied voor de laatste optie. Het was zijns inziens ontegenzeggelijk waar dat het moderne 
grootbedrijf ‘weinig enthousiasme’ wekte onder de arbeiders, maar het grootbedrijf was een ge-
geven. Het was zaak dit niet te dramatiseren, maar te onderzoeken waar oplossingen konden 
worden gevonden. Hij riep zijn gehoor op zich af te vragen hoe men zelf tegenover zijn werk 
stond. Wanneer iemand werk had, dat hij aankon, voelde hij zich waarschijnlijk gelukkig daar-
mee. Mensen wilden werk dat een zekere mate van verantwoordelijkheid van hen vroeg, waar-
bij men zich ‘een levend deel van het geheel’ voelde en in zekere mate onmisbaar. Om aan deze 
behoeften tegemoet te komen kon een bedrijf een aantal middelen inzetten, zoals een bedrijfs-
krant, lezingen en rondleidingen om meer begrip voor het geheel van de onderneming bij te 
brengen; men kon het bedrijf in kleinere eenheden indelen; een onderneming kon de bazen, de 
onderste laag leidinggevenden, meer zeggenschap geven, omdat hiermee ‘de persoonlijke lei-
ding’ zou worden versterkt. Zo waren er dus diverse kanalen beschikbaar waarlangs de commu-
nicatie tussen de directie en de arbeiders kon plaatsvinden, hiërarchisch via de lijn, via staffunc-
ties zoals een personeelschef, via direct contact zoals een bedrijfskrant, via contact tussen direc-
tie en vakbonden of fabriekscommissie. 
Zijn ervaringen in Zwitserland hadden hem geleerd dat door de instelling van fabriekscommis-
sies ‘de werknemer als verantwoordelijk deel van het geheel’ werd erkend. ‘Hierdoor triomp-
heerde de idee van samenwerking van “partners” over dat van de klassenstrijd’ (zie voetnoot 
272). Sociale voorzieningen moesten bij voorkeur niet door het bedrijf worden geregeld, omdat 
dit het gevoel van afhankelijkheid van de arbeiders versterkte: ‘Het patriarchale bedrijf is voor-
bij.’ Als derde positieve ervaring noemde Silberer de invoering van pensioenvoorzieningen. In 
de discussie vroeg hij zich af of er een absolute maatstaf te vinden zou zijn voor een “recht-
vaardig” loon, al erkende hij dat tijdstudies en werkclassificatie bijdroegen aan ‘objectievere 
grondslagen’. Hij benadrukte dat bedrijven zich bij voorkeur verre moesten houden van be-
moeienis met vrije tijdsbesteding, voorlichting over maatschappelijke vraagstukken e.d., juist 
gezien de bestaande achterdocht voor zaken die “van boven” kwamen. Al met al legde Silberer 
een aantal voor de textielindustrie aansprekende gedachten op tafel. 

                                                                                                                                               
J.B. Vlam werkte voor en tijdens de oorlog bij Dikkers, direct na de bevrijding was hij rechterhand van burgemeester Van der 
Dussen als ambtenaar in buitengewone dienst en daarna was hij enkele jaren wethouder (Van Vree, a.w., p. 188, 
zie ook http://www.biografischwoordenboekgelderland.nl/bio/6_Jan_Berend_Vlam, geraadpleegd op 27 mei 2010). 
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B.H. ter Kuile benadrukte in zijn inleiding op 23 september dat het de top van een bedrijf was 
die de toon zette voor de juiste sfeer in de fabriek. Het personeel moest de ruimte en gelegen-
heid hebben om grieven, ‘die altijd kunnen ontstaan’, te uiten. ‘Zonder dat ontstaat een grieven-
accu, die bij gebrek aan een natuurlijke uitlaat op ongelegen oogenblikken en op de verkeerde 
plaats ontladen wordt.’ De leiding van een bedrijf moest daadwerkelijk belangstelling hebben 
en tonen voor wensen en grieven en niet aarzelen om gemaakte fouten toe te geven. ‘De top 
moet tonen, redelijk en menschelijk te zijn.’ Op deze manier kon er veel worden bereikt en Ter 
Kuile kon zich geen systeem voorstellen ‘dat betere resultaten af zal werpen dan het kapitalisti-
sche, ondanks de vloek, die op het woord kapitaal rust’. In de Twentse verhoudingen kan hij als 
een moderne ondernemer worden beschouwd. Zijn paternalistische inslag (‘De ouders zijn zelf 
meestal zelf de oorzaak als de kinderen lastig zijn’, doelend op de verantwoordelijkheid van de 
werkgever voor de sfeer in het bedrijf) is daar niet mee in strijd. Hij onderkende vier categorie-
en werkgevers ‘met een verkeerde geestelijke instelling’: ‘De reactionairen (angst voor het 
nieuwe); de onsocialen (alleen belangstelling voor gelijken of hoger geplaatsten); de uiterst 
commercieelen (sociale politiek ten koste van eigen winst); de cynici (geen geloof in verbete-
ring, “défaitisten”).’ Met deze opsomming gaf hij een somber getinte sociale kaart van de 
Twents-Gelderse textielfabrikanten, die evenwel niet ver bezijden de waarheid was. 
Ter Kuile zag geen heil in medezeggenschap door de arbeiders in het beheer van de onderne-
ming, ook al zou dat de belangstelling voor het werk en de sfeer ten goede komen. Hij zag als 
bezwaar dat daarmee de bestaande hiërarchie werd verbroken en hij betwijfelde of de arbeiders, 
op dat moment, over voldoende capaciteiten beschikten. Wel was hij er voorstander van om de 
arbeiders een adviserende stem te geven in sociale aangelegenheden. Ook winstdeling door de 
arbeiders achtte hij niet meer dan billijk, mede omdat hiermee ‘de arbeiders direct in het belang 
van een goede productie betrokken worden’. 
H. Kamerling, verbonden aan Bureau Berenschot, ging op 7 oktober nader in op het ‘wantrou-
wen’ dat leefde onder de arbeiders. Voor het goed functioneren van een onderneming was het 
essentieel dat de werknemers het vertrouwen hadden dat de werkgever werkte in het belang van 
de gemeenschap en in het belang van de werknemer, maar ‘dit vertrouwen ontbreekt, op enkele 
uitzonderingen na, geheel’. Oorzaken voor het alom bestaande wantrouwen waren ‘slechte be-
handeling, bedrog, uitbuiting of hoe men het ook wil noemen bewust of onbewust’ en ‘niet be-
grijpen van werkgever door werknemer door groot verschil in gewoonten, belangstelling enz.’ 
De oplossing voor de eerste genoemde oorzaak was volgens hem duidelijk. Het tweede pro-
bleem kon alleen veranderen, wanneer de leiding de door haar ten toon gespreide ‘hoogmoed’ 
zou laten varen, zich ten doel zou stellen om te ‘dienen’ en zich ‘nederigheid’ als geesteshou-
ding eigen zou maken. Hoe dit doel te bereiken wist Kamerling ook niet. ‘Nader onderzoek zal 
gedaan moeten worden.’ 
Op 4 november besloot het Genootschap om zich vervolgens te richten op ‘medezeggenschap’ 
als een onderwerp dat van groot belang was voor de verhoudingen tussen werkgevers en werk-
nemers. In dit verband wees voorzitter Berenschot op 18 november 1946 op onderzoeken die 
ruim tien jaar vóór de Tweede Wereldoorlog waren uitgevoerd in de fabriek Hawthorne Works 
in de VS. Doel van deze onderzoeken was geweest om de invloed van de arbeidsomstandighe-
den op de prestaties van de arbeiders vast te stellen. Gebleken was dat het idee dat er iets was 
veranderd, van belang was voor de prestatie en dat de vraag of de prestatie toe- dan wel afnam, 
sterk afhankelijk was van de positief of negatief ingestelde mentaliteit van de betrokken arbei-
ders. Of er daadwerkelijk iets was veranderd, bleek hierbij een geringere rol te spelen. Verder 
was gebleken dat er naast de formele organisatie in een fabriek ook een belangrijke informele 
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organisatie bestond en dat het dus van groot belang was dat er een goed contact bestond tussen 
de verschillende geledingen, zowel top-down als bottom-up. 
Het Genootschap slaagde er in om voor zijn vergadering van 2 december CNV-bestuurder F.P. 
Fuykschot te strikken die als deskundige werd gezien op het gebied van het bedrijfsorganisatie- 
en medezeggenschapsvraagstuk. De oorzaak van het wantrouwen tussen werkgevers en werk-
nemers moest men volgens hem zoeken ‘in de zonde, d.i. in de onvolkomenheid in de mensche-
lijke samenleving door het verbreken van de scheppingsorde’. Als gevolg hiervan was een 
scheiding ontstaan tussen arbeid en arbeidsresultaat. In de enkele dagen voor zijn inleiding ver-
spreide syllabus had hij als verklaring voor al deze rampspoed ietwat prozaïscher de ontwikke-
ling van het moderne bedrijfsleven genoemd, die had geleid tot genoemde scheiding tussen ar-
beid en arbeidsresultaat. Dit was de belangrijkste oorzaak van het ontbreken van arbeidsvreugde 
en verantwoordelijkheidsbesef. ‘Genezing’, terugkeer tot de oorspronkelijke eenheid van arbeid 
en arbeidsresultaat, ‘voor zoover de huidige ontwikkeling dit toelaat’, kon bereikt worden door 
adviserende medezeggenschap van de arbeiders in sociale en economische aangelegenheden. 
Dus ook al was de analyse geboren in hemelse sferen, de remedie was zeer aards. Met het in-
voeren van een medezeggenschapsstructuur zou het paradijs nog niet zijn weergekeerd, want 
het grootste probleem was ‘om de medezeggenschap voor het besef van de arbeiders reëel te 
doen zijn’. Dit kon worden gerealiseerd door hem in de CAO vast te leggen. Fuykschot wenste 
nadrukkelijk geen medebeslissingsrecht voor de arbeiders, want dat leidde ‘tot communisme en 
socialisatie in de betekenis van gemeenschapsdictatuur’. Wanneer echter de directie de adviezen 
van de ondernemingsraad herhaaldelijk terzijde zou leggen, zou het doel, ‘het scheppen van 
vertrouwen’, niet worden bereikt.974 
 
Terwijl men in Hengelo in wijdlopige beschouwingen debatteerde over de oorzaken van het 
wantrouwen, vatte de FVA in Almelo de koe bij de hoorns door direct overleg met de Bedrijfs-
unie te starten. Tijdens de tweede vergadering van de FVA na de oorlog, op 25 juli 1945, woon-
den J. Jasink van De Eendracht, H.A.C. Huijsmans van St.Lambertus en J. Vunderink van Uni-
tas de besprekingen bij. Van fabrikantenzijde waren aanwezig voorzitter G. Vixseboxse van de 
Katoenmaatschappij v/h Gebrs. Scholten & Co, A.A. ten Bos van de Wolspinnerij, weverij, 
ververij J. ten Bos, A.A.W. ten Cate van H. Hedeman Jr.'s Textielfabrieken, G. ten Cate van H. 
ten Cate Hzn & Co en C.G. Recter van dezelfde firma. Vixseboxse heette de vertegenwoordi-
gers van de Bedrijfsunie welkom en zei verheugd te zijn om met deze bestuurders van ‘de oude 
organisaties’ te kunnen praten. Vroeger hadden partijen alleen om de tafel gezeten, wanneer er 
een concrete aanleiding was, bijvoorbeeld een arbeidsconflict, maar de FVA was ervan over-

                                                 
974 Syllabus 2e lezing door Paul Silberer, 12 september 1946; Verhouding werkgever-werknemer, samenvatting van het besprokene 
in de vergadering van 16 september 1946; Kort verslag 3e bijeenkomst verhouding werkgever-werknemer, samenvatting van het be-
sprokene in de vergadering van 23 september 1946; Inleiding te houden op maandag 7 oktober 1946 door Ir. H. Kamerling, 2 
oktober 1946; Verslag 9e bijeenkomst, vergadering van 4 november 1946; Verslag 10e bijeenkomst, vergadering van 18 november 
1946, 22 november 1946; Syllabus 12e bijeenkomst, inleiding te houden door den heer Fuykschot, secretaris CNV, op maandag 2 
december van 5.30 tot 7.30 ’s avonds in het Twentsch Instituut voor Bedrijfspsychologie; Verslag 12e bijeenkomst, 12 december 
1946 (alle: GAH-ACW). De wijze van benaderen van het “arbeidersvraagstuk” in deze discussiebijeenkomsten sloot naadloos aan 
bij de aanbevelingen die al voor de oorlog door diverse psychotechnici waren gedaan, zie: Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 
515-521. 
Volgens G.E. Mayo, een van de belangrijkste onderzoeksleiders bij de Hawthorne experimenten, ‘workers had been unable to find 
satisfactory outlets for expressing personal problems and dissatisfactions in their work life. The problem, as Mayo perceived it, was 
that managers thought the answers to industrial problems resided in technical efficiency, when actually the answer was a human and 
social one.’ http://www.thefreelibrary.com/Elton+Mayo%3A+the+Hawthorne+experiments-a0151189059. Voor een discussie over 
het Hawthorne effect zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Hawthorne_effect (beide geraadpleegd op 13 augustus 2010), waaruit blijkt 
dat er al geruime tijd de nodige vraagtekens worden geplaatst bij de betrouwbaarheid van de resultaten van de onderzoeken die 
destijds zijn gedaan. Voor deze studie is echter van belang dat psychotechnici er in de jaren ‘40 grote waarde aan hechtten. 
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tuigd ‘dat het thans beider belang is de weg van het georganiseerd overleg te gaan’. De fabri-
kanten en vakbonden hadden elkaar voordien al gesproken in Enschede, ‘als centraal punt der 
fabrikantenvereenigingen’, namelijk op 21 juni 1945 bij de allereerste bespreking over de lonen. 
En al schaarden de leden van de FVA zich vanzelfsprekend in dit grotere verband, het was ge-
wenst dat zij als lokale vereniging met de bonden spraken en dat zij elkaar leerden kennen. In 
Almelo waren na de bevrijding de confectiefabrieken al snel weer aan het werk gegaan en Ten 
Cate en de Katoenmaatschappij waren hen kort daarna gevolgd. De directies van deze beide 
bedrijven hadden in de voorbije periode regelmatig met de fabriekscommissies gesproken, maar 
nog geen contact gehad met de vakbonden. Dit had ertoe geleid dat de fabriekscommissies zich 
ook met de lonen waren gaan bezighouden. Vixseboxse had de indruk dat de Eenheidsvakbe-
weging hierin een zekere rol had gespeeld, hoewel haar invloed aan het afnemen leek te zijn. 
Hij was dan ook des te meer verheugd dat nu het contact met de oude bonden was hersteld. 
Vunderink was het helemaal met hem eens dat de invloed van de EVB aan het tanen was. ‘Onze 
invloed reikt momenteel veel verder, dan ons ledental van vandaag zou doen vermoeden.’ Het 
was wel vervelend dat de Bedrijfsunie na de recente verkiezing van een nieuwe fabriekscom-
missie bij de Katoenmaatschappij er niet meer in vertegenwoordigd was. Naar hij had begrepen 
werd ook bij Ten Cate druk uitgeoefend om tot nieuwe verkiezingen te komen. Vixseboxse 
hoopte dat Vunderink gelijk had met zijn inschatting dat de EVB al achteruitging, want hij was 
er van overtuigd dat de communisten zich in een plaats in die organisatie wilden verschaffen. 
Misschien was een fusie met het NVV waar Kupers op had gehint, wel een oplossing. Hij on-
derstreepte nog eens nadrukkelijk ‘het belang van het bestaan der Bedrijfsunie. We moeten 
komen tot veel grooter onderling begrip en samenwerking, langs de beproefde wegen aan beide 
zijden.’ Vunderink vroeg zich af of de leden van de FVA dezelfde loonbasis in hun bedrijven 
wilden hanteren, aangezien twee van hen sterk op de internationale markt waren georiënteerd; 
de derde, Hedeman, produceerde voornamelijk voor de binnenlandse markt en het vierde lid, de 
firma Ten Bos, was als wolverwerkende fabriek een geheel ander soort bedrijf. 
Vixseboxse antwoordde en dat was voor de toenmalige verhoudingen een belangrijke uitlating 
aan het adres van de vakbonden, dat de FVA een regeling van lonen en arbeidsvoorwaarden 
voor het gehele gewest nastreefde. De bedrijven waren niet van plan om voor Almelo aparte re-
gelingen te treffen. ‘De arbeidsvoorwaarden moeten’, aldus de voorzitter van de FVA, ‘de ga-
rantie bieden de bedrijfsorde te waarborgen. Daarvoor willen wij ons gewicht in de schaal wer-
pen.’ Hij voegde hieraan toe dat zijn bedrijf en ook Ten Cate weliswaar gericht waren op de 
wereldprijs, maar dat er vele bezwaren aan kleefden om dit tot uiting te brengen in de lonen en 
arbeidsvoorwaarden. ‘Om maar één ding te noemen: het geloop van de eene fabriek naar de 
andere.’ Vóór de oorlog had dit probleem zich niet voorgedaan, maar dat waren heel andere tij-
den geweest, zo erkende hij impliciet. Nee, zo was zijn geruststellende conclusie voor de drie 
vakbondsvertegenwoordigers, ‘we zijn allen het meest gediend met uniforme regelingen, in 
overleg tusschen fabrikantenvereenigingen en organisaties.’975 Op 11 september 1945 schoven 
de drie vakbondsvertegenwoordigers opnieuw aan bij een overleg van de FVA. Dit keer wilde 
de Bedrijfsunie praten over de toepassing in Almelo van de op 30 juli vastgestelde loonregeling 
(zie bij voetnoot 459). Volgens Vunderink bestond er in Almelo de nodige ontstemming onder de 

                                                 
975 Vergadering FVA 25 juli 1945 te 10 uur ten kantore van de Katoenmaatschappij (Ten Cate (2), C-7c). 
Toen de directie van Ten Cate in september toegaf aan de druk voor verkiezingen voor een nieuwe fabriekscommissie, kwam er tot 
ergernis van de directie een commissie met alleen maar leden die bij de EVC waren aangesloten, omdat de arbeiders die lid waren 
van de Bedrijfsunie, zich terugtrokken toen er EVC-leden in kwamen (zie voetnoot 450). Voor Van Eck was dit aanleiding om de 
fabrikanten op het hart te binden voorlopig geen nieuwe verkiezingen uit te schrijven. 
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arbeiders over deze kwestie. Beide partijen namen uitgebreid de tijd om een groot aantal details 
te bespreken, ook al bereikten zij niet op alle punten overeenstemming. En om de groeiende 
toenadering te onderstrepen ontkende G. ten Cate met kracht dat in een vergadering met de 
fabriekscommissie van Ten Cate de notulen van het overleg van de FVA met de Bedrijfsunie 
zouden zijn voorgelezen. Vunderink was dit ter ore gekomen en had het als ‘een onaangename 
ervaring’ betiteld. Het was de aanwezigen, ook na deze korte tijd, volstrekt helder dat hiermee 
prudent diende te worden omgegaan.976 
 
Ook elders in Twente werd aangeknoopt bij de discussies over het “arbeidersvraagstuk” tijdens 
de bezetting. H.B.N. Ledeboer nodigde daartoe de leden van de TGFV, FVE en BTO uit voor 
een vergadering in de Groote Sociëteit op 8 mei 1945 waar C.T. Stork, directeur van de Machi-
nefabriek Gebr. Stork & Co, een lezing zou houden over medezeggenschap ‘aan de hand van de 
ervaring, in dat opzicht gedurende meerdere tientallen van jaren in zijn bedrijf opgedaan’. Dit 
onderwerp was, aldus Ledeboer, tijdens illegale bijeenkomsten in de oorlog meermalen aan de 
orde gesteld en een aantal industriëlen, dat deze bijeenkomsten regelmatig had bijgewoond, zou 
eveneens aan de gedachtewisseling deelnemen. Dit waren J.G. Hoogland van de Koninklijke 
Nederlandsche Zoutindustrie, B.H. ter Kuile van de Nederlandsche Stoombleekerij en J. ter 
Kuile van de Katoen- & Linnenweverij v/h A.J. ten Hoopen & Zoon in Neede.977 Ik heb helaas 
geen verslag van deze bijeenkomst gevonden. 
Naar alle waarschijnlijkheid sprak dit type discussies de meeste textielfabrikanten onvoldoende 
aan, wilden zij een meer praktische benadering, want er is geen vervolg geweest op deze bij-
eenkomst. Een invalshoek die pragmatisch was en die eveneens gecentreerd was rond het “ar-
beidersvraagstuk” was de kwestie van de personeelsselectie. Bureau Berenschot had hier in 
nauw overleg met een aantal textielfabrikanten tijdens de oorlog flink in geïnvesteerd en was 
overgegaan tot de oprichting van het Twentsch Instituut voor Bedrijfspsychologie (TIB). In 
maart 1946 mocht B.W. Berenschot deze loot aan zijn bedrijf presenteren aan een commissie uit 
de Twentse fabrikanten. Het TIB wilde een eersteklas bedrijfspsychologische service ontwikke-
len. Het had daartoe banden aangeknoopt met het Psychotechnisch Laboratorium van de Uni-
versiteit van Amsterdam en met P. Silberer uit Zürich. Een aantal Twentse bedrijven had al aan-
gegeven dat zij tevreden waren over de geboden kwaliteit en dat het bruikbare gegevens voor 
hun bedrijf opleverde. Berenschot wilde van de aanwezigen graag weten of zij er aan hechtten 
dat in Twente een Psychotechnisch Instituut gevestigd was en of zij een dergelijk instituut wil-
den ondersteunen. Het Bureau Berenschot had al erg veel onderzoek gedaan en kennis verza-
meld, maar er was nog veel meer studie nodig. Dat bleek geen probleem en om Berenschot een 
idee te geven van de bedragen waaraan hij kon denken, noemde Gorter een bedrag van ƒ1,- 
voor elke bij een van de aangesloten bedrijven werkzame arbeider in het eerste jaar en ƒ0,60 in 
het tweede jaar. Hiermee kon het TIB dus rekenen op een “startsubsidie” voor twee jaar van 
rond de ƒ30.000,- (dit op grond van een totaal aantal personeelsleden op dat moment van 
20.184, zie Tabel 14). Dat Berenschot de suggestie van A.J. Blijdenstein om van elk bedrijf een 
aantal proefpersonen kosteloos te laten onderzoeken direct omarmde, kan dan ook geen verba-
zing wekken. Op die manier kon het TIB zijn prestaties en nut ook bewijzen aan die bedrijven 
die nog geen gebruik hadden gemaakt van de methoden der psychotechniek. 
De aanwezigen waren het roerend met Berenschot eens dat zij het initiatief voor het nemen van 
sociale maatregelen zoveel mogelijk in eigen hand moesten houden. Het was wenselijk om bij 

                                                 
976 Vergadering FVA 11 september 1945 te 10 uur ten kantore v.d. Katoen Mij. (Ten Cate (2), C-7c). 
977 Circulaire H.B.N. Ledeboer aan leden TGFV, FVE en BTO, 3 mei 1945 (TGFV ingek.st. v.a. 21-7-1945). 
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alle onderwerpen op sociaal gebied, de CAO, scholing van leerlingen en aanverwante zaken, 
‘niet passief, doch meer actief op te treden en in sociaal opzicht steeds één stap voor te blijven 
bij Overheid, werknemers en de industrie in de andere deelen van het land’. En omdat alle soci-
ale maatregelen ook ‘een sociaal-economische uitwerking’ hadden, waren de werkzaamheden 
van het TIB niet alleen vanuit sociaal, maar ook vanuit economisch oogpunt waardevol. Het 
kwartje was echt gevallen, het besef, althans bij de aanwezigen, leek daadwerkelijk doorge-
drongen dat het effectiever was om de arbeider als “mens” te benaderen en niet alleen als een 
meerwaarde producerende hoeveelheid arbeidskracht te beschouwen, èn dat een dergelijke be-
nadering nog meer opbracht ook, zeker wanneer je het slimmer aanpakte dan de concurrentie. 
De ervaringen die zij vanaf de bevrijding hadden opgedaan met “hun” arbeiders was de zeer 
praktische component geweest van het leertraject dat zij tijdens de oorlog op dit gebied waren 
gestart. Men zag voldoende basis om in de komende periode te streven naar een nauwe samen-
werking tussen de Twentse fabrikanten en Bureau Berenschot. De problemen die om een oplos-
sing schreeuwden, lagen hoog opgetast: verdere research naar en uitvoering van personeelsse-
lectie, opleiding, werkclassificatie, prestatienormen, de inrichting van een Loonbureau en de 
uitvoering door dit bureau van zijn controlerende taken en van zijn rol in de arbitrage bij con-
flicten. Een van de eerste zaken die werd opgepakt, was het aanwijzen van vertegenwoordigers 
uit de industrie die studiebijeenkomsten, georganiseerd door het TIB en het Leidse Instituut 
voor Praeventieve Geneeskunde, zouden bijwonen.978 
Dit Instituut was benaderd door het TIB om gezamenlijk de in Zwitserland opgedane kennis van 
scholing en personeelsselectie beschikbaar te stellen voor het Nederlandse bedrijfsleven en deze 
om te werken voor de Nederlandse omstandigheden. P. Silberer was vrijwel de gehele maand 
maart in Nederland om studiebijeenkomsten te houden en zijn kennis te delen met zijn gehoor. 
Deze zouden vervolgens worden verwerkt in een rapport dat zou worden samengesteld door W. 
Winsemius van het Leidse Instituut en D.J. da Silva van het TIB. Dit geheel stond onder leiding 
van J. Koekebakker, hoofd van de Afdeeling Geestelijke Gezondheid van het Leidse Instituut, 
en van B.W. Berenschot. Er waren vijf bijeenkomsten gepland in Leiden, vier in Hengelo en 
vier in Amsterdam. Enkele onderwerpen waren Der Platz der Psychotechnik in der Schweizer 
Industrie, Schnell-Ausbildungsmethode für die Industrie en Psychotechnische Berufsanalyse in 
der Textilindustrie.979 
Tijdens de bespreking van Berenschot met een aantal textielfabrikanten op 2 maart was afge-
sproken dat plannen voor verdere samenwerking zouden worden uitgewerkt in overleg met se-
cretaris Van Eck en het leek dan ook zinvol dat hij zelf eens poolshoogte ging nemen in Zwit-

                                                 
978 Bespreking met fabrikanten der Twentsche textielindustrie gehouden te Enschede op 2 maart 1946 op verzoek van Ir. B.W. 
Berenschot (TGTV, 252). Zie ook Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 519-520. 
Aanwezig waren H.B.N. Ledeboer van Van Heek & Co, H.T. Koning van KWF Stork, G.H.W. Geesink van de Eibergsche Stoom-
bleekerij, J. Scholten Jzn. van J.F. Scholten & Zonen, A.J. Blijdenstein van Spinnerij Bamshoeve, E. Gorter van H. ten Cate Hzn. & 
Co, voor Bureau Berenschot was naast de directeur zelf ook W. Gyr aanwezig. A.C. van Eck en G. Vixseboxse waren verhinderd. 
W. Gyr was Zwitser en volgens het briefpapier van Bureau Berenschot als ‘Administrateur’ aan het bedrijf verbonden. Hij infor-
meerde in juni 1945 de burgemeester van Hengelo, Van der Dussen, over de komende bekendmaking van de oprichting van het 
TIB. De noodzaak voor de oprichting ervan was ‘geleidelijk gegroeid uit de algemeene behoefte der Twentsche industrie op dit 
terrein, zoowel wat de Textiel-, Confectie- als ook Machine-branche betreft. De huidige omstandigheden die doelmatige selectie, 
scholing en omscholing op breede schaal vereischen, hebben de urgentie daarvan onderstreept.’ Gyr ging er van uit dat de burge-
meester er aan hechtte dat dit nieuwe bedrijf in Hengelo gevestigd bleef en wees in zijn brief op de ‘ernstige moeilijkheden betref-
fende geschikte huisvesting en meubilering’. (brief W. Gyr, namens Raadgevend Bureau Ir. B.W. Berenschot, aan J.A.H.J. van der 
Dussen, 6 juni 1945 (GAH, 1975)). 
979 Circulaire van het Instituut voor Praeventieve Geneeskunde te Leiden, Studie-bijeenkomsten over psychotechnische scholings-
methoden en functieanalyses, te houden door Dipl.Ing. P. Silberer, Instituut voor Toegepaste Psychologie (Prof. A. Carrard) Zwit-
serland, 26 februari 1946 (GAH, 1975). 
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serland. Met dat doel reisde hij af naar Rheinfelden om van 2 t/m 4 september 1946 een cursus 
bij te wonen over moderne scholings- en bedrijfspsychologie, verzorgd door Silberer bij het 
Psychotechnisches Institut Basel. Omdat reizen naar het buitenland op dat moment nog aan 
beperkingen was gebonden, vooral vanwege de schaarste aan buitenlandse deviezen, dienden 
Ledeboer namens de FVE en Gelderman namens de Textielwerkgevers-Federatie een verzoek 
in bij het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen om de nodige deviezen be-
schikbaar te stellen. De Twentse textielindustrie, zo betoogde Ledeboer, stond in nauw contact 
met het Zwitserse instituut en was voornemens om ‘de zeer ver gevorderde en succesrijke Zwit-
sersche psychologische methodes’ toe te gaan passen bij de scholing van toekomstige textielar-
beiders. ‘Wij behoeven U ternauwernood te zeggen, dat wij het probleem der selectie en scho-
ling van jeugdige textielarbeiders op dit oogenblik beschouwen als één van de belangrijkste, 
waarmede onze industrie zich heeft bezig te houden.’ Van Eck zou verder van de gelegenheid 
gebruik maken om de relaties met het Institut de Psychologie Appliquée in Lausanne te verste-
vigen.980 
 
Het Bureau Berenschot had al vele jaren een nauwe band met een groot aantal textielfabrieken 
en door dit soort ontwikkelingen werd die band alleen maar inniger. In november 1947 interve-
nieerde Van Eck, ‘namens een aantal ondernemingen in de Textiel- en Metaalindustrie, wier 
relatie met particuliere adviesbureaux in deze materie verbroken dreigt te worden’, in een con-
flict tussen Bureau Berenschot en de Fundatie Werkelijk Dienen. Deze laatste instelling, een 
‘Stichting tot Bestudeering en Bevordering van Sociale Moraal’ was in 1946 door de vakbewe-
ging en enkele werkgeversverenigingen opgericht met het doel om spanningen in het bedrijfsle-
ven te bestrijden. Deze stichting was in een ernstig conflict geraakt met Berenschot over het 
geven van cursussen Bedrijfs Kader Training (BKT). Volgens Van Eck was Berenschot al vele 
jaren vóór de oorlog begonnen met het geven van bazencursussen die als voorlopers van de 
BKT te beschouwen waren. Direct na de bevrijding had Bureau Berenschot zich in de VS en 
Engeland op de hoogte gesteld van de BKT-methode en deze ‘in samenwerking met enkele 
groote bedrijven in ons land geïntroduceerd’. Begin 1947 had de Fundatie zich op deze materie 
gestort en vanaf dat moment waren de poppen aan het dansen. Het conflict was tot een uitbar-
sting gekomen met een brief van de Fundatie aan Berenschot uit oktober 1947, waarin de Stich-
ting verklaarde dat Berenschot zich op last van de Minister van Sociale Zaken niet meer mocht 
bezighouden met het geven van Bedrijfs Kader Trainingen. Nu had de Fundatie op 20 novem-
ber een vergadering in Hengelo belegd en Van Eck vermoedde dat de Fundatie daar acquisitie 
zou bedrijven voor de door haar te verzorgen cursussen. Het was niet zijn bedoeling om de aan-
geschreven bedrijven af te houden van deelname aan genoemde vergadering, maar hij meende 
wel dat het nodig was om hen te informeren over ‘wat wij zien als een zeer bedenkelijke be-
lemmering van het particulier initiatief’.981 
Er waren meer signalen dat in de Twentse en met name ook in de Enschedese textielindustrie 
het besef begon door te dringen dat de tijden waren veranderd, dat een andere aanpak van het 
personeel een sociale en economische noodzaak was geworden. De meeste bedrijven die eind 
1945 meededen met een enquête over tekorten aan personeel, gaven te kennen dat zij een ‘soci-

                                                 
980 Brief H.B.N. Ledeboer en H.P. Gelderman aan het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 5 augustus 1946 
(TGTV, 252); brief A.C. van Eck aan de voorzitters van de vier fabrikantenverenigingen, 26 augustus 1946 (TGTV, 219). 
981 Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 173-174, 531; circulaire A.C. van Eck aan geadresseerden, 13 november 1947 (KNKS, 
759). De brief van Van Eck was niet op het briefpapier van een van de fabrikantenverenigingen geschreven, wat er op wijst dat dit 
geen officieel initiatief was, al waren er wel meerdere vertegenwoordigers uit de beide in Twente toonaangevende bedrijfstakken bij 
betrokken. 
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ale werkster’ in dienst hadden of er zo snel mogelijk een in dienst wilden nemen. De bedrijfs-
leider van een spinnerij sprak van een ‘aversie’ tegen de textielindustrie. De moraal van de ar-
beiders was volgens hem lager dan in de metaal. De aard van het werk in de textiel zou automa-
ten van de mensen maken. ‘Sociale voorzieningen moeten als compensatie dienen’, meende hij. 
Een andere spinnerij had al een uitgewerkt sociaal plan klaarliggen om op die manier meer per-
soneel te krijgen dat zich zoveel mogelijk met het bedrijf verbonden zou voelen. Zo kregen 
meisjes daar twee keer per week verplicht naailes en volgden zij cursussen hygiëne en opvoe-
ding.982 Een ander, praktisch voorbeeld was de wens die J.F. Scholten & Zonen in april 1946 
uitte dat kinderen uit de hoogste klassen van de lagere school de kans kregen om eens rond te 
kijken in een fabriek. De onderneming had van meerdere hoofden van lagere scholen begrepen 
dat zij het een gemis vonden, dat niet de gelegenheid werd geboden om eens een textielfabriek 
te bezichtigen. Dit zou kunnen helpen om deze kinderen een baan in de textiel te doen kiezen. 
De FVE nam deze suggestie over, omdat ‘thans de aversie tegen het textielvak onder de arbei-
dersbevolking zoo groot is.’ Voordien had men hier geen tijd aan willen besteden.983 Het was, 
volgens de oud-personeelschef van de Bamshoeve, J. Knoop, ‘bon-ton sociaal te zijn, met bo-
vendien de noodzaak aan je concurrentiepositie op de arbeidsmarkt te denken.’984 
 

12.1 Fabriekscommissies 

Het eerste mij bekende voorbeeld van overleg tussen werkgevers en werknemers bínnen een be-
drijf was het collectieve beraad dat in 1916 bij Verkade ontstond. Ook in bedrijven van als 
vooruitstrevend bekend staande ondernemers zoals J.C. van Marken en D.W. Stork werden al in 
het begin van de 20ste eeuw geïnstitutionaliseerde vormen van overleg tussen arbeiders en be-
drijfsleiding in het leven geroepen. In Hengelo had dit verschijnsel zich vóór de oorlog verbreid 
over meerdere fabrieken, zowel in de metaal- als in de textielindustrie en tijdens de oorlog had 
C.T. Stork een lezing voor de leden van de FVE gegeven over de voordelen die overleg met 
fabriekskernen de Hengelose ondernemers had opgeleverd.985 
Na de oorlog verspreidde het fenomeen fabriekscommissie zich over een groot deel van het 
bedrijfsleven. In het voorgaande zijn vele voorbeelden hiervan aan de orde gekomen. In de eer-
ste periode na de bevrijding, bij het weer op gang komen van de productie, bemoeiden veel 
fabriekscommissies zich rechtstreeks met de arbeidsvoorwaarden. Zij sprongen als vanzelf in 
het gat van de vertegenwoordiging van het personeel, omdat de in de Bedrijfsunie voor de Tex-
tielindustrie samenwerkende bonden nogal wat tijd nodig hadden, voordat zij zich weer op het 
toneel konden vervoegen. Ook in de confectie beten de fabriekscommissies het spits af. In de 
Almelose confectie-industrie bemoeiden zij zich intensief met de arbeidsvoorwaarden van het 
personeel (§6.1.2). Bij Noury & Van der Lande, in de voedingsmiddelenindustrie, was het even-
eens de fabriekscommissie die de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden oppakte (§6.4). 
Bij de textielfabriek Stoomweverij Meijerink & Zn in Winterswijk borduurde de fabriekscom-
missie voort op de samenwerking met de directie die tijdens de oorlog was gegroeid, en sprak 

                                                 
982 Vragenlijst voor de bedrijven (AV, 23.3). 
983 Brief J.F. Scholten & Zonen aan FVE, 11 april 1946 (TGTV, 4); Verslag ledenvergadering FVE op grond van een ernstig geval 
als bedoeld in artikel 65 der statuten, 16 augustus 1946 (FVE, 5). 
984 J. Knoop, in: Van Waarden, Fabriekslevens, p. 131. 
985 Bruggeman, Camijn, a.w., p. 211; Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 454/455; G. de Groot, Aanlappers en drossters. 
Mannenwerk, vrouwenwerk in de Nederlandse Katoenspinnerij (1865-1948) te Hengelo (Ov.), in: THD, Jrg. 42 (2002), p. 29, maakt 
melding van overleg met de fabriekscommissie bij dat bedrijf in 1932. 
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na de bevrijding niet alleen over de arbeidsvoorwaarden, maar ook over de zuivering van door 
de arbeiders niet langer gewenste personeelsleden.986 
Vixseboxse wees er tijdens een overleg van de FVA met de Uniebonden in juli 1945 op dat het 
niet wenselijk was dat de fabriekscommissies zich met het arbeidsvoorwaardenoverleg bezig-
hielden. De FVA had bij voorkeur de vakbonden als gesprekspartner (zie bij voetnoot 975). Deze 
keken immers ook naar de algemene belangen van de bedrijfstak en beperkten zich dus niet, 
zoals een fabriekscommissie veel sterker geneigd was te doen, tot het “eigen” bedrijf. Het we-
derzijdse belang van onderhandelingen en besprekingen tussen ondernemersvertegenwoordigers 
en vakbonden werd in september 1946 treffend geformuleerd in een vergadering van het be-
stuur van de afdeling Enschede van Unitas: de arbeiders vonden de vakbond niet nodig en dach-
ten dat de fabriekscommissies de problemen wel zouden oplossen (zie bij voetnoot 290). 
 
Een zeer belangrijke rol speelden de fabriekscommissies bij de doorlopende strijd om de ver-
strekking van textiel. Het lag zeer voor de hand dat zíj steeds bij de directies aankaartten dat die 
over de brug moest komen. Arbeiders hoorden van verstrekkingen op andere fabrieken en kon-
den heel gemakkelijk en rechtstreeks bij een collega die in de fabriekscommissie zat, aan de 
orde stellen dat het de hoogste tijd was dat er weer iets werd gegeven. De vakbonden waren 
letterlijk te ver weg voor dit type belangenbehartiging. Waarschijnlijk waren veel vakbondsbe-
stuurders het in hun hart ook wel met eens met het redactionele commentaar in De Vrije Twent-
sche en Achterhoekse Courant die er in september 1946 zijn afkeuring over uitsprak ‘dat de 
eene mensch recht op méér zou hebben dan een ander, omdat die eene mensch toevallig in een 
speciaal bedrijf werkzaam is en een ander niet’ (zie bij voetnoot 728). Dit soort ethische oprispin-
gen was de meeste textielarbeiders vreemd, zoals uit de verslagen van de vergaderingen van de 
directies met de fabriekscommissies bij de KNKS en bij Hedeman naar voren komt. De ver-
gaderingen gingen voor een groot deel over emolumenten (§9.3). Ook de toepassing van de re-
gels rond vakantie en snipperdagen en van de betaling van vakantiegeld was een onderwerp 
waarbij de fabriekscommissies een belangrijke rol speelden (§9.4). De opstelling van veel fa-
briekscommissies begon Van Eck zozeer de keel uit te hangen dat hij in de vergadering van de 
Vakraad van december 1946 uitriep dat zij over het algemeen nog niet rijp waren voor hun taak, 
of voor een groot deel uit leden van de EVC bestonden. Het leek hem beter het overleg over het 
vaststellen van de collectieve snipperdagen af te doen met  het plaatselijk bestuur van de Be-
drijfsunie.987 Rond het thema ploegenwerk speelden de fabriekscommissie eveneens een be-
langrijke rol, die voor een deel voortsproot uit haar formele rol die in de CAO was vastgelegd 
(zie §6.5.3 en §12.4). Vóórdat tot invoering van ploegenwerk mocht worden overgegaan was eerst 
overleg met de fabriekscommissie noodzakelijk (zie voetnoot 1035). Toen dit te veel gedoe en 
vertraging opleverde, besloten ondernemers en vakbonden in de vergadering van de Vakraad 
van 19 juni 1946 dat de minimumwerktijd in ploegen 44 uur moest bedragen.988 Het doorzetten 
van dit standpunt, waarbij de vakbonden een vergadering van fabriekscommissies in Enschede 
wisten te overtuigen van de noodzaak hiertoe – de textielvoorziening van de Nederlandse be-
volking was het doorslaggevende argument – bracht een doorbraak teweeg in het werken in 
ploegen überhaupt (zie bij voetnoot 1063). 
 

                                                 
986 Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 620. 
987 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 13 december 1946 (TGTV, 202). 
988 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 19 juni 1946 (TGTV, 202). 
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Tijdens de onderhandelingen voor de tweede CAO nam de fabriekscommissie van Gebr. Van 
Heek eind mei 1947 het initiatief tot het stellen van een looneis van 10% en wierp daarmee een 
steen in de toch al onrustige vijver van de besprekingen tussen de Bedrijfsunie en de textielfa-
brikanten. Onder de vakbondsvertegenwoordigers brak paniek uit en Van der Meijs zei in de 
Vakraadsvergadering van 6 juni het gevaar niet denkbeeldig te achten ‘dat, wanneer er niets 
gebeurt, de arbeidersorganisaties de vat op haar leden gaan verliezen’. Dit gevaar leek nog gro-
ter te worden, toen de fabriekscommissies van een aantal andere bedrijven zich achter de eisen 
schaarden. De erkende vakbonden slaagden er echter in de fabriekscommissies ervan te over-
tuigen dat dit soort acties de plannen van de vakbonden doorkruisten en dat het verstandiger 
was af te wachten wat de onderhandelingen zouden opleveren (zie bij voetnoot 882). 
 
Bovenstaande voorbeelden illustreren de macht die fabriekscommissies konden ontplooien. Zij 
waren zeker in de eerste jaren uitdrukking van de onverzettelijke houding van veel textielarbei-
ders en het is dan ook niet verrassend dat het vaak bij de EVC aangesloten arbeiders waren, die 
de fabriekscommissies bevolkten. Voor de fabrikanten was dit al evenmin een onverdeeld ge-
noegen als voor de Uniebonden. H. ten Cate Hzn. & Co had bij het conflict vanwege de invoe-
ring van ploegendiensten eind 1945 gemerkt hoe lastig een uitsluitend uit EVC-leden bestaande 
commissie kon zijn (zie §6.5.3). Als reactie hierop had Van Eck in december 1945 de leden van 
de FVE geadviseerd om voorlopig geen nieuwe kernverkiezingen te houden, want anders zou 
‘welhaast eenieder middels een noodeloos in het leven geroepen EVC-kern de onrust in eigen 
bedrijf binnenhalen’. Het leek hem verstandig even te wachten met verkiezingen tot het moment 
‘waarop er minder gevaar van EVC-zijde te duchten is’. Ook al liep de invloed van de EVC 
terug, op bedrijfsniveau bleef deze bond in een groot aantal fabrieken sterk vertegenwoordigd. 
Zoals hierboven vermeld was dit het geval bij Schuttersveld, maar ook bij de Katoenmaat-
schappij v/h Gebrs. Scholten & Co. Unitas verzocht de directie van dit laatste bedrijf in mei 
1947 om de verkiezingen voor een nieuwe fabriekscommissie, die eigenlijk nodig was in ver-
band met een nieuw fabrieksreglement, uit te stellen ‘mede in verband met het thans nog grote 
ledencijfer der EVC’. Na het tot stand komen van de eerste CAO had het bestuur van de afde-
ling Enschede van Unitas al de wenselijkheid besproken om verkiezingen voor nieuwe fa-
briekscommissies in gang te zetten, waarin alleen Unieleden zouden mogen deelnemen. Men 
realiseerde zich echter dat dit politiek niet haalbaar was en omdat de invloed van de Bedrijfs-
unie in de fabrieken nog niet groot genoeg was, vond men het uit tactische overwegingen beter 
deze verkiezingen naar later te verschuiven.989 
 
Waarschijnlijk was de meerderheid van de fabriekscommissies inhoudelijk toch meer verwant 
aan de ook door de Bedrijfsunie in de Textielindustrie onderschreven visie dat de commissies 
tot doel hadden ‘het bevorderen van den bedrijfsvrede, van de vreugde in den arbeid, van het 
verantwoordelijkheidsbesef, van de erkenning en de ontplooiing van ieders persoonlijkheid, van 
de onderlinge waardeering en van een werkelijk samenwerken door het plegen van overleg door 
alle geledingen van de in de onderneming werkzame personen en wel zoodanig, dat men niet 
treedt op het terrein van werknemers- en werkgeversorganisaties’. Deze welluidende formule-
ring is de samenvatting van het doel zoals geformuleerd door de ‘Commissie ter bestudeering 
van het vraagstuk van samenwerking in de particuliere onderneming’, in het leven geroepen 
door de Stichting van de Arbeid en onder voorzitterschap van G.F. Evelein. Bij de bestudering 
                                                 
989 Verslag ledenvergadering FVE, 3 december 1945 (FVE, 5); Bestuursvergadering Afd. Enschede Unitas, 27 februari 1946 
(Unitas, 1075); Verslag vergadering DB Unitas, 14 mei 1947 (Unitas, 1022). 
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van het onderhavige vraagstuk had de commissie ontdekt dat er grote verschillen bestonden in 
Nederland, tussen de bedrijfstakken en tussen individuele ondernemingen. Hierbij had de 
Commissie niet geaarzeld om over ‘Oost-Nederland’ te schrijven dat de industrie er ‘door haar 
karakter’ sterk van invloed was geweest op de denkwijze van de fabrikanten. Dit had geleid tot 
een bepaalde, niet nader omschreven behandeling van het personeel, die op haar beurt gekop-
peld aan ‘de geaardheid van het ras’ ertoe leidde ‘dat de bevolking daar een zekere terughou-
dendheid om mee te praten moet overwinnen’. Als echter één ding duidelijk is, dan is het wel 
dat de Twentse textielarbeiders niet raciaal gepredisponeerd waren tot stugheid, zwijgzaamheid 
en dergelijke, maar dat de neerdrukkende overmacht van de fabrikanten hen meestal wijselijk 
had doen zwijgen − totdat het water over de rand klotste. Na de oorlog waren de verhoudingen 
radicaal gewijzigd en voor de ondernemers was het alle hens aan dek om te voorkomen dat zíj 
werden weggespoeld. 
In navolging van de afspraken met betrekking tot de werkingssfeer van de Stichting zelf, con-
cludeerde de Commissie ‘dat niet gevraagd wordt om medezeggenschap van de arbeiders in het 
beheer van de onderneming’ – het orgaan was in hoofdzaak van sociale en niet van economi-
sche aard – maar dat werd gestreefd naar ruim en intensief overleg, waarbij de verantwoorde-
lijkheid voor de uiteindelijke beslissing bleef ‘waar die behoort, d.w.z. bij de leiding van de 
onderneming’. Over de taakverdeling tussen de fabriekscommissie en de vakbeweging was het 
rapport helder; de eerste trad intern op als de vertegenwoordiging van het personeel en de laat-
ste behandelde de meer algemene vraagstukken, namelijk die op het terrein van de arbeids-
voorwaarden. De vakbondsvertegenwoordigers slaagden er niet in om arbeiders die geen lid 
waren van de erkende vakbeweging, uit te sluiten van het lidmaatschap van de fabriekscommis-
sie, al erkende de Commissie de betekenis van de vakbonden ‘voor het scheppen van geordende 
verhoudingen in het bedrijfsleven’. Hierbij speelde de wens van de ondernemers om baas in 
eigen huis te blijven een doorslaggevende rol. Fabriekscommissies die het verlengstuk van de 
vakbeweging waren, pasten niet in deze visie.990  
De laatste regel van het rapport − ‘Geen strijd, maar samenwerking’ − was de deelnemende or-
ganisaties op het lijf geschreven en sloot naadloos aan bij de opvattingen die leefden binnen de 
Hengelose burgerij, verenigd in het Hengelosch Genootschap voor Sociale Vorming, waaraan 
ik aan het begin van dit hoofdstuk aandacht heb besteed. De sprekers op de discussieavonden in 
Hengelo waren glashelder over de richting waarin de sociale verhoudingen zich moesten ont-
wikkelen. Een man als Silberer was dan ook om meerdere redenen de juiste man op de juiste 
plaats: hij had een duidelijke visie op de sociale verhoudingen en hij kon de ondernemers hand-
vatten bieden om daar te geraken. Fabriekscommissies waren daarin een onmisbaar instrument. 
Deze opvattingen sloten eveneens aan bij de opvattingen die in ondernemerskringen breed op-
geld begonnen te doen. Vóór de oorlog bij de meer verlichte ondernemers, zoals aan het begin 
van deze paragraaf vermeld, na de oorlog ook bij anderen en ook bij de textielfabrikanten als 
uitvloeisel van de noodzaak om de arbeiders mee te krijgen in een verschuiving van de produc-
tie van simpel massagoed dat van oudsher op de Indische markt was afgezet, naar hoogwaardi-
ge textiel dat op de veeleisender markt van de geïndustrialiseerde wereld kon worden verkocht. 
Voor de erkende vakbeweging was het een stap naar de “gelijkberechtiging van de arbeider als 
mens” en, wat prozaïscher geformuleerd, naar invloed op het sociaal-economische leven. Sta-
kingen om prijsverlagingen af te dwingen, om een tamelijk willekeurig voorbeeld te noemen, 

                                                 
990 Rapport van een Commissie uit de Stichting van den Arbeid ter bestudeering van het vraagstuk van samenwerking in de parti-
culiere onderneming, Amsterdam juli 1946; Bruggeman, Camijn, a.w., p. 214. 
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hoorden hier niet bij en veel fabriekscommissies hebben zich hier op instigatie van de Bedrijfs-
unie in augustus 1946 tegen verzet (zie bij voetnoot 775). 
Het zou niet juist zijn om te beweren dat de textielarbeidersbonden alleen maar “hosanna” rie-
pen bij deze ontwikkelingen. De Eendracht onderkende dat nogal wat fabrikanten overleg met 
fabriekscommissies voerden, ‘vooral in deze tijd van onderbezetting van de arbeidsmarkt, om-
dat men de mogelijkheid ziet om via deze commissies direct contact met de werknemers te heb-
ben en daardoor eventuele conflicten te voorkomen’. Het was nog een grote uitzondering dat 
een ondernemer de fabriekscommissie ‘parallel (zag) met de ontwikkeling van de betekenis van 
de vakvereniging in de organisatie van het bedrijfsleven. Veelal wordt nog zoveel mogelijk het 
“baas in eigen huis” toegepast en de invloed van de vakbond beperkt, uitgeschakeld of tegenge-
gaan.’ Een extra handicap hierbij was ‘dat ook veelal onze eigen mensen nog niet voldoende 
inzien, dat het fabriekscommissiewerk alleen onder leiding van de vakbond een gunstige ont-
wikkeling kan ondergaan’.991 
 
De verschillende opvattingen omtrent het verschijnsel fabriekscommissie kwamen scherp naar 
voren in de discussies in de Vakraad over een concept Reglement Fabriekscommissies en een 
Fabrieksreglement in het voorjaar van 1947, net als eerder in de Commissie-Evelein. Fijlstra, lid 
van de Vakraadscommissie die het concept had opgesteld, lichtte toe dat in het artikel dat de 
verkiesbaarheid regelde, uit praktische overwegingen de woorden ‘bij voorkeur werknemers 
leden van de Unie’ waren geschrapt, maar dat artikel 16, waarin was vastgelegd wie zich kandi-
daat kon stellen, ongewijzigd was gebleven. Middelhuis lichtte toe dat de Bedrijfsunie het re-
glement beschouwde als een uitvloeisel van de CAO en dat de fabriekscommissie tot taak had 
om zich met de uitvoering van de CAO in de onderneming bezig te houden. ‘Voor deze taak 
zijn ongeorganiseerden in principe ongeschikt en onbevoegd.’ Daarom moest volgens de Be-
drijfsunie, conform de opvattingen van de Raad van Vakcentralen, ‘in principe uitsluitend aan 
de erkende arbeidersorganisaties de bevoegdheid (…) worden toegekend candidaten te stellen’. 
Gelderman antwoordde dat de werkgevers ‘uiteindelijk hetzelfde’ wilden als de Bedrijfsunie. 
‘Ook zij zien er immers een belang in, dat de Fabriekscommissies zoveel mogelijk zo zijn sa-
mengesteld, dat zij wortelen in de organisaties, met welke de CAO is aangegaan. Het verschil 
van mening bestaat slechts met betrekking tot de tactische vraag, welke weg moet worden be-
wandeld om deze zaak zoveel mogelijk in de gewenste banen te leiden.’ Hij was er vast van 
overtuigd ‘dat men door de niet bij de bonafide organisaties aangesloten werknemers uit te slui-
ten en af te stoten, juist in de kaart speelt van de onruststokers en eerder tegenwerkt dan bevor-
dert, dat de arbeiders de weg naar de bonafide organisaties vinden’. De andere werkgeversver-
tegenwoordigers vielen Gelderman bij. Wind was wel onder de indruk van zijn uiteenzetting, 
maar wees op de opvattingen op dit punt van de Raad van Vakcentralen, waaraan de Bedrijfs-
unie zich gebonden achtte. Verder gebeurde de kandidaatstelling in veel ondernemingen in de 
praktijk al lange tijd door de erkende bonden. De Unie mocht niet het risico nemen, ‘dat, wat 
hier bereikt is, weer te niet wordt gedaan’. Van Spaendonck wees er op dat in Tilburg weliswaar 
een reglement bestond dat het lidmaatschap van een der erkende vakbonden verplicht stelde 
voor het passief kiesrecht, maar dat de ervaringen die daarmee opgedaan waren, ‘niet onver-
deeld gunstig’ waren. Hij sloot zich geheel aan bij de opvattingen van Gelderman ‘dat het een 
groot werkgeversbelang is, dat de vat van de verantwoordelijke werknemers-leiders op de per-
sonelen der ondernemingen zo groot mogelijk zij’.  

                                                 
991 De Eendracht, Verslag over de jaren 1945/1948, Amsterdam, p.40. 
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Omdat de ondernemers zich met zoveel kracht verzetten tegen het beperken van de kandidaat-
stelling door uitsluitend bij een der Uniebonden aangesloten arbeiders, stelden de bonden als 
compromis voor dat er vrije verkiezingen zouden plaats vinden, indien tenminste 50% van de 
arbeiders dit zou willen. Helemaal van harte ging dit niet en Middelhuis vond dat als er fa-
briekscommissies zouden worden gevormd ‘die zich aan de invloed der organisaties onttrekken, 
(…) de Bedrijfsunie (moest) overwegen haar leden te sommeren uit die Commissies te treden’. 
Van Eck wees het compromis als in Twente volstrekt onhaalbaar van de hand, omdat het koren 
op de molen van de EVC zou zijn. Wanneer de EVC er in zou slagen op deze manier kandida-
ten van de Uniebonden opzij te schuiven, ‘zou zij op een eclatant succes kunnen bogen’. Trap-
man wees op het gevaar dat in ondernemingen, waar de oppositie er niet in zou slagen om 50% 
van de arbeiders te vinden tégen het afwijzen van kandidaatstelling van uitsluitend in de Unie 
georganiseerd personeel, ‘het verwijt zal worden gemaakt, dat de niet bij de Unie georganiseer-
den practisch worden onderdrukt’. Van Eck wees er nog op het dat hij het volkomen verkeerd 
zou vinden, wanneer de Unie de suggestie van Middelhuis zou volgen ‘om de leden van de or-
ganisaties uit de Fabriekscommissies, die in meerderheid een verkeerde instelling hebben, terug 
te trekken. Naar spreker’s mening zou het zeer te betreuren zijn, indien de organisaties in deze 
gevallen het strijdperk zouden verlaten en de werkgever aan zijn lot zouden overlaten.’ Zoals 
hieronder zal blijken, was St.Lambertus en in navolging daarvan ook Unitas zich in deze perio-
de serieus op deze optie aan het beraden. Het tekent de nieuwe verhoudingen dat Van Eck in 
zulke dramatische bewoordingen de vakbonden aan zijn zijde vroeg. De oude orde liet zich niet 
meer herstellen. De vakbeweging was erkend als onmisbaar instituut om de sociale verhoudin-
gen te pacificeren. 
Het compromis dat de Vakraad op instigatie van de Vakbonden bereikte, was verbluffend van 
eenvoud en een keurmerk van Nederlands poldervernuft. In het reglement dat aan de fabrikan-
ten werd toegestuurd, bleef artikel 16 open. In het begeleidende schrijven werd vastgelegd ‘dat 
de Vakraad voorkeur heeft voor leden van de contracterende organisaties als leden van de Fa-
briekscommissie’ en dat elke onderneming met de Uniebonden zou overleggen op welke wijze 
in het desbetreffende bedrijf artikel 16 zou worden ingevuld. Ik heb van één onderneming een 
Fabrieksreglement aangetroffen, nl. van D. Jordaan & Zonen’s Textielfabrieken. Hierin luidt 
artikel 16 van het Reglement voor de Fabriekscommissie ‘Candidaten worden gesteld door de 
Unie, resp. bij de Unie aangesloten Vakbonden.’ 
Om effectieve bestrijding van diefstal mogelijk te maken was een artikel opgenomen dat het 
personeel verplichtte ‘zich te onderwerpen aan een onderzoek, ook aan den lijve, door daartoe 
vanwege de werkgever aangewezen personen’. Volgens de vertegenwoordiger van St.Lamber-
tus Janssens waren alleen politieagenten bevoegd tot dergelijk onderzoek. Dat was juist, ant-
woordde commissielid Trapman, ‘wanneer echter een werknemer het geconcipieerde fabrieks-
reglement heeft ondertekend, heeft hij daarmede de verplichting op zich genomen zich te on-
derwerpen aan een onderzoek aan den lijve door vanwege de werkgever aangewezen personen’. 
De kans dat een arbeider een proces wegens opzettelijke misleiding zou aanspannen tegen het 
bedrijf, werd ongetwijfeld als zeer gering beschouwd.992 

                                                 
992 Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, 13 mei, 6 juni en 10 juli 1947 (alle: TGTV, 202); Beknopt 
verslag van de werkzaamheden van de Vakraad voor de Textielindustrie over het tijdvak 14 mei 1946 t.m. 31 december 1947, p. 18-
19; Fabrieksreglement van D. Jordaan & Zonen’s Textielfabrieken, juli 1947 (Jordaan, 2). Cursief van schr. 
Het reglement dat bij Jordaan & Zonen’s werd gebruikt, was voorgedrukt; de naam van het bedrijf was met behulp van een stempel 
in het gedrukte exemplaar gezet. Het boekje bevat geen Reglement voor de Fabriekscommissie, maar verwijst er in een Bijlage naar; 
deze is gedagtekend maart 1949 en bevat uitsluitend bovenvermeld artikel 16. Het is naar alle waarschijnlijkheid een herdruk van 
het in juli 1947 vastgestelde Fabrieksreglement dat in 1949 van een geactualiseerde bijlage is voorzien. Waarom er geen Reglement 
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Het was in Enschede gebruikelijk dat het bestuur van de plaatselijke Bedrijfsunie met enige 
regelmaat overleg pleegde met de fabriekscommissies ter plaatse, maar zoals hierboven al aan-
geduid kwam allengs de vraag op tafel of het wel juist was om hiermee door te gaan vanwege 
de aanwezigheid van nogal wat EVC-ers in de diverse fabriekscommissies. In het afdelingsbe-
stuur van Unitas waren begin 1947 de opvattingen hierover verdeeld, al vonden sommigen dat 
contact houden de voorkeur verdiende, want dan kon de Unie hen ‘in ieder geval onder contro-
le’ houden. Vunderink vond het, ‘gezien de plaatselijke toestand’, ook beter gewoon met de 
besprekingen door te gaan ‘en hen zoveel mogelijk onder onze invloed (te) houden’; een stand-
punt overigens dat niet door het gehele DB van Unitas werd gedeeld. In december 1947 bleek 
St.Lambertus niet langer te willen overleggen met fabriekscommissies waarin ook EVC-ers 
zaten en enkele maanden later sloot Unitas zich hierbij aan. De voorzitter van de afdeling En-
schede van Unitas, J. Hembrecht, daarentegen weigerde zich terug te trekken uit de fabrieks-
commissie van het bedrijf waar hij werkte en hij werd hierin gesteund door Vunderink, hoewel 
deze het principiële standpunt van Unitas wel onderschreef.993 
Deze door politieke overwegingen ingegeven houding van de christelijke bonden leidde soms 
tot merkwaardige voorvallen. In november 1947 moest een zekere Vossebeld zich bij het afde-
lingsbestuur Enschede van Unitas verantwoorden, omdat hij bij de verkiezing van de voorzitter 
van de fabriekscommissie op een EVC-er had gestemd en niet op de Unie-kandidaat. 
St.Lambertus had een zekere Jansen als kandidaat naar voren geschoven, hoewel deze niet door 
de eigen mensen op dat bedrijf naar voren was gebracht. Vossebeld achtte hem ook niet ge-
schikt, mede omdat Jansen niet erg gezien was bij de andere arbeiders. Bovendien, zo voerde 
Vossebeld aan, was er in de kern niet gesproken over een eventuele Uniekandidaat.994 
 

12.2 De grote sprong voorwaarts, een sprong in het ongewisse 

In meerdere bedrijven ontstond, in het bijzonder onder jongere ondernemers, geleidelijk aan 
begrip voor het diepgewortelde wantrouwen onder de arbeiders en op bredere schaal drong het 
besef door dat zeer ingrijpende veranderingen nodig zouden zijn om tot een zoveel mogelijk 
ongestoorde en hoog opgevoerde productie te kunnen komen.995 Juist de combinatie van een 
arbeidersbevolking die zeer afkerig stond tegenover het werk en die als gevolg van het schaarse 
aanbod een machtspositie innam, maakte een wending op sociaal gebied onvermijdelijk, zoals 
ook Bijkerk, de adjunct-directeur van het GAB zich realiseerde. ‘De grootste moeilijkheid be-
stond hierin, dat, mede door de machtspositie, die de arbeiders innamen in verband met het 
schaarse aanbod, deze zich aanvankelijk op het standpunt stelden, dat het er thans om ging, de 
rechten te verwerven, die hen gedurende vroegere perioden waren onthouden. Deze moeilijk-
heid, hoewel minder geworden, speelt tot in de tegenwoordige tijd (= 1951, schr.).’996 

                                                                                                                                               
voor de Fabriekscommissie is opgenomen in het boekje is mij niet bekend. In de CAO’s van 1946 èn van 1947 was een artikel 34 
opgenomen dat luidde: ‘De werkgeversorganisaties, de werknemersorganisaties en de individueele werkgevers zullen bevorderen, 
dat in alle ondernemingen fabriekscommissies toe stand komen. De reglementen van deze commissies moeten ter kennisname aan 
den Vakraad worden toegezonden.’ 
993 Bestuursvergadering Afd. Enschede Unitas, 8 januari, 31 maart, 16 april, 10 december 1947, 31 maart 1948 (Unitas, 1075). 
994 Bestuursvergadering Afd. Enschede Unitas, 26 november 1947 (Unitas, 1075). 
995 Tijdens de al eerder vermelde discussiebijeenkomsten in de oorlog hadden vooral jongere fabrikanten de gelegenheid genomen 
om zich te buigen over de problemen met het personeel in de bedrijven, waar zij sinds kort mede de scepter zwaaiden of niet lang 
daarna zouden gaan zwaaien. Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 515 en 530. 
996 Bijkerk, Arbeidsproblemen in Overijssel, in: Westerbeek, a.w., p. 135. 
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Ook al was het wantrouwen onder de textielarbeiders wijd verbreid, de problemen deden zich 
het sterkst gevoelen in Enschede. Dit hangt ten nauwste samen met de vrijwel onaantastbare 
machtspositie die de fabrikanten er van oudsher hadden ingenomen. Zij hadden zich, net als el-
ders, altijd fel verzet tegen elke mogelijke invloed van buitenaf in hun bedrijven, of die nu van 
de overheid kwam, of van hun personeel. Wanneer de arbeiders voor hun rechten opkwamen in 
loonconflicten, traden zij, net als elders, keihard op en in de jaren ’30 ‘rationaliseerden’ zij uit 
alle macht om de productiekosten te drukken. Hun eigen sociale leven in Enschede – en dat was 
een groot verschil met Almelo en zeker met Hengelo – speelde zich af binnen een gesloten, in 
zichzelf gekeerde elite, met daarbinnen nog een inner circle van zeer grote fabrikanten, de fami-
lies Blijdenstein, Van Heek, Jannink, Ter Kuile en Scholten. In het interbellum begonnen de 
eerste scheuren in dit bolwerk te ontstaan, waarbij kinderen uit de fabrikantenkringen hun mili-
eu ‘niet alleen gezellig, maar ook wel benauwd en benauwend begonnen te vinden’.997 De ver-
derop te noemen John A. Ledeboer van Oosterveld was een van de jongeren, geboren in 1915, 
voor wie dit opging. 
Zijn oom H.B.N. Ledeboer, directeur van Van Heek & Co en voorzitter van de FVE, was een 
duidelijke exponent van de klassieke textielfabrikant. Enklaar omschreef hem als een ‘feodale 
patriarch’, op zijn tijd goed voor zijn mensen, ‘maar fel als hun gezag of positie aangetast 
dreigde te worden’.998 Een illustratief voorbeeld hiervan is zijn reactie op de afspraak die de 
Bamshoeve en N.J. Menko met hun personeel bleken te hebben gemaakt dat 1 mei en 31 augus-
tus 1946 een collectieve vrije dag zouden zijn. Zij hadden hiermee volgens Ledeboer de overige 
leden van de FVE in een dwangpositie gebracht ‘door op lichtvaardige wijze op 1 Mei stop te 
zetten, waardoor de wel zeer onaangename toestand ontstaat, dat Enschede als geheel een rood 
aspect krijgt, hetwelk het van huis uit nooit gehad heeft’.999 Fabrikanten van de oude stempel 
waren er vele. G. Jannink, directielid van Gerh. Jannink & Zn, was in de eerste ledenvergade-
ring na de oorlog verklaard tegenstander van het invoeren van een minimumloon, omdat het 
luiheid in de hand zou werken; wat hem betrof mochten alleen die maatregelen worden bevor-
derd, ‘die de minimale werklust van dit oogenblik kunnen bestrijden en normale werklust kun-
nen stimuleeren’.1000 
KSW-directeur Van der Muelen gaf er blijk van meer gevoel te hebben voor de veranderende 
verhoudingen door kort na de bevrijding zijn toespraak tot het verzamelde personeel te begin-
nen met de woorden ‘Mede-Arbeiders!’ Van der Muelen was in dit opzicht een voorloper, zoals 
hij dat ook was in politiek opzicht. Hij werd lid van de PvdA en onderstreepte daarmee de oude 
maatschappelijke tegenstellingen te willen doorbreken. Voor de KSW was dit geen breuk met 
het verleden, het bedrijf stond in Twente bekend als “sociaal”.1001 
De in Enschede gevestigde Spinnerij Oosterveld is te beschouwen als een van de traditionele 
textielondernemingen en toch gaf dít bedrijf een belangrijke stoot in de richting van andere, 
“moderne” sociale verhoudingen. Het bedrijf was in 1911 opgericht waarbij K.W. Ledeboer, 
een broer van de hierboven genoemde H.B.N. Ledeboer, als directeur optrad. Na de Eerste We-

                                                 
997 Hammer-Stroeve, a.w., p. 77, 189. 
998 Th. Enklaar, in: Van Waarden, Fabriekslevens, p. 162. 
999 Verslag ledenvergadering FVE, 26 maart 1946 (FVE, 5). Op 31 augustus was de verjaardag van koningin Wilhelmina. 
1000 Verslag ledenvergadering FVE, 30 augustus 1945 (FVE, 5). 
1001 De Jager, a.w., p. 34, 294.  
Toen de PvdA enige tijd later de ideeën van een planeconomie omhelsde, zei Van der Muelen zijn lidmaatschap weer op. De Jager, 
a.w., p. 32, noemt als oudste voorbeeld van de ‘sociale’ instelling van de KSW dat de directie in 1907 de vestiging in Nijverdal van 
een afdeling van Unitas niet alleen niet had proberen te verhinderen, maar integendeel zelfs haar verenigingslokaal had betaald. 
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reldoorlog waren ook J.G.G. Ledeboer, een andere broer, en H. Groeneweg tot de directie toe-
getreden. Gedrieën leidden zij het bedrijf en waren steeds nauw betrokken geweest bij de ma-
nier waarop de Twentse textielfabrikanten en met name de Enschedese hun economische en 
sociale beleid vorm hadden gegeven.1002 
Oosterveld had flinke schade opgelopen door geallieerde bombardementen en het bedrijfsge-
bouw was na de bevrijding een aantal maanden in gebruik geweest bij diverse legereenheden. 
Volgens directeur K.W. Ledeboer had het bedrijf als gevolg hiervan ‘grootere moeite gehad 
(…) personeel te werven dan andere bedrijven’. Hij voerde dit als verontschuldiging aan toen 
hij in december 1946 in de ledenvergadering van de FVE ter verantwoording werd geroepen 
vanwege het, tegen de afspraken in, verstrekken van textiel aan zijn personeel. Oosterveld 
bleek, zoals uitvoerig gedocumenteerd, in deze jaren ook steeds een van de bedrijven die lonen 
betaalde die ver uitgingen boven wat volgens de CAO was toegestaan. Bij een onderzoek in 
1947 door de CDEC naar de daadwerkelijk betaalde lonen bleek Oosterveld een van de vele 
overtreders te zijn. 
 

Tabel 62 Overtreding van de CAO-lonen door Spinnerij Oosterveld, december 1947 
  Feitelijk 

uurloon 
Loon volgens CAO Teveel 

betaald 
7 afdraaiers ƒ1,026 0,80 + 20% = 0,96 0,066 
2 stangensmeerders ƒ0,91 0,71 + 20% = 0,852 0,058 
25 spoelsters ƒ0,70 0,40 + 20% = 0,48 0,22 
11 krassenarbeiders ƒ0,937 0,76 + 20% = 0,912 0,025 
5 twijners ƒ0,937 0,76 + 20% = 0,912 0,025 
21 afzetters ƒ0,945 0,76 + 20% = 0,912 0,033 
4 mengkamerarbeiders ƒ0,945 0,76 + 20% = 0,912 0,033 
3 duivelkamerarbeiders ƒ0,937 0,76 + 20% = 0,912 0,025 
2 krassenslijpers ƒ0,973 0,80 + 20% = 0,96 0,013 
5 lapssjouwers ƒ0,924 0,71 + 20% = 0,852 0,072 
5 bayerboeren ƒ0,917 0,71 + 20% = 0,852 0,065 
2 strippers ƒ0,973 0,76 + 20% = 0,912 0,061 
11 verdeelstoelarbeiders ƒ0,94 0,76 + 20% = 0,912 0,028 
47 drolsters ƒ0,753 0,40 + 20% = 0,48 0,273 
totaal 150 arbeiders    

Bron: Proces-verbaal d.d. 5 februari 1948. 
 
Toen de overheid hierover een proces tegen Oosterveld dreigde aan te spannen, besloot de di-
rectie de lonen te verlagen naar het CAO-peil. Dit was tegen het nadrukkelijke advies van Van 
Eck in, die de onderneming had aangeraden geen stappen te ondernemen, vóórdat zij veroor-
deeld zou zijn. Vunderink, die ontwerpbekendmaking door Van Eck toegestuurd had gekregen 
en er met de voorzitter van de fabriekscommissie over had gesproken, maakte bezwaar tegen 
het plan om alle lonen te verlagen. Naar hij had begrepen lagen de lonen in de kunstzijde-
afdeling ‘ver boven het plafond’, terwijl er in de katoenafdeling groepen arbeiders waren ‘die 
amper meer verdienen dan 10% boven de basis-uurlonen’. Hier kwam nog bij dat de directie 
van Oosterveld bij de uitvoering van de tweede CAO ‘de onvoorzichtigheid’ had begaan om 
                                                 
1002 Van Schelven, Onderneming en familisme, p. 59-60; J. Blok, e.a., N.V. Spinnerij Oosterveld.  
Van Schelven vermeldt J.G.G. Ledeboer als J.C.G. Ledeboer. Ik hanteer de initialen zoals vermeld in het jubileumboek over Oos-
terveld. 
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‘aan alle groepen de toegestane uurloon-verhoging volledig toe te kennen, zonder daarbij onder 
het oog te zien of met deze verhoging het loonplafond zou doorbroken worden’. Hij voorzag 
‘grote moeilijkheden’, wanneer deze bekendmaking zonder meer in de fabriek zou worden aan-
geplakt. Hij wilde er graag met de directie en de fabriekscommissie over praten. 
Voor zover ik heb kunnen nagaan is er geen bespreking geweest en Vunderinks vrees werd be-
waarheid toen op 4 februari 1948 300 van de 450 arbeiders het werk neerlegden. Voor het me-
rendeel waren zij ongeorganiseerd of aangesloten bij de EVC. In overleg met de Bedrijfsunie 
trok de directie na enkele dagen de verlaging in voor 32 arbeiders die aan het werk waren geble-
ven. Overleg met de Bedrijfsunie leidde verder tot het anders samenstellen van de groepen in de 
spinnerij, waardoor de verlaging voor drossers en twijners – functies die in het proces-verbaal 
niet waren genoemd – ongedaan werd gemaakt. Naar alle waarschijnlijkheid hield dit in dat er 
gemengde groepen van mannen en vrouwen zijn gevormd, zodat de vrouwen, volgens de letter 
van de CAO, “mannen-lonen” uitbetaald mochten krijgen. Mede door deze maatregelen liep het 
aantal stakers terug tot circa 150, onder wie de drolsters en spoelsters. Dit is gezien de loonsver-
laging die zij kregen opgelegd, niet verwonderlijk. De staking trof het bedrijf echter hard, want 
eind februari was volgens informatie die Unitas had verkregen, de productie gedaald van 30.000 
kg tot 5.000 kg per week.  
Op 8 maart, de dag waarop het proefproces over de “te hoge” vrouwenlonen in Almelo diende, 
werden 153 stakers op staande voet ontslagen en op de Zwarte Lijst gezet, omdat de directie 
overleg met hen ‘desastreus (achtte) voor het prestige, niet alleen voor de Vereeniging, doch 
voor iedere werkgever’. Enkele dagen later kregen nog eens 16 andere arbeiders ontslag, omdat 
zij weigerden om besmet werk over te nemen. Eind maart vertelde Vunderink het afdelingsbe-
stuur Enschede van zijn bond dat de 140 resterende stakers bij hem waren geweest om over 
opheffing van de staking te praten. Op 15 april kwam de staking ten einde. 
In een rondschrijven aan het bestuur van 30 maart meldde Van Eck dat de directie steun van de 
FVE had gevraagd, maar dat hij de onderneming er op had gewezen ‘dat de steun in den vorm 
van short time of uitsluiting geheel uit den tijd is en bovendien bij de wet verboden’. Hij had als 
zijn mening uitgesproken dat hij financiële ondersteuning, de enige overgebleven mogelijkheid, 
zeer onwaarschijnlijk achtte ‘gezien het feit, dat (Oosterveld) willens en wetens haar loonen te 
hoog had laten komen en een partieele staking heeft, omdat zij ze willens en wetens op een 
bepaald moment heeft willen corrigeeren’. Hij voegde hieraan toe dat hij de directie had aange-
raden ‘de verlaging niet eerder door te voeren, dan wanneer zij een strafvonnis had, maar dat de 
directie liever nu door de zure appel heen wilde bijten’. Op instigatie van voorzitter Ledeboer 
besloot het bestuur deze kwestie niet schriftelijk af te doen, maar er een aparte vergadering aan 
te wijden. Op de dag van de vergadering, 9 april, bleek het conflict zo goed als voorbij te zijn, 
al moest volgens Van Eck nog worden afgewacht ‘in hoeverre de directie nog slachtoffers wil 
maken’. Hij herhaalde nogmaals dat hij het onverstandig had gevonden dat het bedrijf de ver-
hogingen volgens de nieuwe loonregeling aan het gehele mannelijke personeel had toegekend, 
‘niet lettende op het feit dat zij daarmede opnieuw haar mannenloonen boven de gestelde 
maxima dreigde te brengen en overigens heeft zij op zijn advies niet willen ingaan, de loonen 
eerst terug te brengen nà een veroordeelend vonnis; niettemin kan ook hij zich echter de moei-
lijkheden van Oosterveld zeer goed indenken.’ In lijn met de wens van de voorzitter, die het 
conflict ‘in veel ruimer verband’ wilde beschouwen, informeerde Van Eck het bestuur dat blij-
kens de loonstatistiek meerdere bedrijven op dat moment mannenlonen betaalden die boven het 
plafond uitkwamen. Het bestuur schaarde zich achter Van Eck’s conclusie dat als Oosterveld 
het conflict zou winnen, ‘zij met haar houding de Vereeniging een dienst bewezen heeft en in 
dit verband is men geneigd eventueel te overwegen, Oosterveld financiële steun te verlenen 
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vanaf het moment dat de directie geweigerd heeft om ook de aanstichters van deze actie weer in 
dienst te nemen’. 
Veertien stakers van Oosterveld bleven langer dan gebruikelijk op de Zwarte Lijst. ‘Het Bestuur 
acht het echter uiterst gewenscht, dat de NV Spinnerij Oosterveld – welke toch al zoo te lijden 
heeft gehad van gebrek aan personeel – deze stakers terugkrijgt en het doet dus een dringend 
beroep op u om hen minstens voor een jaar als geblokkeerd te beschouwen’ (zie bij voetnoot 596). 
Voor Van Eck was de staking tevens aanleiding om te overwegen om ‘de registratie van poli-
tiek-onbetrouwbare arbeiders weer ter hand te gaan nemen’. Voor zover mij bekend is dit niet 
gebeurd; de Zwarte Lijst zelf leverde al zoveel “gedoe” op met de vakbonden en het GAB, dat 
een dergelijke stap niet opportuun was.1003 
 
De directie van Oosterveld heeft het conflict op een weinig doordachte wijze aangepakt en lijkt 
uit vrees voor de politierechter in paniek te zijn geraakt. Het was zeer ongebruikelijk dat bedrij-
ven in dit soort situaties de adviezen van Van Eck in de wind sloegen. Dat de directie een be-
roep had gedaan op de oude, vertrouwde strijdmethoden van de FVE geeft al helemaal aan dat 
zij de controle over de gebeurtenissen kwijt was. Van Eck had hierop al geduid in zijn rond-
schrijven door er op te wijzen dat de loonsverlaging ‘niet met voldoende degelijkheid behan-
deld’ was, omdat tijdens het conflict de niet-stakende drossers aan hem en de vakbonden had-
den gevraagd te onderzoeken of hun loon wel moest worden verlaagd. Het was mogelijk geble-
ken ‘dit met een andere, wettelijk volkomen gerechtvaardigde groepeering’ (mannen en vrou-
wen samen op één afdeling, zie hierboven) te ondervangen, ‘zoodat deze verlaging alsnog onge-
daan werd gemaakt’. FVE-voorzitter Ledeboer was als broer van twee directieleden van Oos-
terveld ongetwijfeld goed op de hoogte van wat zich achter de schermen afspeelde. Dit klinkt 
door in zijn commentaar van 31 maart op het rondschrijven, waarin hij aangaf zich niet eerder 
over het conflict te hebben uitgelaten uit vrees het verwijt te krijgen ‘er niet onbevooroordeeld 
tegenover te staan’. Hij wilde ook geen schriftelijke behandeling, zoals gebruikelijk was, maar 
een vergadering teneinde ‘de noodige scherpte aan de besprekingen in den kring van het bestuur 
te ontnemen (…) in stede van de Bestuursleden te forceeren hun commentaar zwart op wit tot 
uiting te brengen’. Hij nam de vertraging die dit noodzakelijkerwijs meebracht voor lief: Lede-
boer dagtekende zijn commentaar op 31 maart, E. ter Kuile Jr. op 2 april, W.H. Jannink op 3 
april en N.H. ter Kuile en A.J. Blijdenstein beiden op 5 april. Het was noodzakelijk omzichtig te 
opereren en de directie van Oosterveld gezichtsverlies te besparen. 
Het is niet met zekerheid te zeggen, maar wel uiterst waarschijnlijk dat de zittende directie, al 
dan niet in goed overleg met de FVE-voorzitter, zich heeft gerealiseerd dat het verstandig was 
een stap opzij te doen. Hoe dit ook zij, de in 1947 tot de directie toegetreden J.A. Ledeboer, 
zoon van de 65-jarige K.W. Ledeboer, kreeg een steeds vooraanstaander positie in de leiding 
van de spinnerij en richtte zich in sterke mate op het sociale beleid van de onderneming. 
 

                                                 
1003 Verslag ledenvergadering FVE, 6 december 1946 (FVE, 5); brief J. Vunderink aan A.C. van Eck, 15 januari 1948 (TGTV, 
20); circulaire A.C. van Eck aan leden FVE, 10 maart 1948 (TGTV, 59); rondschrijven A.C. van Eck aan bestuur FVE, 30 maart 
1948; notitie H.B.N. Ledeboer, 31 maart 1948 (beide: TGTV, 74); Verslag vergadering bestuur FVE, 9 april 1948 (FVE, 7); Pro-
ces-verbaal d.d. 5 februari 1948 door W.P. Cozijnsen, de Moucheronstraat 83, Den Haag, geassisteerd door J.M. Kroeskop, Ben-
tincklaan B 78d, Leersum, inzake overtreding van artikel 17 Buitengewoon Besluit Arbeidszaken [sic] 1945, bijlage bij brief J.A. 
Ledeboer en K.W. Ledeboer, namens Spinnerij Oosterveld, aan A.C. van Eck, 27 januari 1949 (TGTV, 20); Verslag vergadering 
DB Unitas, 30 januari, 11 februari, 27 februari, 19 maart 1948 (Unitas, 1022); Bestuursvergadering Afd. Enschede Unitas, 31 maart 
1948 (Unitas, 1075); Verslag Hoofdbestuursvergadering Unitas op 19 mei 1948 in Utrecht (Unitas, 1013); Theloosen, a.w., p. 80-
81. Onderstr. in origineel. Zoals zo vaak zijn de aantallen stakers, ontslagen arbeiders etc. niet meer exact te achterhalen. 
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In augustus ’47 nam de toen 32 jaar oude J.A. Ledeboer mede namens een aantal collega-
fabrikanten contact op met Bureau Berenschot om nadere informatie te verkrijgen over hetgeen 
Berenschot in de voorbije periode had gedaan rond het vraagstuk van de personeelsselectie. In 
1942, zo antwoordde Berenschot, had het Bureau aan J.S. van Hessen opdracht gegeven voor 
een sociografisch onderzoek. Vervolgens had zijn Bureau onderzoek gedaan naar de beroeps-
profielen in de textielindustrie, waaraan door een 20-tal bedrijven in Twente was meegewerkt. 
De derde stap was de oprichting geweest van het Twentsch Instituut voor Bedrijfspsychologie 
dat als doelstelling had om personeel te selecteren voor de textielfabrieken en om desgewenst 
ondersteuning te bieden bij de invoering van allerhande sociale maatregelen in de bedrijven, 
zoals de oprichting van een afdeling personeelszaken. De laatste stap tot dat moment was het 
daadwerkelijk ter hand nemen van scholing, waarvoor het Bureau de hulp had ingeroepen van 
P. Silberer.  
Waar het op neer kwam, aldus Berenschot, was dat het sociografisch onderzoek uit 1942, ‘hoe-
wel zeer onvolledig’, suggesties had opgeleverd voor het verbeteren van de arbeidsverhoudin-
gen in de textielindustrie en dat personeelsselectie en scholing daarvan enkele concrete uitwer-
kingen vormden. Bureau Berenschot pleitte daarnaast al langere tijd voor het invoeren van 
werkclassificatie, ‘ook al weer om loonverhoudingen te verkrijgen, welke zo rechtvaardig mo-
gelijk zijn’. Dit waren allemaal onderdelen van een groter complex aan maatregelen die in het 
rapport van Van Hessen waren genoemd en hij was er van overtuigd, ‘willen wij het arbeiders-
vraagstuk goed eens en voor al oplossen’ [sic], dat niet kon worden volstaan met één bepaalde 
maatregel, maar dat een heel scala van maatregelen nodig was. Dit was kort daarvoor ook ge-
bleken tijdens een bespreking van de resultaten van de scholing die het Bureau Berenschot had 
gegeven in diverse bedrijven. De wens om verder te gaan was daar verwoord door N.J. ter Kuile 
van Nico ter Kuile & Zn, door een vertegenwoordiger van Ter Kuile Cromhoff, J. Scholten van 
J.F. Scholten & Zn, J.A. ter Horst van Blijdenstein & Co, De Boer van Rigtersbleek, Ch. Leer-
kamp van Van Heek & Co, J. Haverkate van Textielfabriek “Holland” en R. Smink van Gebr. 
Van Heek. 
Wanneer Ledeboer belangstelling had voor de activiteiten van Berenschot of bedrijven kende 
die daar belangstelling voor hadden, dan hoorde hij dat graag.1004 Interesse had hij zeker en sa-
men met Berenschot stelde J.A. Ledeboer een discussiestuk op dat als doelstelling had om te 
komen ‘tot een beteren personeelvoorziening – zowel kwalitatief als kwantitatief – voor de 
Twentse textielindustrie’ en dat op 26 september 1947 met een aantal geïnteresseerden, fabri-
kanten en de directeuren van het GAB en van de Lagere Textielschool in Enschede, werd be-
sproken. Deze ‘Punten van bespreking’ bevatten de basis waarop de Twentse textielfabrikanten 
tot actie zouden overgaan om het “arbeidersvraagstuk” bij de kop te pakken. Uitgangspunten 
waren dat er een reservoir van 1.000 à 1.500 ongeschoolde arbeiders was die voor de textielin-
dustrie ‘te winnen’ waren; de Politionele Acties zouden ook een aantal gedemobiliseerden ople-
veren – naar schatting 1.000 uit de provincie Overijssel – waaruit kon worden geput; een groep 
die bijzondere aandacht verdiende was ‘de vrijkomende schooljeugd’, zodat beïnvloeding van 
de ouders en onderwijzend personeel gewenst was; het probleem moest gefaseerd worden aan-
gepakt: een wervingsactie op korte termijn om de bestaande tekorten – door het GAB geschat 
op 8.000 arbeiders – zo spoedig mogelijk aan te vullen en een plan voor de lange termijn om het 
                                                 
1004 Brief B.W. Berenschot aan J.A. Ledeboer, 19 augustus 1947 (Textielvak, 4).  
Het rapport waar B.W. Berenschot op doelde was het Voorloopig rapport inzake het sociografisch onderzoek in de Twentsche 
textielindustrie, zie: Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 527-528. 
Afschrift van deze brief is verstuurd aan H.B.N. Ledeboer, B.J. ter Kuile van Nico ter Kuile & Zn., H.G. Blijdenstein van Blijdens-
tein & Co, A. Menko van N.J. Menko, J. Scholten van J.F. Scholten & Zn. en W.H. Jannink van Gebr. Jannink. 
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niveau van de arbeiders te verhogen en het werken in de textielindustrie meer aanzien te geven. 
Kortom, ‘een bestrijding van de geringe bereidheid, in de textielindustrie te gaan werken, subs. 
kinderen te laten werken’. 
Voor de korte termijn hadden Berenschot en Ledeboer een aantal activiteiten bedacht: - een pro-
pagandaboekje gericht op het werven van personeel; - een advertentiecampagne waarbij als mo-
gelijkheden werden geopperd folders, bioscoopreclame, reclame in autobussen. Deze campagne 
zou in zijn onderdelen op elkaar moeten worden afgestemd qua ‘wervingsmotief’ en qua tijds-
planning; - een tentoonstelling die de mogelijkheden van het werken zou laten zien, een verge-
lijking van het te verdienen loon met andere bedrijfstakken, de bestaande nood aan arbeids-
krachten, de plannen voor sociale voorzieningen, een ‘modeshow van volkskleding’; - een film 
over de opleiding voor het textielvak; - een documentaire over de textielindustrie bestemd voor 
de plaatselijke bioscoopjournaals; - voordrachten in kleine kring, bijvoorbeeld op scholen en 
voor gedemobiliseerden. De kosten voor een dergelijke actie schatten beide heren op circa 
ƒ50.000,-. 
Voor de lange termijn en als ‘absolute consequentie’ stelden zij een actie voor die tot doel 
moest hebben om de mentaliteit van de arbeiders, ouders en kinderen, geleidelijk te verbeteren. 
Dit was een kwestie van lange adem, maar niettemin noodzakelijk, wilde de korte-termijn-actie 
succes hebben en houden. De lange-termijn-actie moest bestaan uit twee onderdelen: het verbe-
teren van de opleiding en de vorming van jonge arbeiders. Hier zagen zij een kardinale rol voor 
de Lagere Textielschool. Verder moest het personeelsbeheer worden gemoderniseerd volgens 
‘psychologische gezichtspunten’, waarbij te denken viel aan vorming van het kader, uitstippelen 
van promotielijnen, sociale verzorging e.d. 
Het doel van de bijeenkomst was om overeenstemming te bereiken over de noodzaak de pro-
blemen gezamenlijk aan te pakken en om te komen tot een concreet voorstel voor het realiseren 
van een actie op korte termijn. Een centraal geleide aanpak werd noodzakelijk geacht waarbij 
de leiding in handen moest komen van een propagandacomité, bestaande uit fabrikanten en 
vakbondsbestuurders. Berenschot en Ledeboer wilden deze laatste groep erbij betrekken, ‘ook al 
om de psychologische uitwerking op de arbeiders te kunnen voorzien’. Organisatorische advie-
zen zouden worden verstrekt door Bureau Berenschot en de daadwerkelijke uitvoering moest in 
handen van specialisten worden gelegd.1005 
J.A. Ledeboer ondernam niet alleen actie in samenwerking met andere ondernemers, maar 
kwam ook zeer direct in actie voor zijn eigen bedrijf. Zo kwam hij, waarschijnlijk in de loop 
van 1948, in contact met J. van Vucht Tijssen, op dat moment verbonden aan de Nederlandse 
Stichting voor Psychotechniek. Deze in 1926 opgerichte stichting hield zich voornamelijk bezig 
met het testen van personeel. Oosterveld verstrekte de stichting opdracht het bedrijf te onder-
steunen bij het tot stand brengen van ‘nieuwe verhoudingen die èn bevredigender konden wor-

                                                 
1005 Brief A.C, van Eck aan geadresseerden, 11 september 1947; Punten van bespreking voor de vergadering van 26 september 
1947, 22 september 1947 (beide: Textielvak, 4). 
De geadresseerden waren H.B.N. Ledeboer, B.J. ter Kuile van Nico ter Kuile & Zn., H.G. Blijdenstein van Blijdenstein & Co, J. 
Scholten van J.F. Scholten & Zn., A. Menko van N.J. Menko, W.H. Jannink van Gebr. Jannink, J.A. Ledeboer van Spinnerij Oos-
terveld, B.W. Berenschot, W.J.G. Naarding van de Lagere Textielschool in Enschede en I.F.H. Stuveling van het GAB. 
G. van Hooff, S. Rossel, Human en Public Relations in de Twents-Gelderse textielindustrie. De Stichting Textielvak tussen beeld en 
werkelijkheid, 1950-1968, in: THB, Jrg. 42 (2002), p. 63, schrijven de betrokkenheid van J.A. Ledeboer toe aan zijn sterke interna-
tionale oriëntatie, die zou zijn ontstaan tijdens zijn studie in Manchester, en aan zijn huwelijk met een Zwitserse vrouw. Dit lijken 
me wel erg triviale argumenten. De Twentse textielfabrikanten die op de export waren georiënteerd, de meerderheid, waren per 
definitie sterk geïnteresseerd in buitenlandse ontwikkelingen en heel veel zonen uit ondernemerskringen hadden hun opleiding in 
Manchester of een andere belangrijke Engelse industriestand genoten. J.A. Ledeboer bleef overigens tot in 1960 als voorzitter de 
drijvende kracht van de Stichting Textielvak (Van Hooff, Rossel, a.w., p. 83). 
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den voor de leiding, omdat ze een produktiever gang van zaken hielpen bevorderen èn ook be-
vredigender konden worden voor de arbeiders, omdat in die opzet ook hun behoeften, drijfve-
ren, gevoelens opgenomen waren.’ 
De opdrachtformulering geeft de doelstellingen helder weer: rekening houden met de wensen 
van de arbeiders, opdat de productie ongestoord kon verlopen en kon worden opgevoerd. Het 
tweede deel van de doelstelling week niet af van hetgeen de (textiel)fabrikanten vóór de oorlog 
nastreefden; de crux zit hem in het eerste deel en Van Vucht Tijssen formuleerde het scherp: 
‘De stakingen en stakinkjes – vaak om ogenschijnlijk minimale aanleidingen – die de eerste 
jaren na de bevrijding veelvuldig voorkwamen, vonden in feite hun oorsprong in de typische 
opstandigheid van mensen die te lang onmondig zijn gehouden onder een gezag dat als wille-
keur, dwang en druk beleefd werd. De oude orde liet zich niet meer herstellen. Principieel 
nieuwe verhoudingen moesten geschapen worden, die reëel aansloten op de nieuwe situatie in 
de maatschappij buiten het bedrijf en bij de behoeften die zich nu bij de werknemers, in het 
bijzonder bij de arbeiders, openbaarden.’ 1006 
 

12.3 De Stichting Aanzien Textielvak 

Op 10 oktober 1947 bespraken de vier fabrikantenverenigingen de plannen om samen met Be-
renschot en Silberer de arbeiders meer “textiel-minded” te maken. Van Eck benadrukte dat dit 
gezamenlijk moest gebeuren, omdat de verschillende verenigingen elkaar anders zouden tegen-
werken. In de gecombineerde vergadering van BTO, TGFV en FVA waren verscheidene fabri-
kanten er voorstander van om actief mee te doen; de ledenvergadering van de FVE ging er van 
uit dat het plan zowel acties op korte als op lange termijn zou omvatten, ‘respectievelijk be-
oogende een oogenblikkelijke werving en het ‘textiel-minded’ maken van de arbeidersbevol-
king’. Elders in het land had deze benadering al resultaat gehad. De verwachting van de FVE 
was dat voor de uitvoering van het plan in het eerste jaar een budget van ƒ50.000 vereist was en 
men besloot om ‘psychologisch goed uitgewerkte plannen’ af te wachten en daar verder over te 
praten.1007 De directie van Rigtersbleek kwam na intern beraad tot de conclusie dat de voorge-
stelde propagandamiddelen die de bevolking van Enschede en omgeving meer “textiel-minded” 
moesten maken, niet geschikt waren om personeel te trekken. Het bedrijf was eerder bang ‘dat 
men zich door een dergelijke propaganda belachelijk maakt’. De kosten die aan de gehele actie 
verbonden waren, vormden niet het struikelblok voor haar, integendeel, wanneer met een inves-

                                                 
1006 J. van Vucht Tijssen, Motivation research en personeelbeleid, in: J. Blok (red.), N.V. Spinnerij Oosterveld a.w. Cursief van 
schr. 
Van Vucht Tijssen onderkende al tijdens de oorlog de toegenomen macht van de arbeiders in de maatschappij en zocht naar wegen 
om die te kanaliseren. ‘Het is immers duidelijk’, zo schreef hij, ‘dat de arbeidersklasse haar eischen zal doorzetten en daaraan zoo 
noodig óók den staatsvorm ondergeschikt maken.’ In de oorlog omarmde hij het corporatistische gedachtegoed en schreef over 
‘revoluties’ als in Italië, Portugal en Duitsland, die erin geslaagd zouden zijn de materiële behoeften van de arbeiders te bevredigen 
en daardoor geleid hadden tot het uitschakelen van klassentegenstellingen en tot het ontstaan van een ‘gemeenschap van het wer-
kende volk’. Zie: J. van Vucht Tijssen, De politieke partij. Een onderzoek naar haar functie en structuur sedert het midden van de 
zestiende eeuw, Assen 1941, p. 152-160, citaat op p. 113. Na de oorlog probeerde hij in te spelen op de ‘diepgaande ommekeer in de 
bedrijfsverhoudingen’ die op handen was, ‘omdat de overgeleverde vormen zichzelf overleefd hadden’. Dit deed hij door de be-
drijfsleiding te overtuigen van nut en noodzaak van een sociale opstelling die de arbeiders “als mens” (h)erkende ‘zonder de rugge-
graat van een hiërarchie waarin de één beslist en de ander zijn orders heeft uit te voeren’ overboord te zetten. Zie: Motivation re-
search en personeelbeleid. Voor de bemoeienissen van Van Vucht Tijssen met de textielindustrie tijdens de oorlog zie: Kuys, De 
vrees voor wat niet kwam, p. 505 en 509/10. 
1007 Verslag gecombineerde ledenvergadering BTO, TGFV en FVA, 10 oktober 1947 (BTO, 3); Verslag ledenvergadering FVE, 10 
oktober 1947 (FVE, 5). 
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tering van ƒ50.000,- een einde gemaakt zou kunnen worden aan het personeelstekort, dan zou 
de directie graag meebetalen.1008 
 
De bezwaren van Rigtersbleek vermochten de trein die nu in beweging was gekomen, niet te 
stoppen. Op 30 december 1947 kwam een Commissie Vakmanschap Textielindustrie bij elkaar 
om het rapport van Silberer, Personalwerbung für die Textilindustrie in Twente, te bespreken. 
Menko onderstreepte de noodzaak van voortvarende actie op korte termijn door te wijzen op het 
opnieuw stijgende aantal diefstallen en het buitensporig hoge absenteïsme. Blijdenstein deed 
verslag van een reis naar Manchester, waar hij had gesproken met E. Gray, hoofd van het Re-
cruitment and Training Department van de Cotton Board, een van de pijlers van het Textile 
Institute. Deze afdeling was in 1943 opgericht ‘in anticipation of the labour fight to come’. In 
Engeland had de textielindustrie namelijk met dezelfde problemen te kampen, ook al was men 
daar inmiddels verder gevorderd met de uitvoering van maatregelen. Training Within Industry 
was er al wijd verbreid.1009 In de volgende vergadering van de Commissie deed Ledeboer ver-
slag van een gesprek met E. Gray die te kennen had gegeven graag naar Twente te willen ko-
men om zijn ervaringen te delen. Hoewel er volgens Van Eck weinig belangstelling zou zijn 
voor een dergelijke bijeenkomst, vonden de aanwezigen dat een buitenstaander juist vanwege 
zijn achtergrond garant zou staan voor een goede opkomst. Ook een bijeenkomst waar Silberer 
had gesproken, was immers druk bezocht geweest. Het probleem waar de industrie mee te kam-
pen had, was ‘zoo acuut, dat ieder bedrijf alleen maar groot belang heeft bij een snel en goed 
opzetten van een wervingscampagne op langere termijn, en zoodoende iedere uiteenzetting 
hierover met belangstelling zal bijwonen’.  
Ledeboer nam de taak op zich om een samenvatting van het rapport van Silberer te schrijven, 
die vervolgens wijd zou worden verspreid. ‘De opstelling en inhoud van dit rapport dient psy-
chologisch en taalkundig zoodanig verantwoord te zijn, dat meer in het bijzonder de oudere 
generatie van fabrikanten van de urgentie van het probleem en de bestrijding hiervan, overtuigd 
kan worden.’ Wanneer dit rapport besproken zou zijn in de kringen van de textielondernemers, 

                                                 
1008 Brief Rigtersbleek aan bestuur FVE, 13 oktober 1947 (TGTV, 4). 
1009 J.A. Ledeboer, Korte aanteekeningen van de bespreking op 30 december 1947 van de Commissie Vakmanschap Textielindu-
strie, 3 februari 1948 (TGTV, 4); Van Hooff, Rossel, a.w., p. 64. 
De commissie bestond uit H.J. Blijdenstein (Spinnerij Bamshoeve), A.C. van Eck, E.A. Gelderman, H.P. Gelderman & Zn.), W.T. 
Kroese (KSW), J.A. Ledeboer (Spinnerij Oosterveld), A. Menko (N.J. Menko), W.J.G. Naarding (Lagere Textielschool, Enschede) 
en J.N.O. Udink ten Cate (Katoenfabrieken v/h Arntzenius Jannink & Co). De samenstelling van deze commissie toont aan dat de 
actie inmiddels geen louter Enschedese aangelegenheid meer was, maar werd gedragen binnen de gehele Twentse textielindustrie. 
Udink ten Cate was op 30 december afwezig. Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 512 en 515, wijst op het verschijnsel dat 
tijdens de oorlog vooral jongere fabrikanten de tekenen des tijds verstonden en de “patriarchale traditie” nieuw leven in wilden 
blazen. Deze “jongeren” namen eind 1947 nadrukkelijk het heft in handen. De inleiding van B.H. ter Kuile die ik aan het begin van 
dit hoofdstuk heb behandeld, is daar eveneens een duidelijk voorbeeld van. 
R. Streat, voorzitter van het Textile Institute schreef dat ook in Engeland het tekort aan textielarbeiders zeer groot was (in juni 1939 
werkten 988.000 arbeiders in deze bedrijfstak − 15% van de arbeiders in alle bedrijfstakken samen en 27% van alle vrouwen in het 
bedrijfsleven − in juni 1945 was dit percentage gedaald tot 9%, al was het een jaar later gestegen tot 11%). Zijn conclusie was: ‘We, 
therefore, have to provide conditions and wages which will bear favourable comparison with those of other industries which are 
buyers in the same labour market as ourselves. (…) A vigorous and sustained campaign must be waged to recruit as many opera-
tives as possible so that output can be increased. Employers are generally aware that as much as possible must be done to improve 
the conditions under which operatives work and to increase the amenities in washing facilities, canteens, crèches (of particular 
importance when so many women workers are involved) and brighter surroundings. Social and sporting activities must receive 
consideration in future developments. The more operatives can be associated with their firms, the closer relations will be between 
employer and employed.’ R. Streat, Outlook for textiles, in: Journal of the Textile Institute Proceedings, Vol. 37 (1946) no. 10 
(Oct.), p. 494-497. 
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was het van belang om ook de vakbonden en de Colleges van B&W in de verschillende Twent-
se plaatsen op de hoogte te stellen van de plannen en om samenwerking met hen te zoeken.1010 
 
Samenwerking met het College van B&W van Enschede zou wel eens een lastiger opgave kun-
nen blijken, dan de fabrikanten aanvankelijk wellicht gedacht hebben. Ook hier waren de in-
zichten namelijk ingrijpend gewijzigd. Ledeboer verspreidde in februari een samenvatting, ge-
maakt door J.N.O. Udink ten Cate, van een rapport dat in 1946 was uitgebracht aan de Gemeen-
te Enschede over de bevolkingsprognose voor de stad. Ledeboer bestempelde de samenvatting 
als ‘zeer vertrouwelijk’ en bond de geadresseerden op het hart om ‘derden geen inzage te ver-
leenen’. Het rapport was bedoeld om het gemeentebestuur handvatten te bieden bij zijn wo-
ningbouwpolitiek en bij het bepalen van de gewenste ontwikkeling van de industrie. Naar 
Udink ten Cate was gebleken tijdens de gemeentelijke begrotingsdebatten had het rapport veel 
invloed op de opvattingen van het Gemeentebestuur. Als dit zo zou blijven, beloofde het weinig 
goeds voor de textielindustrie. 
In de 19e en begin 20e eeuw had de snelle bevolkingsgroei van Enschede voor een groot aanbod 
van goedkope mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten voor de textielindustrie gezorgd. Tij-
dens de crisis in de Eerste Wereldoorlog was volgens het rapport “de enorme conjunctuurge-
voeligheid van Enschede” voor het eerst aan het licht getreden. In vergelijking met een aantal 
andere industriegemeenten reageerde Enschede op de conjunctuur “als een zenuwpatiënt”. Het 
gemeentelijk rapport verwachtte dat Enschede tot ten hoogste 1970 een groei van de bevolking 
zou kennen, tot waarschijnlijk 125.000 personen, voornamelijk bestaande uit ouderen. In de 
periode daarna zou de bevolking weer dalen; aanleiding voor het rapport om over Enschede te 
spreken als “een kwijnende stad”. De crisis van de jaren dertig had een ongunstige invloed ge-
had op de samenstelling van de bevolking. De huwelijksleeftijd was hoger geworden, omdat het 
lage loonpeil van de mannelijke arbeiders ‘een hinderpaal voor het huwelijk’ was geworden. 
Daarnaast leed de bevolking van Enschede volgens het rapport aan “een gebrek aan levens-
moed”. De ongunstige invloeden op de bevolkingsgroei waren volgens het rapport echter niet 
alleen van economische aard. ‘De oorzaken liggen dieper. Deze biologische factoren staan bo-
vendien in voortdurende wisselwerking met de zuiver economische factoren. De emigratie van 
jonge mannen naar buiten de stad, de godsdienst, de aard van de bevolking, het “lage peil der 
intelligentie van de textielarbeider”, de aanvoer van Drentsche arbeiders met hun laag ontwik-
kelingspeil; al deze factoren maken “Enschede tot een soort doorgangshuis bij het proces der 
verstedelijking: bewoners van het platteland worden in de stad ingewijd, stedelijke Enschedeërs 
worden naar de metaalnijverheid te Hengelo afgestooten”.’ Als gevolg van de stagnerende be-
volkingsgroei zou ook het aantal kinderen afnemen. De remedie voor dit alles was de vestiging 
van “mannenindustrieën”, zoals de metaal- en de chemische industrie. De mannen die hier werk 
zouden vinden, zouden vrouwen binden. Hiermee zouden de meer intelligente jongeren een 
goed bestaan kunnen vinden. De textielindustrie werd als te conjunctuurgevoelig beschouwd en 

                                                 
1010 J.A. Ledeboer, Korte aanteekeningen van de bespreking op 9 februari 1948 van de Commissie Vakmanschap Textielindustrie 
(Textielvak, 4). Aanwezig waren H.J. Blijdenstein, E.A. Gelderman, W.T. Kroese, J.A. Ledeboer, W.J.G. Naarding, J.N.O. Udink 
ten Cate. 
In februari 1951 publiceerde de Stichting Textielvak, zoals de stichting inmiddels heette, het eerste nummer van haar tijdschrift 
Notities van de Stichting Textielvak. Dit nummer bevatte een citaat dat het doel van de stichting in kort bestek weergeeft en dat de 
ingrijpende wijzigingen waarmee de leiding van de ondernemingen werd geconfronteerd, helder verwoordt. Het is geen toeval dat 
hiervoor werd teruggegrepen op de ervaringen en inzichten van de Britse textielfabrikanten: ‘Though production of quality goods is 
our stock in trade, if a mill fails to keep abreast of modern management practices, the plant becomes an easy mark for undesirable 
and outside influences; and it may find itself idle with no production problems to worry about.’ (citaat uit: Textile Industries, de-
cember 1950, p. 75). 
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stond daardoor in een kwade reuk. De gemeente was op zoek naar stabielere bedrijfstakken. 
‘Desnoods zal men aan de textielindustrie een deel van haar arbeiders moeten onttrekken (al-
thans de jongere generatie) teneinde de toekomst der stad te verzekeren. Aldus formuleer ik in 
mijn eigen woorden’, zo schreef Udink ten Cate, ‘en misschien iets te onomwonden de anti-
textiel-mythe.’ Zo helder als de analyse was, zo onjuist achtte hij haar. Door de voortschrijden-
de rationalisatie zou de textielindustrie immers behoefte krijgen aan technisch hooggeschoold 
personeel. ‘Het zuiver mechanische werk zal dan voor de meisjes en vrouwen overblijven’, zo 
schetste hij het wenkende perspectief dat bovendien gekenmerkt zou worden door een geringere 
conjunctuurgevoeligheid door het stijgen van de constante kosten in het bedrijf en door een 
grotere specialisatie.1011 
Hiervoor (zie bij voetnoot 198) heb ik gewezen op een rapport van het ETIO uit 1947 over de 
sociaal-economische verhoudingen in de gemeente Almelo, waarin eveneens een somber beeld 
werd geschetst van de toekomstmogelijkheden van de textielindustrie. Hierin werd niet alleen 
gewezen op de niet te vermijden scherpe concurrentie van “lage-lonen-landen” en op de nood-
zaak voor de Twentse industrie om zich te richten op een hoogwaardiger, technisch geavan-
ceerder product, maar waarin ook voor de ‘anti-textiel-mythe’ ruime aandacht was. Het ETIO 
schreef deze primair daaraan toe ‘dat de katoenindustrie over de gehele wereld in veel sterkere 
mate een vrouwenindustrie is dan in Twenthe’. Als gevolg hiervan tendeerden de lonen ‘naar 
een internationaal vrouwenniveau’. Hiermee hing volgens het ETIO de looncalculatie ten nauw-
ste samen. Tot voor enkele jaren ging men namelijk uit van de gedachte “Het garen is altijd 
goed”. Dit had als consequentie ‘dat de functie van de arbeider was, het herstellen van de fouten 
van de machines. Naarmate nu meer garenbreuken voorkwamen en de wever of de spinner meer 
handelingen moest verrichten, liepen de prestaties van de machines en daarmee het loon terug.’ 
Het ETIO zag het daarom als ‘een belangrijke stap in de richting van de oplossing van het ar-
beidsvraagstuk (…), dat thans de looncalculatie niet meer op de oude wijze geschiedt, doch op 
basis van het aantal handelingen, dat door den arbeider wordt verricht’. Dit leidde wel tot verbe-
teringen in de verhoudingen tussen de arbeiders en de ondernemers, maar het ETIO betwijfelde 
‘of het mogelijk zal zijn weer voldoende vat op het mannelijk deel van de arbeidersbevolking te 
krijgen’.1012 
In januari 1948 schreef Udink ten Cate een aantal kritische kanttekeningen bij het Concept Rap-
port van de Commissie Vakmanschap Textielindustrie, een samenvatting en gedeeltelijke be-
werking van het rapport van Silberer. De kern van Udink ten Cate’s kritiek was dat Silberer niet 
‘de grondoorzaak van het anti-textiel sentiment’ had getroffen. De hoofdstelling van Silberer 
was volgens hem: ‘De onpsychologische arbeidspolitiek van de ondernemers in het verleden is 
de schuld van de anti-textiel-mythe. Verbeter het psychologische klimaat en ziet: De arbeiders 
zullen zich verdringen om de eer textielarbeider te mogen worden.’ Dit grensde aan ‘kwakzal-
verij’. De fabrikanten moesten zich naar Udink ten Cate’s mening terdege realiseren dat de tex-
                                                 
1011 Notitie van J.A. Ledeboer, 11 februari 1948 (Textielvak, 4).  
Het rapport zelf heb ik niet teruggevonden. Het is ook niet helder wie de auteur was. J.N.O. Udink ten Cate noemt een zekere 
Kortlandt als auteur, in de uiteindelijke samenvatting van het rapport van Silberer wordt verwezen naar een rapport dat een zekere 
Roelen had uitgebracht aan het Gemeentebestuur van Enschede. Van Hooff, Rossel, a.w., p. 66, gaan er van uit dat Roelen de auteur 
was. 
Ik heb dubbele aanhalingstekens gebruikt om letterlijke citaten uit het rapport, door Udink ten Cate in zijn samenvatting opgeno-
men, te markeren. De enkele aanhalingstekens markeren woorden uit de samenvatting zelf. 
1012 Dijkstra, a.w. p. 67-68.  
Dijkstra wijst hier op inzichten die in 1941 door Bureau Berenschot waren ontwikkeld, waarbij het loon niet langer als een kosten-
post werd beschouwd, maar waarin het getouwrendement werd gezien ‘als de resultante van de bezettingsgraad van de wever, de 
weefkosten per stuk en de loonkosten’. Zie: Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 533. 
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tielindustrie ‘vanuit het standpunt des arbeiders weinig attractief is’. Deze bedrijfstak was im-
mers van oudsher een exportindustrie en reageerde daardoor op invloeden die geheel buiten het 
blikveld van de arbeiders vielen, die ‘soms als mannah en soms als donderslagen uit de hemel’ 
vielen. De textielindustrie was een arbeidsintensieve industrie, wat inhield dat onrendabele pro-
ductie bij een dalende markt beter kon worden opgevangen ‘door stillegging en massa-ontslag 
dan voortproduceeren met volle productie en verliesgevende prijzen’. Dit was een groot ver-
schil met een kapitaalintensieve bedrijfstak. Bedrijven van dit type waren voor arbeiders dan 
ook veel aantrekkelijker, omdat hun bestaanszekerheid er groter was. Udink ten Cate wilde zijn 
bedrijfstak geen minderwaardigheidscomplex aanpraten, maar wilde ‘de nuchtere waarheid’ 
onder ogen zien: ‘de vooruitzichten wisselen in violente fluctuaties en waar de ene dag alleen 
verlies geleden wordt, zijn morgen groote winsten te behalen.’ Zijn conclusie was dan ook hel-
der en scherp: ‘De textielindustrie moet dus steeds beweeglijk blijven; zij moet de arbeidskrach-
ten kunnen aantrekken en afstooten al naar gelang de behoefte; zij moet ook in staat zijn de 
loonen te verhoogen of te verlagen al naar gelang de situatie zulks wenschelijk maakt. De tex-
tielindustrie heeft dus ook een arbeidsreserve noodig, waaruit bij hoogconjunctuur de arbeiders 
kunnen worden gerecruteerd. Evenzeer moet de industrie in staat zijn bij inkrimping van de 
productie arbeidskrachten te ontslaan. Attractief voor de arbeiders kan de industrie alleen wor-
den, indien zij de bestaanszekerheid garandeert en massa-ontslag weet te vermijden. Werke-
loosheidsverzekering is slechts een lapmiddel, want de arbeider wil werken, maar niet van de 
steun leven.’ Hij achtte het denkbaar dat de toenemende mechanisering de bedrijfstak kapitaal-
intensiever en dus minder onderhevig aan massale werkloosheid zou maken, maar daar stond 
tegenover dat door rationalisatie en mechanisering de vraag naar arbeidskrachten zou dalen, 
waardoor ‘het spook van de werkeloosheid’ de arbeiders boven het hoofd bleef hangen. 
De oorzaken van ‘het anti-textiel sentiment’ waren Volgens Udink ten Cate dan ook allereerst 
economisch van aard en dan pas psychologisch. Het scheppen van een beter psychologisch kli-
maat was kurieren am Symptom, omdat de feitelijke oorzaak zat ‘in de structuur van de indus-
trie zelve’. Het tegengaan van de conjunctuurgevoeligheid lag buiten het werkterrein van de 
commissie; Udink ten Cate zag als mogelijke oplossing alleen ‘vertrusting tot zeer groote een-
heden teneinde het finantieele risico van stabielere werkgelegenheid te kunnen dragen’. Hij 
beklemtoonde dat de werving van arbeiders niet ‘met holle phrases’ moest geschieden, want die 
zouden zich tegen het bedrijfsleven keren. ‘Binding van de arbeider aan het bedrijf’ vond hij om 
die reden een gevaarlijke slagzin. Hij wilde de propaganda veel meer richten op de jeugd, want 
wanneer het aantal jonge arbeiders niet zou toenemen, zou ‘de industrie binnenkort uitsterven’. 
Een minimumbezetting van personeel was in alle voorgaande crises aanwezig geweest en ‘deze 
vaste personeelskern moet onder alle omstandigheden kunnen worden gerecruteerd’. 
Al met al was hij weinig optimistisch gestemd en ongetwijfeld stond hij niet alleen met zijn 
opvattingen dat ‘al dit streven naar bestaanszekerheid, pensioenen etc. niets anders is dan het 
symptoom van een verdwijnende vitaliteit, waarmede zich de ondergang van iedere cultuur 
pleegt aan te kondigen’. Vanuit ‘een ouderwetsch liberaal geluid’, zoals hij het omschreef, was 
Udink ten Cate niet verrukt van de vele sociale maatregelen voor de arbeiders, ‘al dan niet in de 
vorm van een verkapte loonsverhooging. Zij beoogen een binding van de arbeider aan het be-
drijf, maar deze binding kan onder omstandigheden een economisch onding zijn, omdat zij de 
immobiliteit van de arbeid in de hand werkt. (…) Misschien was de tijd dat “de arbeid koop-
waar was en het loon zijn prijs” een paradijs, wat wij nog eens bitter zullen betreuren verloren 
te hebben.’1013 
                                                 
1013 Brief J. Udink ten Cate aan J.A. Ledeboer, 8 januari 1948 (Textielvak, 4). 
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Al met al geen opwekkende conclusies die echter heel goed de dwangpositie van de textielfa-
brikanten weergaven en de overgang in hun denken en handelen. Al tijdens de oorlog was het 
besef doorgedrongen dat het sociale roer om moest, nu, in 1947/48 was dit zelfs voor de meer-
derheid onder hen een onontkoombare realiteit geworden, maar het was wel contre coeur, want 
contre sa nature. Hoe ga je conjunctuurschommelingen tegen, althans hoe demp je deze zo veel 
mogelijk, anders dan volgens de oude beproefde methoden? In de periode dat Udink ten Cate 
deze woorden op papier zette, kreeg de textielindustrie steeds meer moeite om de import van 
katoen en nieuwe machines te betalen en leek een ‘economische en sociale ramp’ onafwend-
baar, zoals H. van Heek, de voorzitter van de Kamer van Koophandel, het terugblikkend op 
1948 zou zeggen (zie bij voetnoot 181). Pas met het Marshall-plan, waarvan Udink ten Cate op de 
hoogte was, trad hier namelijk een ommekeer in. Of dit plan werkelijkheid zou worden en hoe 
het zou uitpakken was op dat moment nog koffiedik kijken, maar de vooruitzichten waren pro-
blematisch en niets doen was geen optie. Dit realiseerde hij zich heel goed en dus ging de dis-
cussie verder. 
 
Begin maart 1948 was de Commissie Vakmanschap, inmiddels ook bekend als Commissie Sil-
berer, klaar met de samenvatting en bewerking van het oorspronkelijke rapport, onder de titel 
Actie ter verhoging van het aanzien van het vak van textielarbeider. Deze was binnen de com-
missie grondig besproken en zij achtte de tijd gekomen om haar voor te leggen aan de besturen 
van de vier fabrikantenverenigingen ‘met het doel hen te winnen voor het verwerkelijken der 
voorstellen’. De Commissie en ook Silberer zelf woonden de bespreking op 19 maart bij. Het 
‘acute tekort aan arbeidskrachten’, zo leidde het rapport het onderwerp in, was aanleiding ge-
weest voor een nauwkeurige bestudering van het probleem en van pogingen om voorstellen tot 
verbetering te formuleren.  
Het aanbod van met name jonge werkkrachten was de laatste jaren sterk achtergebleven, waar-
schijnlijk als gevolg van het in diskrediet raken van de industrie bij de bevolking. De oorzaken 
hiervoor waren volgens het rapport de staking van 1931/32 en de crisis van de jaren ´30. Door 
dit geringe aanbod moest een beroep worden gedaan op een arbeidsreserve ‘die niet meer aan-
wezig bleek’. Dit was een uiterst ongelukkige situatie nu de vooruitzichten van de industrie 
goed waren en ‘misschien nog meer tengevolge van de geringe arbeidsproductiviteit’. Het weg-
blijven van jonge arbeiders, ‘speciaal uit textielarbeiderskringen’, had een zodanige omvang 
aangenomen dat gesproken kon worden van een verdwijnende ‘textiel-traditie’. Hierin school 
een groot gevaar voor de bedrijfstak die zich steeds meer richtte op verdergaande mechanise-
ring en technische vervolmaking, ‘een levensvoorwaarde’ voor bedrijven in de traditionele tex-
tielcentra om zich te kunnen handhaven tegenover de concurrentie uit landen met een lage le-
vensstandaard. De Twentse textielindustrie liep het gevaar ‘een al te oude arbeiders-bezetting’ 
te krijgen, omdat de jonge mensen wegliepen naar andere industrieën. 
De ondernemers konden de ogen voor dit gevaar sluiten, zij konden zich er vanuit een defaitisti-
sche houding bij neerleggen, of zij konden de oorzaken onderzoeken en ‘een causale therapie’ 
proberen toe te passen. De commissie was voor de laatste benaderingswijze en hoopte ‘de toon-
aangevende textielindustrieelen van de juistheid daarvan te overtuigen’. Om voor de therapie, 
voor de te ondernemen actie een stevige grondslag te hebben was het nodig onderzoek te laten 
doen naar de bestaande toestand en de oorzaken daarvan. De commissie wilde daarom de me-
ning van het publiek peilen over ‘de oorzaken van de achteruitgang der aantrekkingskracht van 
de textielindustrie’. Kennis van de sociologische en sociografische toestand van de Twentse 
bevolking was nodig, maar daarover waren al enkele publicaties beschikbaar (via Bureau Be-
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renschot). Verder was onderzoek in de bedrijven zelf nodig, naar de samenstelling (leeftijd en 
geslacht) en het verloop van het personeel, naar de stemming onder de arbeiders, naar de sociale 
toestand in de bedrijven. 
Deze onderzoeken zouden een groot aantal aanknopingspunten voor de in te zetten actie opleve-
ren, maar de commissie was er van overtuigd dat een deel van de oorzaken voor de verdwijnen-
de textieltraditie lag ‘in de omstandigheden en verhoudingen in de industrie zelf’. Deze moesten 
zodanig zijn dat zij geen stemming ten nadele van de industrie kweekten, dat het bestaande 
personeel niet zou vertrekken, dat er weer een behoorlijke aanwas van jonge arbeiders op gang 
kwam. De aantrekkingskracht van de textielindustrie op de arbeiders was ‘grotendeels afhanke-
lijk van de sfeer welke in die industrie heerst’ en deze werd, in positieve of negatieve zin, in 
belangrijke mate beïnvloed door de leiding van de bedrijven. ‘Ieder bedrijf, waarvan de instel-
ling psychisch ongunstig is’ berokkende, naar de stellige overtuiging van de commissie, ‘de 
industrie-als-geheel schade’ en deed zo afbreuk aan de zozeer gewenste goodwill. Psychisch 
ongunstig hield in: ‘onhygiënische bedrijfstoestanden, onjuiste tariefstelsels, miskenning der 
persoonlijkheid van den arbeider, enz.’ 
Dit was een belangrijke uitspraak, omdat hij impliceerde dat zonder de medewerking van alle 
bedrijven de economisch noodzakelijke verbeteringen qua aanbod en instelling (productiviteit) 
van arbeiders niet tot stand zouden kunnen komen. De meewerkende bedrijven moesten dan 
ook ‘doorgelicht’ worden om te beoordelen of het betreffende bedrijf aan bepaalde minimumei-
sen voldeed en welke verbeteringen eventueel wenselijk waren. De commissie wilde dit niet 
verplicht stellen vanwege de individualistische instelling van de Twentse fabrikanten, die geen 
pottenkijkers duldden. 
Scholing van het personeel, in de bedrijven afzonderlijk en op een textielvakschool, was van 
groot belang. In een conceptversie van het rapport, van 17 januari 1948, was aandacht besteed 
aan de voor- en nadelen van één centrale opleiding voor geheel Twente. Het grootste bezwaar 
tegen een dergelijke instelling was dat werkgevers op het platteland te maken zouden krijgen 
met een trek van de leerlingen naar de stad. Door de te verwachten tegenstand hiertegen zou het 
hele plan in het water kunnen vallen. Deze overwegingen hadden eveneens tot de conclusie 
geleid dat de actie niet tot Enschede beperkt moest blijven, ‘juist om een eventuele tegenactie 
van buitenstaanders te elimineeren’. Psychologische scholing van het bazenpersoneel was es-
sentieel. ‘Deze categorie mist veelal, in de huidige omstandigheden, de goede instelling voor en 
opvatting van haar taak ten aanzien van het personeelsbeleid.’ Er was hiermee een begin ge-
maakt via de Bedrijfs Kader Training (BKT), waarvoor Bureau Berenschot een aparte afdeling 
had opgericht, die een cursus verzorgde over de omgang van de chef met zijn ondergeschikten, 
‘het probleem dus van het soepel houden van de dagelijkse verhoudingen’, zoals Berenschot 
aan bijvoorbeeld de KNKS liet weten. 
De commissie was verder van mening ‘dat aan de werknemers niet meer mag worden beloofd, 
dan inderdaad uitvoerbaar is. Gaat men in dit opzicht met beloften te ver, dan kan juist in een 
dalende conjunctuur onherstelbare schade aan het onderlinge vertrouwen worden berokkend, 
zoals ook in het verleden menigmaal is voorgekomen.’ Het kernpunt van de actie was immers 
‘de verhoging van het aanzien van het vak te bevorderen, waarvan het kweken en behouden van 
het vertrouwen van de Twentse arbeidersbevolking in de leiding der verschillende bedrijven een 
belangrijk deel uitmaakt’. Wanneer de besturen van de vier verenigingen akkoord gingen met 
dit rapport, zou de commissie de plannen verder uitwerken. Daarvoor moest deze worden uitge-
breid met vertegenwoordigers van de Bedrijfsunie en van de overheid. Verder moest er een 
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geschikt iemand worden gevonden die de uitvoering van de plannen ter hand zou gaan nemen, 
in nauwe samenwerking met Silberer.1014 
 
In de vergadering van de vier besturen wees commissielid H.J. Blijdenstein er op dat in het 
rapport te weinig tot uiting kwam dat de textielindustrie ‘in het verleden de menschelijke factor 
te veel over het hoofd heeft gezien en dat dit één van de belangrijkste ondergronden is van de 
tegenzin tegen het textielvak’. Volgens N.H. ter Kuile was die tegenzin inmiddels verdwenen. 
Het doel van het rapport was er niet langer primair op gericht om het aantal arbeiders in de be-
drijven te verhogen, maar om ‘de kwaliteit van het personeel voor de toekomst’ te verhogen. 
Vixseboxse legde de bijl aan de wortel van het rapport door zich af te vragen of de gehele 
industrie niet teveel over één kam werd geschoren en ‘te veel (werd) gelijkgeschakeld, wat een 
slechte invloed op onze ondernemingsgeest’ zou hebben. Bovendien was ‘onze geest’ sinds de 
oorlog sterk veranderd en hij vond dat dit bij ieder bedrijf voor zichzelf tot uiting moest komen. 
Dit was geen kwestie die de industrie gezamenlijk moest aanpakken. Gelderman was het met 
hem eens dat de industrie niet ‘te veel collectief’ moest optreden, maar daar stond tegenover dat 
er wel iets moest gebeuren. ‘Door een scherp tariefsysteem en een in de crisis te ver doorge-
voerde rationalisatie hebben wij ons onpopulair gemaakt. Wij draaien nu zoo’n beetje, omdat 
wij allerlei slecht volk met kunst en vliegwerk in de fabriek hebben gehaald, maar de standing 
van onze bedrijven is omlaag gebracht en die moet weer omhoog.’ Silberer haakte hierop in 
door te zeggen dat hij zo weinig mogelijk collectieve actie in het rapport had opgenomen, ‘om-
dat het moeilijk is een aantal heeren, die ex officio individualisten zijn, onder één hoedje te van-
gen’. Hij wees op de opbouw van het rapport dat begon met de vraag, waarom ouders hun kin-
deren buiten de bedrijven hielden. Het tweede item in het rapport was het uitgangspunt dat de 
fabrikanten een goed product wilden verkopen en dat er op dat gebied nog veel te verbeteren 
viel. Daarbij werden er ‘sociale fouten’ gemaakt door enkelingen die daarmee wel de gehele 
industrie in discrediet brachten. Dit was de reden dat hij voorstander van ‘doorlichten’ was, 
‘maar dan zonder dwang, om veranderingen aan te brengen’. Naar zijn overtuiging moest men 
alleen datgene samen doen, wat beter samen kon worden gedaan dan alleen, zoals bijvoorbeeld 
de Lagere Textielschool en hij wees ook op de fraaie folders die de Engelse Cotton Board had 
samengesteld, maar die de fabrieken individueel uitgaven. Het derde deel van het rapport be-
handelde het eigenlijke propagandaplan. Dit kwam niet in de plaats van propaganda voor indi-
viduele bedrijven, benadrukte Silberer, nee, het moest ‘een vruchtbare bodem verschaffen’ voor 
alle individuele bedrijven. 
Met deze interventie trok hij Gelderman over de streep die nu wel met het plan in zee wilde 
gaan in de overtuiging, dat er wel iets goeds uit voort zou komen. Door voor de 25.000 arbei-
ders een bedrag van ƒ10,- op tafel te leggen, beschikte de actie volgens hem over een goede 
basis (de vier verenigingen telden op 1 januari 1948 in totaal 32.883 personeelsleden, zie Tabel 
14). Ledeboer wees op het gevaar dat de industrie bij een nieuwe crisis het verwijt zou krijgen 
dat zij eerst met behulp van propaganda mensen naar de bedrijven had getrokken, maar hij werd 
er op gewezen dat de actie gericht was op een verhoging van het aanzien van het vak, niet van 
de bezetting. Daarop stelde hij voor om ƒ3,- per arbeider te voteren, waardoor ongeveer 
                                                 
1014 Rapport behelzende eenige voorloopige voorstellen tot verhooging van het aanzien en het vakmanschap van de Twentsche 
Textielarbeiders, 17 januari 1948 (Textielvak, 4); brief A.C. van Eck aan de bestuursleden van de vier Twentsch-Geldersche Fabri-
kanten-Vereenigingen en aan de leden van de Commissie Silberer, 10 maart 1948; Actie ter verhoging van het aanzien van het vak 
van textielarbeider, 3 maart 1948 (beide: TGTV, 4); brief Bureau Berenschot, BKT Training-Afdeling, aan A. de Monchy, 10 maart 
1948 (KNKS, 759). 
Het ‘Rapport behelzende eenige voorloopige voorstellen …’ was een conceptversie die op 3 maart definitief werd vastgesteld. 
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ƒ100.000,- bij elkaar zou worden gebracht. Vixseboxse was nog niet overtuigd en hij was bang 
dat de industrie rijp werd gemaakt om te worden gemanipuleerd door de staat. Silberer stelde 
tegenover dit liberale standpunt dat in het verleden de staat altijd had ingegrepen, wanneer de 
industrie bepaalde problemen niet zelf aanpakte. Uiteindelijk gaf een uiteenzetting van Gelder-
man de doorslag. Hij betoogde dat de komende Wet op de Bedrijfsorganisatie het bedrijfsleven 
onherroepelijk een zekere medezeggenschap op zou dringen en hij sprak over de goede verhou-
dingen in de Vakraad voor de Textielindustrie en over de wenselijkheid ‘om met paritetische 
samenstellingen de drang naar medezeggenschap in het economische zooveel mogelijk te laten 
uitvieren op het sociale’. Het was verstandiger om mee te werken aan acties ter verhoging van 
het aanzien van het textielvak, dan het risico te lopen dat dwingende regels zouden worden op-
gelegd die “buitenstaanders” op enigerlei wijze invloed op het economisch beleid van een on-
dernemer zouden geven. 
Na deze uiteenzetting van de door de wol geverfde Gelderman besloten de aanwezige bestuurs-
leden akkoord te gaan met de voorliggende plannen. Voor Vixseboxse gold hierbij nog in het 
bijzonder dat hij ‘niet gaarne zou willen klaploopen op een actie van anderen’ en dat de verte-
genwoordigers van Ten Cate en Hedeman het plan steunden.1015 Het is opvallend hoe defensief 
de besturen van de textielfabrikantenverenigingen reageerden. Zij schaarden zich niet zozeer uit 
overtuiging achter het rapport, maar meer uit vrees voor wat zou kunnen komen, niet alleen in 
de vorm van allerhande eisen van de arbeiders, maar ook in de vorm van dwingende maatrege-
len van de overheid.1016 De voorzitters die zich ter vergadering hadden uitgesproken over het 
rapport, aarzelden allen om zich er achter te scharen. Voor een deel hing dit samen met hun 
leeftijd; zij waren van oudsher een geheel andere manier van omgaan met hun personeel ge-
wend en zij waren, net als de andere directeuren van hun leeftijd, altijd baas in eigen huis ge-
weest, hadden hun bedrijf altijd naar eigen inzichten gerund. Hun jongere collega’s verstonden 
de tekenen des tijds beter, onderkenden dat het noodzakelijk was om de bakens te verzetten. 
Ledeboer was 56 jaar oud (geboren in 1892), H.J. Jannink was 67 jaar (geboren in 1881), Gel-
derman was 60 jaar (geboren in 1888) en Vixseboxse was geboren in 1884 en dus 64 jaar. 
 
Van Eck informeerde alle leden van de fabrikantenverenigingen enkele dagen later dat de bestu-
ren de in het rapport neergelegde opvatting deelden dat het noodzakelijk was om het aanzien 
van het textielvak te verhogen. De gemiddelde leeftijd van het personeel was sterk toegenomen 
en er was een onrustbarend tekort aan jonge krachten, ‘de kern van de toekomstige bezetting’. 
‘Het gehalte van het huidige personeel’ was sterk achteruitgegaan, zo schreef Van Eck en het 
was een levensvoorwaarde voor de industrie om dit gehalte geleidelijk weer op te voeren. De 
besturen hadden besloten om de leden een bijdrage van ƒ3,- per arbeider te vragen ter financie-
ring van een actie tot verhoging van het aanzien van het textielvak. ‘Wij hebben’, zo verwoord-

                                                 
1015 Vergadering van de besturen der vier Twentsch-Geldersche Fabrikanten-Vereenigingen met Dipl.Ing. P. Silberer en de 
“commissie” Silberer op vrijdag 19 maart 1948, des morgens te tien uur in het Concertgebouw te Hengelo (O) (TGTV, 4). 
Aanwezig waren: namens de FVE H.B.N. Ledeboer, A.J. Blijdenstein en N.H. ter Kuile, namens de TGFV H.J. Jannink, J.G.H. 
Jordaan en R.A. Hulscher van Stoomspinnerij “Twenthe”, namens de BTO H.P. Gelderman C.Mzn., J. Raymakers en W.J. ter 
Kuile, namens de FVA G. Vixseboxse, M.H.J. Joosten Hedeman, E. ten Cate en C.G. Recter. Verder P. Silberer en de commissiele-
den J.A. Ledeboer, H.J. Blijdenstein, J.N.O. Udink ten Cate, E.A. Gelderman, W.J.G. Naarding, A.C. van Eck en bovendien J.L. 
Blijdenstein. 
Gelderman volgde in zijn betoog in feite dezelfde redeneertrant die tijdens de discussies tussen ondernemers en vakbondsbestuur-
ders in de oorlog over economische medezeggenschap tot de formulering had geleid dat ‘medezeggenschap van de arbeiders in het 
beheer van de onderneming thans niet gevraagd wordt’. Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 594. In de vergadering van de FVA, 
eveneens op 19 april, werd met geen woord gerept over de bespreking van die ochtend. 
1016 Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 58-80. 
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de hij een collectief mea culpa, ‘de menschelijke factor in vroegere jaren wel eens wat verwaar-
loosd. Wij hebben de industrie, die betrekkelijk eenzijdig was ingesteld, in de crisis van 1930 
onpopulair gemaakt door onze conjunctuur-gevoeligheid en wij hebben onze onpopulariteit 
verder aangewakkerd door een te scherpe rationalisatie, door te oude wevershulpen te employe-
eren etc. Van al deze dingen is wat blijven hangen’, zo besloot hij met een van zijn bekende un-
derstatements. Inmiddels was de textielindustrie minder conjunctuurgevoelig, was er een royale 
CAO en werden wachtgeldregelingen ontworpen die de arbeiders meer sociale zekerheid boden. 
Er was dus alle aanleiding om op deze verbeteringen te wijzen en daarom moest ‘een welover-
wogen actie onder verstandige psychologische leiding zijn geld dubbel en dwars opbrengen’. 
Van Eck wees de leden er namens de besturen op ‘hoe een verhooging van het gehalte van de 
arbeidersbevolking fantastische bedragen kan opleveren door vermindering van absenteïsme, 
knoeierijen in de ziekteverzekering en diefstallen; hoe een verlaging van het leeftijdsbeeld ge-
weldige bedragen bespaart in de pensioenvoorziening.’ Het was niet de bedoeling, zo voegde 
hij er ter geruststelling aan toe, om te vervallen in een ‘te groot collectivisme’, maar daar stond 
tegenover dat sociale fouten bij individuele ondernemingen de gehele textielindustrie schade 
berokkenden. Een minimum aan collectivisme moest dan ook een bodem leggen voor de verde-
re ontwikkeling van goede sociale verhoudingen. Er stonden ongetwijfeld veel zaken in het 
rapport, dat Van Eck voor elk bedrijf bijsloot, die ‘onbegrijpelijk’ waren of ‘aanstoot’ gaven bij 
fabrikanten die de voorafgaande uitvoerige discussies niet hadden meegemaakt. De leden van 
de Commissie Vakmanschap Textielindustrie waren graag bereid deze zaken nader te bespre-
ken.1017 
 

                                                 
1017 Circulaire A.C. van Eck aan de leden van de vier Twentsch-Geldersche Fabrikanten-Vereenigingen, 30 maart 1948 (KNKS, 
2221). 



 

 
 

528

Afbeelding 11 Intekenlijst voor de actie Verhooging Aanzien Textielvak, mei 1948 

 
Bron: Historisch Centrum Overijssel, TGTV, 5. 



 

 
 
 

529

In een tijdsbestek van iets meer dan een maand lieten 45 textielondernemingen weten aan de 
actie deel te nemen en zij maakten in totaal ƒ74.927,50 over. In de lijst ontbreekt een aantal 
bedrijven, die wel waren aangesloten bij een van de vier verenigingen. Ofwel zij hebben zich 
later aangemeld, ofwel zij zagen de zin niet in van deze actie. Dit waren van de FVA: Katoen-
maatschappij v/h Gebrs. Scholten & Cie., het bedrijf van G. Vixseboxse (!), Wolspinnerij, we-
verij, ververij J. ten Bos; van de TGFV: Stoomspinnerij "Twenthe", De Jong & Van Dam, Ko-
ninklijke Weefgoederenfabriek v/h C.T. Stork & Co, Ter Horst & Co, H. Willink & Co, 
Stoomweverij v/h J.H. Meijerink & Zonen; van de FVE: E. ter Kuile & Zoon’s Textielfabrie-
ken, Enschedesche Katoenspinnerij, Rigtersbleek v/h G.J. van Heek & Zonen, Spinnerij “Tu-
bantia” v/h B.W. & H. ter Kuile en van de BTO: Nederlandsche Stoombleekerij. 
Het was waarschijnlijk ook een van deze bedrijven die niet veel later tegenover de bedrijfspsy-
choloog Grunfeld te kennen gaf: ‘Waarvoor moeten wij arbeiders laten testen? Hier zijn de 
mensen al sinds meerdere generaties textielarbeiders en dus zijn ze ook alleen daarvoor ge-
schikt.’ Deze directeur van een der grootste Twentse bedrijven had Grunfeld verteld: ‘Ik zet de 
arbeider ergens aan het werk en dan blijkt na verloop van tijd wel of hij er geschikt voor is. Is 
dit niet het geval, dan proberen wij het ergens anders met hem, tot hij op een plaats is, waarop 
hij voldoet.’ De directie van dit bedrijf maakte volgens hem allereerst een pedagogische fout. 
‘Zij maakt van het individu, dat zijn arbeidskracht komt aanbieden geen “medewerker”, doch 
een “werktuig”, een “nummer” in de grote groep van textielarbeiders in haar bedrijf. Zij maakt 
voorts een economische fout, omdat zij dit “werktuig” dan toch verbazend oneconomisch ge-
bruikt. Hetzelfde bedrijf zal er stellig niet over denken tot de aankoop van een machine over te 
gaan, alvorens deze zorgvuldig bekeken en onderzocht te hebben.’1018 
 
De volgende stap die de fabrikanten zetten, was het betrekken van de Bedrijfsunie bij hun plan-
nen. Met dat doel spraken J.A. Ledeboer en Van Eck op 2 juni 1948 met Gönning, Huijsmans 
en Vunderink. Van Eck zette uiteen wat de bedoeling en de opzet van de actie waren en lichtte 
toe dat er sprake was van een ‘verdwijnende textieltraditie’ die in verband ‘met het opvoeren 
van de verfijning der producten’ met kracht moest worden tegengegaan. De vakbondsvertegen-
woordigers hadden het rapport voor de bespreking toegestuurd gekregen en konden zich er in 
grote lijnen mee verenigen. Vunderink stelde de Zwarte Lijst aan de orde die veel kwaad bloed 
zette, omdat de arbeiders vonden dat de fabrikanten eigen rechter speelden. Volgens Van Eck 
was dit maar ten dele waar, nl. in die gevallen waar iemand op die lijst werd geplaatst ‘wegens 
dienstweigering’. Daar was inderdaad meestal het persoonlijke en dubieuze element in het spel 
van de verhouding baas-ondergeschikte. Huijsmans had bezwaren tegen wandelclubs, toneel-
verenigingen en soortgelijke initiatieven die in het rapport waren genoemd als middelen om de 
arbeiders aan het bedrijf te binden. Dit zou het werk en de invloed van de vakbonden ondergra-
ven. Wanneer uit de in het rapport genoemde “sociale doorlichting” van bedrijven bepaalde 
adviezen voortkwamen, dan was het volgens de bonden gewenst dat opvolging daarvan ver-
plicht werd gesteld, maar dit strookte volgens Ledeboer en Van Eck absoluut niet met ‘het 
Twentsche karakter’ en zou de hele actie ‘door individueele tegenkanting’ in gevaar brengen. 
Een laatste punt waar de drie vertegenwoordigers van de Unie op aandrongen was scholing van 
de bazen, die zij zagen als een van de kernpunten van de hele actie. Er heerste onder hen een 

                                                 
1018 K.R. Grunfeld, Psychologische onderzoekingen in de Twentse textielindustrie (I), in: Psychologische Achtergronden, geschrif-
ten van het Amsterdams Psychotechnisch Laboratorium, Jrg. 2 (1949), p. 62-63. 
IJzerman, Beroepsaanzien en arbeidsvoldoening, p. 33, schrijft dat op 31 december 1957 in totaal 55 ondernemingen in het Twents-
Gelderse textielgebied bij de Stichting waren aangesloten. 
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groot gebrek aan begrip voor de gewijzigde omstandigheden. Tot slot van de bijeenkomst ver-
klaarden zij zich bereid om later in een gezamenlijke commissie zitting te nemen.1019 
 
Vervolgens ging de Commissie Vakmanschap Textielindustrie op zoek naar de persoon die als 
spin in het web de actie gericht op het verhogen van het aanzien van het werken in de textielin-
dustrie moest gaan dragen. Ontwikkelingen in de bedrijfstak leidden er in de loop van 1948 
echter toe dat de werving van personeel niet langer de hoogste prioriteit moest hebben. Er leek 
een kentering te bespeuren in het aanbod van personeel. Een aantal leden van de commissie ver-
bond in de vergadering van 24 december 1948 hieraan de conclusie dat het accent meer moest 
komen te liggen op de onmiddellijke bedrijfsverhoudingen en de daarmee samenhangende pro-
blemen op het gebied van personeelsbeleid en efficiency; activiteiten gericht op de directe wer-
ving van personeel verschoven naar de achtergrond. Dit alles leidde tot accentverschuivingen in 
het profiel van de aan te stellen adviseur en daardoor trad er vertraging op in de afwikkeling van 
de sollicitatieprocedure. De taak van de aan te stellen adviseur zou er in de bijgestelde optiek 
namelijk vooral in bestaan om een overbrugging tot stand te brengen tussen ‘de tegenstrijdige 
economische en sociale belangen’. Om die reden besloot de commissie om A.J. Yardin Millord, 
de eerste keuze uit de vele sollicitanten, nog niet in vaste dienst te nemen, maar hem allereerst 
de opdracht te geven een rapport op te stellen, ‘waarin zoo mogelijk, voor de geheele industrie, 
een toekomstig personeelsbeleid wordt uitgestippeld’. Hij kreeg hier 6 maanden de tijd voor.1020 
In juni 1949 leverde Yardin Millord, in zijn functie van adviseur van de inmiddels opgerichte 
Stichting Aanzien Textielvak (later omgedoopt in Stichting Textielvak), zijn rapport op dat een 
breedvoerige beschrijving bevatte van het werk in de textielindustrie. Het werk was onder in-
vloed van eisen van bedrijfsefficiency sterk gespecialiseerd en monotoon van aard en bood 
daardoor weinig arbeidsvreugde, wat op zijn beurt een belemmering vormde voor een band van 
de arbeider met het bedrijf. De inspanningen die in steeds meer bedrijven werden verricht om 
als uitgangspunt te nemen dat de arbeider een mens was in plaats van een nummer, waren vaak 
gebaseerd op het streven om ‘moeilijkheden’ te voorkomen. Yardin Millord vond dit een ver-
keerd uitgangspunt; het was zaak dat de bedrijfsleiding zich realiseerde dat de arbeider ‘slacht-
offer’ was van de bedrijfsbelangen èn dat zij besefte dat die arbeider een onmisbare medewer-
ker was. Hij gaf een lange opsomming van noodzakelijke verbeteringen, die hij aldus samenvat-
te: ‘een vak kan slechts dan aanzien hebben indien: de arbeider het vak verstaat, er voldoende 
redenen zijn om het vak te respecteeren, het vak mogelijkheden biedt, de werkomstandigheden 
goed zijn, de algemeene stemming goed is, vertrouwen bestaat in de leiding, de leiding waarde-
ring toont, de behandeling goed is, openhartigheid wordt betracht, de opleiding goed is, de ei-
schen hoog zijn, orde en netheid worden gehandhaafd, de arbeidszekerheid zoo groot mogelijk 
is, mannen geen vrouwenarbeid doen (en omgekeerd), men bekendheid geeft aan het werk, de 
juiste man op de juiste plaats staat, de industrie één lijn trekt, de lokaliteiten aan hooge eischen 
voldoen, de maatregelen fair zijn, de arbeider zich medewerker voelt.’ De Stichting Aanzien 
Textielvak moest in zijn ogen het centrale knooppunt zijn dat alle noodzakelijke maatregelen 
coördineerde en dat toezag op de uitvoering ervan. Zijn laatste wens was ‘een kleine auto’.1021 

                                                 
1019 Bespreking op 2 juni 1948 tusschen de heeren Mr. Van Eck en J.A. Ledeboer en de vertegenwoordigers der Uniebonden, de 
heeren Gunning (Eendracht), Huismans (St.Lambertus) en Vundering (Unitas) [sic] (Textielvak, 4). 
1020 Brief J.A. Ledeboer aan de leden van de Commissie Vakmanschap Textielindustrie, 14 januari 1949 (Textielvak, 4). 
1021 A.J. Yardin Millord, Rapport inzake het aanzien van het textielvak, juni 1949 (TGFV, 229). 
Van Waarden mist de diepere achtergrond van de overwegingen om tot oprichting van de Stichting te komen, die hij ten onrechte 
toeschrijft aan het feit dat enkele ondernemers ‘bekeerd waren tot de “human relations” benadering’. Het was integendeel welbe-
grepen eigenbelang, pure economische noodzaak. B.F. van Waarden, Machtsverschuivingen tussen kapitaal en arbeid in de over-
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Afbeelding 12 Rapport van A.J. Yardin Millord over Aanzien van het Textielvak, juni 1949 

 
 
In juli vond de eerste vergadering plaats van de adviescommissie van de Actie Aanzien Textiel-
vak waarvoor naast fabrikanten ook vakbondsbestuurders en andere externe deskundigen waren 
aangezocht. Voorzitter J.A. Ledeboer gaf voor de aanwezigen een uitvoerig overzicht van de 
voorgeschiedenis en van de activiteiten die tot dan toe waren ontplooid. Het rapport van Yardin 
Millord was klaar, zo vertelde hij en zou de leden van deze commissie zo spoedig mogelijk 
worden toegestuurd. Hij benadrukte dat de moeilijkheid van het onderwerp – verbeteren van het 
aanzien van het textielvak – was dat het niet tastbaar was en hij noemde als voorbeeld de nood-
zaak een betere voorlichting te geven over de economische situatie waarin de textielindustrie 
verkeerde, zowel aan werkgevers als aan werknemers. De laatste groep moest duidelijk worden 
gemaakt dat een spinner of wever een goede vakman moest zijn en dat scholing nodig was om 
dat te worden en te blijven. Twente, zo benadrukte Ledeboer, ‘kan haar markten waarschijnlijk 
alleen behouden door een verhooging van de kwaliteit. Hiervoor zijn vakmensen noodig met 
plezier in hun werk. Het resultaat zal voor een goed deel afhangen van de verhouding, die be-
staat tusschen werkgever en werknemer.’ Van Eck viel hem bij door nog eens te benadrukken 
dat de werkgevers het aanzien van het vak wilden verhogen, ‘omdat hun industrie slechts be-
staansrecht heeft, indien de productie verfijnd wordt, dus indien het vakmanschap verhoogd 
wordt. Hierdoor ontstaat er meer bestaanszekerheid voor de industrie en dus ook voor de arbei-
ders.’  
Met deze analyse onderstreepten beiden nog eens nadrukkelijk de onderliggende economische 
noodzaak voor een betere verstandhouding tussen fabrikanten en arbeiders en van een sociaal 
beleid dat de arbeiders ertoe moest bewegen zich (mede)verantwoordelijk te voelen voor een 
kwalitatief goed product. Hadden de fabrikanten in de eerste jaren na de oorlog gestaan voor het 
probleem om een onwillige arbeidersbevolking weer aan het werk te krijgen, vervolgens gewor-

                                                                                                                                               
gang naar de verzorgingsstaat. Over personeelstekort en arbeidsmarktpolitiek van Twentse textielfabrikanten, in: J.A.P. van Hoof 
et al. (red.), Macht en onmacht van het management. Management, arbeidsproces en arbeidsverhoudingen in ondernemingen. 
Verslag van de Bedrijfssociologische Studiedagen 1981, Alphen a/d Rijn 1982, p. 177. 
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steld om de lonen en andere arbeidsvoorwaarden althans enigszins binnen de perken, zoals ge-
steld door het College van Rijksbemiddelaars, te houden, zo streden zij, nu de productie weer 
op gang gekomen was, vanaf circa 1948 voor een kwantitatieve en vooral kwalitatieve verho-
ging van de productie. Degenen die dit moest uitvoeren, hun arbeiders, wilden niet, waren voor-
al geïnteresseerd in geld, in emolumenten, in vrije avonden. De ondernemers realiseerden zich 
dit terdege. De tegenzin tegen het werken in de textielindustrie was door de ‘algemeene demo-
ralisatie’ die de oorlog volgens Van Eck teweeg had gebracht, alleen maar groter geworden en 
het was zaak hen hier weer uit los te weken. Voor de vakbonden was een belangrijke taak weg-
gelegd. Zij moesten, zo vervolgde hij, ‘het aanzien van hun eigen leden verhoogen, niet alleen 
omdat zij hierdoor hun eigen prestige vergrooten of omdat de omstandigheden, waaronder deze 
menschen werken, aangenamer worden, maar ook omdat het in het belang van de landelijke 
economie is.’ Hij ging dan ook uit van een eendrachtige samenwerking tussen fabrikanten en 
vakbonden. 
Vunderink zei dat het streven van de ondernemers de volle sympathie van de Bedrijfsunie had 
en dat hij blij was dat er in Twente na de oorlog een andere wind waaide. Partijen waren geen 
strijdorganisaties meer, maar belangenorganisaties. De bonden hadden zich ook het hoofd ge-
broken over de vraag, waarom de arbeiders hun kinderen niet meer naar de textielindustrie wil-
den sturen. De oorzaak was ‘dat de verhoudingen absoluut bedorven zijn’ en dat het lang zou 
duren voor dit weer in orde was. ‘Er zijn van beide zijden groote en schier onherstelbare fouten 
gemaakt’, die niet in een paar jaar te herstellen waren. Zijn overtuiging was dat de arbeiders 
langzaam zagen dat de verhoudingen waren gewijzigd en dat zij minder wantrouwend werden. 
Maar er was één ding dat door de arbeiders als een sterk onrecht werd gevoeld, de Zwarte Lijst. 
Hij erkende ‘dat deze misschien niet heelemaal gemist kan worden, maar het is een feit, dat de 
“zwarte papieren” de arbeiders zeer hoog zitten’. Een ander punt van wrijving was het vaak 
willekeurige optreden van de bazen tegenover de arbeiders, waarbij de ondernemers, veelal 
zonder te weten waar het conflict over ging, achter de bazen bleven staan. Huijsmans had com-
mentaar op enkele reclame- en wervingsfilmpjes die hij de dag ervoor had gezien. Deze waren 
gemaakt door de bekende reclamecineast J. Geesink. Hij was er niet van onder de indruk en 
vond vooral de nadruk die werd gelegd op de noodzaak tot naaktlopen, indien er geen textiel 
meer zou worden gemaakt, zwak. 
De fabrikanten waren er in geslaagd om een aantal deskundigen van buiten het gebruikelijke 
circuit te interesseren voor het werk van de stichting. Eén van hen was C.W. Paap, werkzaam 
bij de Arbeidsinspectie, die het belang van het sociale werk in de bedrijven benadrukte. Zij 
achtte het van groot belang dat jonge arbeidsters de gelegenheid hadden om zich naast hun werk 
‘te bekwamen voor haar toekomstige taak als vrouw en moeder’. Enkele anderen waren H.J. 
Eshuis, directeur van de Volkshoogeschool, F.A. Hintzbergen, de directeur van de Lagere Tex-
tielschool in Enschede, NVV-bestuurder C. van Es, GAB-directeur I.F.H. Stuveling. Alle deel-
nemers waren enthousiast over de doelstelling van de stichting om het wantrouwen tussen fa-
brikanten en textielarbeiders zoveel mogelijk weg te nemen.1022 

                                                 
1022 Verslag van de eerste vergadering van de Adviescommissie van de Actie Aanzien Textielvak, gehouden op 5 juli 1949 in het 
Amstel-Hotel te Hengelo (O) des namiddags te 2.15uur; Verslag vergadering Groote Commissie Aanzien Textielvak gehouden op 
25 oktober 1949 des namiddags te 3 uur in het Amstel-Hotel te Hengelo (beide: TGTV, 5). Cursief van schr. 
De volgende personen hebben een of meer vergaderingen van de Adviescommissie bijgewoond: H.J. Blijdenstein, G. ten Cate, A.C. 
van Eck, Th. Enklaar, C. van Es, H.J. Eshuis, J. Fahner, A. van der Heyden, F.A. Hintzbergen, H.A.C. Huijsmans, J. Huiskamp, 
J.A. Ledeboer, A. Menko, J. Nieuwenhuis, C.W. Paap, J.A. Sellenraad, I.F.H. Stuveling, J.N.O. Udink ten Cate, J. Vunderink, E. 
van de Woude, J.A. Yardin Millord. 
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Zo ontstond in Twente in de loop van deze periode langzaamaan bij steeds meer ondernemers 
het inzicht dat het verstandig en noodzakelijk was om hun arbeiders niet alleen als arbeids-
krachten, maar als ‘volledige mensen’ te benaderen. Een bedrijf mocht, in de formulering Van 
Vucht Tijssen, ‘iemands persoonlijkheid niet aantasten. Integendeel, het heeft deze te eerbiedi-
gen en een mens zijn persoonlijke vrijheid te laten.’ Deze verandering van inzichten bij de tex-
tielondernemers vond geleidelijk plaats en dit proces kwam tot stand onder druk van een krappe 
en onwillige arbeidsmarkt. Er was niet sprake van een sociale geest die plotseling over de on-
dernemers vaardig werd, het was welbegrepen eigenbelang. Het was een laveren tussen ener-
zijds bedrijfseconomische wetmatigheden en anderzijds arbeiders die de mogelijkheden zagen 
en aangrepen om hun huid, hun arbeidskracht, duur te verkopen. 
Opnieuw speelden de bedrijfsadviseurs een cruciale rol in de textielindustrie. Vóór de oorlog 
hadden zij een belangrijke rol gespeeld bij het verlagen van de productiekosten, waarvan zij 
terugblikkend concludeerden dat de arbeiders de dupe waren geweest van ‘deze dwaling, welke 
in die dagen o.i. ten onrechte de naam van rationalisatie kreeg’.1023 En nu, na de oorlog, bena-
drukten zij dat een arbeider die ‘het gevoel heeft, met alle andere bedrijfsgenoten samen te wer-
ken’, meer èn beter werk leverde, wat voor de kosten gunstig uitpakte.1024 ‘De tijd is voorbij’, 
schreef de directeur van het Twentsch Instituut voor Bedrijfspsychologie, J. Huiskamp, in 1951, 
‘dat men de werkende mens beschouwde als een hoeveelheid eenheden arbeidskracht, die tegen 
een zekere vergoeding gehuurd worden door het bedrijfsleven. Wij hebben geleerd hem te zien 
als een persoonlijkheid, waaraan de nodige aandacht moet worden geschonken, wil deze mens 
binnen het kader van de onderneming zijn beste krachten kunnen ontplooien.’1025 M.W. Heslin-
ga, die in 1954 in opdracht van het Sociologisch Instituut van de Nederlands Hervormde Kerk 
een uitstekende sociografische schets schreef, een “update” van het werk van J.S. van Hessen, 
concludeerde: ‘Er zijn ondernemingen in Twente welke nog een zeker feodaal stempel dragen, 
er zijn ook nog typisch “tegen zichzelf verdeelde huizen”, maar er zijn ook “verlichte” bedrij-
ven waar in de laatste jaren een nieuwe geest is gegroeid: waar weer een zeker bedrijfsgemeen-
schapsbesef bezig is te ontstaan.’1026 
 
Mede naar aanleiding van een vernietigend commentaar van Udink ten Cate op het rapport Yar-
din Millord, besloten de textielfabrikanten de overeenkomst met hem te ontbinden. Volgens 
Udink ten Cate had Yardin Millord, door de nadruk zo sterk te leggen op tekortkomingen in de 
bedrijven, het accent volledig verkeerd gelegd. Het ging er juist om het anti-textiel-sentiment, 
dat in wezen niet rationeel was, weg te nemen; misverstanden die bestonden over het werk 
moesten uit de weg worden geruimd. Hij vond Yardin Millord’s aanpak getuigen van een ‘naïef 
humanitarisme’ en dat was een verkeerde basis voor het werk van de Stichting. De voorgestelde 
sociale maatregelen zouden kosten- en prijsverhogend werken en, ‘eenmaal ingevoerd, zal men 
er weer heel moeilijk vanaf kunnen komen’. Bovendien vond Udink ten Cate de bezwaren van 
Yardin Millord tegen monotoon en gespecialiseerd werk getuigen van een ‘Don Quichotterie’; 
het was een ‘strijden tegen de voldongen feiten, waarop onze moderne beschaving rust’. De 
Stichting moest zich verre houden van dit soort denkbeelden wilde zij niet ‘afglijden in een 

                                                 
1023 A.J. Gideonse, Enige principiële moeilijkheden bij arbitrage in de textielindustrie, in: Aspecten der wetenschappelijke be-
drijfsorganisatie, p. 82. 
1024 J.H. Buiter, De organisatie-adviseur en de overlegorganen in de onderneming, in: Aspecten der wetenschappelijke bedrijfsor-
ganisatie, p. 63. 
1025 Geciteerd in Metze, a.w., p. 32-33. 
1026 Heslinga, a.w., p. 152. 
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irreëel romanticisme’. Hij sloot af met te stellen dat de textielindustrie een enorme vooruitgang 
in Twente teweeg had gebracht en dat de regio zonder de textiel nog zou verkeren in het stadi-
um van de Drentse veen- en heidegebieden. Het zou goed zijn om de aandacht op dit soort za-
ken te vestigen, dan zou er wellicht meer waardering zijn voor wat was bereikt. De Stichting 
moest niet op de stoelen van de directies gaan zitten en hen vertellen hoe zij met hun personeel 
moesten omgaan. Dat zou alleen maar sociale onrust veroorzaken. De Stichting moest zich vol-
gens Udink ten Cate beperken tot het bewerken van de publieke opinie ‘om te toonen dat de 
arbeid in de textiel een beroep is met goede mogelijkheden’.1027 In plaats van A.J. Yardin Mil-
lord trokken de fabrikanten in 1950 A.L. van Schelven aan als directeur van de Stichting Tex-
tielvak.1028 
 

12.4 Ploegenwerk: ‘Het verlies der vrije avond is met geld niet goed te ma-
ken’1029 

Vóór de oorlog was werken in ploegen in de textielindustrie een normaal verschijnsel geworden 
om de eenvoudige bedrijfseconomische reden dat de machines op die manier gedurende meer 
uren productief waren en de productiekosten konden worden gedrukt.1030 Onder de arbeiders 
had er altijd weerstand tegen bestaan, maar als uitvloeisel van de crisis waren zij niet bij machte 
geweest ploegenwerk tegen te gaan, zoals zij op velerlei gebied ongunstige arbeidsvoorwaarden 
hadden moeten accepteren. 
In de “Algemene richtlijnen voor samenwerking”, het document waarin de drie textielarbeiders-
bonden al tijdens de oorlog de uitgangspunten voor hun samenwerking hadden vastgelegd, was 
een passage opgenomen over ‘ploegenwerk en nachtarbeid’. De Bedrijfsunie was ‘voor afschaf-
fing respectievelijk beperking van arbeid in ploegen en nachtarbeid’. Dit was een duidelijke 
formulering, maar al in de volgende zin werd een nuancering aangebracht die het principiële 
standpunt geheel overboord gooide. Er stond te lezen dat ploegen- en nachtarbeid niet moest 
worden toegestaan, wanneer een ondernemer dit ‘uit concurrentie-overwegingen’ zou willen; 
uit andere overwegingen zou het alleen moeten worden toegestaan ‘onder nauwkeurig om-
schreven voorwaarden met speciale vergunning van het bedrijfsorgaan’, de latere Vakraad. De 
meeste ondernemers redeneerden dat werken in ploegen noodzakelijk was om de textielvoor-
ziening voor de Nederlandse bevolking te verbeteren, of omdat de kostbare machines uit be-
drijfseconomische motieven intensiever, i.e. in ploegen moesten worden ingezet.1031 
In hoofdstuk 4 heb ik aandacht besteed aan de investeringen in de textielindustrie na WO II. 
Deze waren vooral gericht op het verhogen van de gemiddelde kwaliteit van de productie. Dit 

                                                 
1027 Brief J.N.O. Udink ten Cate aan Stichting Aanzien Textielvak, zonder datum (TGFV, 229). 
1028 IJzerman, Beroepsaanzien en arbeidsvoldoening, p. 13, citeert de doelstelling van de Stichting: ‘het verhogen van het aanzien 
van het textielvak en van degenen, die daarin werkzaam zijn; het bevorderen van een goede verstandhouding en samenwerking 
tussen werkgevers en werknemers in de textielindustrie en in het algemeen het bevorderen van al wat kan leiden tot verheffing van 
de stand der werknemers in de textielindustrie en van de maatschappelijke waardering van die tak van nijverheid.’ Dit was inder-
daad, zoals hij schrijft, t.a.p., een instelling die uniek was in Nederland. Voor het vervolg van de wederwaardigheden van de Stich-
ting Textielvak zie: Van Hooff, Rossel, a.w. Waarom Van Schelven in de ogen van de textielfabrikanten wèl geschikt was als 
directeur van de Stichting is mij niet bekend. 
1029 De titel van deze paragraaf is ontleend aan een opmerking die J.F.M. Bosch optekende uit de mond van een vertegenwoordi-
ger van de EVC met wie Van der Ven en zij op 18 december 1945 een korte bespreking hadden over de wijd verbreide weerstand 
tegen ploegenwerk (Verslag bespreking van Werkgevers- en werknemerszijde in de Textielindustrie met Prof. Dr. v.d. Ven, 18 
december 1945 te Utrecht (Lb 15.01 D text.ind.1946)). 
1030 Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 103-110. 
1031 De Eendracht 15 juli 1945. 
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wilden de fabrikanten bereiken door arbeidsbesparende machines in te zetten en door een ver-
hoging van de efficiency te realiseren. Dit bracht een aanmerkelijke verhoging van de kapi-
taalskosten met zich mee en het mag geen verbazing wekken dat zij er naar streefden de ploe-
genarbeid flink uit te breiden om de vaste kosten per eenheid product zoveel mogelijk te druk-
ken. Ook buiten Nederland werd op grote schaal in ploegen gewerkt, wat de aandrang in fabri-
kantenkringen alleen maar vergrootte.1032 Hiermee contrasteert ogenschijnlijk een verzoek van 
de directie van de KSW aan het Rijksbureau voor Textiel uit maart 1947 om 40 weefgetouwen 
aan te mogen schaffen in Zwitserland. De onderneming had de extra getouwen nodig om de 
kunstzijdeweverij te kunnen uitbreiden en dat ging niet zonder extra machines wegens de grote 
bezwaren onder het personeel om in ploegendienst te werken. Voor de KSW was dit klaarblij-
kelijk voor dat moment de eenvoudigste oplossing. Er werd in de weverij sowieso verhoudings-
gewijs weinig in ploegen gewerkt (zie Tabel 64).1033 
 
Zoals de Bedrijfsunie in de genoemde “Richtlijnen” had vastgelegd, waren de bonden op zich-
zelf tégen ploegenwerk, maar zoals bijvoorbeeld Unitas-bestuurder Wind in september 1945 
tegenover het bestuur van de afdeling Enschede van zijn bond verklaarde, waren er situaties 
denkbaar dat het echt nodig was en dat de arbeiders het zouden moeten aanvaarden.1034 Ook De 
Eendracht nam in de praktijk een genuanceerd standpunt in, maar wees bijvoorbeeld in zijn blad 
van februari 1946 nadrukkelijk op de tegenzin onder de textielarbeiders om in ploegen te wer-
ken. Naar de bond had begrepen, had minister Drees op een recent congres van de SDAP ge-
sproken over deze onwil die de noodzakelijke vermeerdering van de productie van textielgoede-
ren in de weg zou staan. Dat was ook geen wonder, volgens De Eendracht, want voor de oorlog 
waren zij, ‘zonder enig overleg’, tot ploegenwerk gedwongen en dit had ‘kwaad bloed’ gezet. In 
de CAO was een bepaling opgenomen die overleg met de fabriekscommissie voorschreef wan-
neer een fabrikant in ploegen wilde laten werken.1035 Indien hier geen oplossing werd bereikt, 
moest de kwestie aan de Vakraad worden voorgelegd. ‘Forceren lijkt ons zeer verkeerd. Met 
oud zeer, dat nog steeds in de textielindustrie bestaat, zal rekening moeten worden gehou-
den.’1036 

                                                 
1032 Nijhuis, a.w., p. 233. 
1033 Brief KSW aan Rijksbureau voor Textiel, 19 maart 1947 (KSW (1), 178). 
1034 Bestuursvergadering Afd. Enschede Unitas, 5 september 1945 (Unitas, 1075). 
1035 Art. 4, lid 3 van de Loonregeling van luidde: ‘Alvorens tot arbeid in twee- of drie-ploegendienst wordt overgegaan, zal de 
werkgever daarover in overleg treden met de fabriekscommissie of, zoo die niet bestaat, met een representatieve vertegenwoordi-
ging van het personeel.’ Nederlandsche Staatscourant 12 maart 1946 (nr. 50). In maart 1947 besloot de Vakraad ‘dat het werken in 
twee ploegen onder de huidige omstandigheden noodzakelijk’ was, maar maakte dit niet bekend (zie voetnoot 1071); in de Regeling 
van lonen en andere arbeidsvoorwaarden voor de textielindustrie van oktober 1947 werd dit bekrachtigd door aan artikel 4 een lid 
toe te voegen: ‘Indien dit overleg niet tot overeenstemming leidt, zal het geschil aan de Vakraad ter beslissing worden voorgelegd.’ 
Nederlandse Staatscourant 9 oktober 1947 (nr. 195). Hiermee werd formeel vastgelegd wat al vanaf het begin de praktijk en vanaf 
maart 1947 het standpunt van de Vakraad was: indien arbeiders zich verzetten tegen ploegenwerk, werd de Vakraad ingeschakeld 
die de bezwaren vrijwel altijd terzijde schoof.  
1036 De Eendracht 16 februari 1946.  
Tijdens het overleg van de top van de Bedrijfsunie met vertegenwoordigers van de Twentse afdelingsbesturen op 14 september 
1945 in Enschede verklaarde Stuvé dat de vakorganisaties tegen ploegenwerk waren, ook al zou men er ‘in enkele gevallen’ waar-
schijnlijk niet aan ontkomen, daarmee aangevend dat er onderhandelingsruimte was. In die maanden liepen de spanningen rond het 
tot stand komen van de eerste CAO namelijk steeds hoger op (zie bij voetnoot 470). 
Het is, gezien de productietijd van het blad, niet waarschijnlijk dat De Eendracht doelde op het oprichtingscongres van de PvdA van 
9 februari 1946. Drees repte in zijn toespraak op dat congres niet over textielarbeiders die niet in ploegen wilden werken. Drees aan 
het woord, p. 123-132. Wellicht doelde de bond op het partijcongres van de SDAP van 5 en 6 september 1946, waar Drees er zijn 
misnoegen over uitgesproken had ‘dat degenen, die de kolen delven, die voor ons gehele economische leven nodig zijn, de arbei-
ders, die kunnen verhinderen, dat de nodige goederen worden vervoerd naar de verwoeste gebieden, en dat zij, die de oogst binnen-
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De loonregeling van februari 1946 bevatte eveneens bepalingen over het aantal te werken uren 
in ploegen en de betaling ervan. De normale werkweek van 48 uur werd teruggebracht tot 44 
uur. Bij werken in twee ploegen zou een toeslag van 10% worden betaald over de gewerkte 
uren en het loon zou worden aangevuld tot 48 uur. Betaald zou dus worden 44 uur plus 4,4 uur 
plus 4 uur = 52,4 uur. Bij het werken in drie ploegen gold een 40-urige werkweek voor de 
nachtploeg en de dagploegen moesten 44 uur werken. De nachtploeg kreeg een toeslag van 15% 
plus een aanvulling tot 48 uur, zodat in totaal 54 uur werd uitbetaald. Voor de beide dagploegen 
gold een betaling over 52,4 uur. 
Bij een bespreking van de nieuwe CAO in de afdeling Nijverdal van Unitas stelde een van be-
stuursleden de vraag ‘of het niet beter was geweest, hierover geen artikel op te nemen, gezien 
de ellende die de arbeiders er de laatste jaren mee beleefd hebben’. Dat was Vunderink niet met 
hem eens, met name niet omdat de regering in ploegen eigenlijk ook 48 uur wilde laten werken. 
In vergelijking daarmee was het resultaat dat in de textiel was behaald, heel goed.1037 
 
De discussie over ploegenwerk bij de Stoomspinnerij Nijverdal, behorend tot de KSW, kan als 
exemplarisch worden beschouwd voor de discussies hierover in de gehele Twentse textielindu-
strie. Vunderink verklaarde in de eerste ledenvergadering van de afdeling Nijverdal van Unitas 
na de bevrijding, 16 juli 1945, tot grote vreugde van de aanwezigen (het verslag vermeldt helaas 
niet hoeveel arbeiders er waren) dat ‘het ploegenwerk (…) indien mogelijk geweerd’ moest 
worden, en, zo voegde hij er enigszins cryptisch aan toe, het mocht niet zo zijn dat ‘om der 
werkgevers voordeel in ploegen gewerkt moet worden’. In het vervolg zou blijken dat Unitas er 
geen bezwaar tegen had dat er in ploegen werd gewerkt, indien dit in het belang van de textiel-
voorziening voor de Nederlandse bevolking heette te zijn.  
In het najaar 1945 voerden bestuurders van Unitas de eerste besprekingen met de directie van 
de KSW over het invoeren van ploegenwerk voor een deel van de spinnerij-arbeiders, de arbei-
ders aan de kammachines. Bondsbestuurder Slok gaf in de ledenvergadering van oktober een 
toelichting op het verloop van deze besprekingen. Naar zijn zeggen aanvaardde het hoofdbe-
stuur ploegenwerk ‘in uiterste noodzaak’. Hoe de circa 100 aanwezigen hierop hebben gerea-
geerd, is helaas niet terug te vinden in het verslag. Wat wel is vastgelegd is de grote ontevre-
denheid over de lage lonen in de spinnerij van de KSW; voor sommige leden reden om een 
staking te willen uitroepen. Slok raadde dit ten sterkste af, omdat er op dat moment over een 
CAO werd onderhandeld: ‘Wil men staken dan is dat voor hun eigen rekening’, aldus het ver-
slag van de ledenvergadering. 
De “uiterste noodzaak” die voor de bestuurders een valide argument was, werd door de arbei-
ders niet zo ervaren en zij wezen het voorstel voor ploegenwerk af, tenzij de werkweek in de 
ploeg 40 uur zou bedragen en er een toeslag van 30% op het loon zou worden gegeven. De di-
rectie ging akkoord met een werkweek van 40 uur, maar wilde niet verder gaan dan een toeslag 
van 20% (dit waren de condities die tijdens de CAO-onderhandelingen op dat moment al min of 
meer waren vastgesteld). Om tegemoet te komen aan de bezwaren van het personeel tegen de te 
laag geachte lonen, besloot de directie omstreeks dezelfde tijd om op eigen gezag een extra 
kinderbijslag van ƒ1,50 per kind per week te betalen. 
Het is niet duidelijk hoe bondsbestuurders en directie de bezwaren van de arbeiders hebben 
gewogen, maar hoe dit ook zij, in de loop van oktober 1945 werden zij het eens over invoering 

                                                                                                                                               
halen, ons telegrammen zenden met de mededeling: “Als jullie nu dit of dat niet doet, halen wij de oogst niet binnen”. Daar moeten 
wij tegen in gaan’, aldus Drees, a.w., p. 99. 
1037 Bestuursvergadering Afd. Enschede Unitas, 23 januari 1946 (Unitas, 1075). 
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van ploegenwerk voor dit deel van de spinnerij op basis van een werktijd van 40 uur per week, 
tussen 6.00u en 22.00u. In eerste instantie weigerden de betrokken arbeiders zich hierbij neer te 
leggen, wat hen op een scherpe reprimande van het Dagelijks Bestuur en van het Hoofdbestuur 
van Unitas kwam te staan: ‘De daad der arbeiders verdient afkeuring.’ In december 1945 con-
stateerde het Hoofdbestuur tot zijn vreugde dat het ploegenwerk uiteindelijk toch was aanvaard. 
Daarmee was de kous nog niet af, want al na korte tijd klaagden de kammachine-arbeiders bij 
hun bond dat ze niet aan het afgesproken loon konden komen. Overeengekomen was dat zij 
bovenop hun minimumuurloon van 65 cent (geoefenden in Gemeenteklasse IV, zie Tabel 34 en 
Tabel 36) recht hadden op 10% ploegentoeslag en een tariefgarantietoeslag van 10%, zodat hun 
uurinkomen rond de 78 cent per uur zou moeten bedragen.1038 
In de loop van 1946 volgden nieuwe besprekingen van bondsbestuurders met de KSW, waarbij 
bleek dat de directie geleidelijk aan de gehele spinnerij in ploegen wilde laten werken, want, 
naar de bestuurders van het bedrijf hadden begrepen, ‘de productie moet worden opgevoerd en 
gelegenheid tot uitbreiden is er thans nog niet’. Met dit laatste werd bedoeld dat het op dat mo-
ment nog niet mogelijk was om extra machines aan te schaffen, iets waar het bedrijf in 1947 
wel toe over wilde gaan om in de weverij de productie uit te kunnen breiden (zie voetnoot 1033). 
Directeur Raymakers wilde veertien spinmachines die op dat moment in één enkele ploeg 
draaiden, in twee ploegen laten lopen. ‘Het is vooralsnog niet onze bedoeling daarna verdere 
machines in ploegen te brengen’, zo voegde hij hieraan toe. Omdat de fabriekscommissie de 
betrokken arbeiders niet had kunnen overtuigen, deed hij een beroep op de Vakraad om zich uit 
te spreken vóór deze uitbreiding van het ploegenwerk. De uitbreiding hield in dat tien arbeiders 
die op dat moment in de dagploeg werkten, in twee ploegen zouden gaan werken. Een ‘opoffe-
ring’ van hun kant ‘in den vorm van een minder aangenamen werktijd’ zou ertoe leiden dat 67 
arbeiders extra aan het werk konden (40 van hen stonden nog op wachtgeld). Op deze manier 
zou een flink aantal wevers van de KSW, die voor een deel in de DUW werkten en voor een 
deel opruimings- en herstelwerk in de weverij verrichtten, weer kunnen gaan weven. Het leek 
hem een goed idee wanneer Vunderink en Middelhuis ‘eens met de menschen kwamen praten’. 
Uitbreiding van ploegenwerk in de spinnerij werd in een vergadering op 15 oktober 1946, waar 
van het 450 man tellende personeel er 90 aanwezig waren, met 63 tegen 23 stemmen verwor-
pen. De volgende dag verzocht Raymakers om deze zaak aan de Vakraad voor te leggen.1039 
Al snel tekende de Arbeidsinspectie bezwaar aan tegen de werktijd van 40 uur in ploegen, zeker 
omdat deze ook nog schafttijd van een half uur omvatte. Volgens het bestuur van de afdeling 
Nijverdal van Unitas eiste de Arbeidsinspectie dat de 40-urige werkweek in ieder geval exclu-
sief de schaft zou zijn, maar mocht de KSW de bestaande regeling handhaven tot januari 

                                                 
1038 Ledenvergadering Unitas, afd. Nijverdal, 16 juli en 16 oktober 1945 (beide: Unitas, 1094); Verslag vergadering DB Unitas, 8 
en 9 oktober en 1 november 1945 (beide: Unitas, 1022); Verslag bestuursvergadering Afd. Nijverdal Unitas, 22 oktober 1945 en 21 
januari 1946 (beide: Unitas, 1091); Verslag Hoofdbestuursvergadering Unitas in Utrecht, 23 en 24 oktober 1945 en 21 december 
(beide: Unitas, 1013). 
1039 Brieven J. Raymakers aan A.C. van Eck, 10 mei en 16 oktober 1946 (beide: TGTV, 319); Verslag bestuursvergadering Afd. 
Nijverdal Unitas, 23 september 1946 (Unitas, 1091); Verslag vergadering DB Unitas, 16 oktober 1946 (Unitas, 1022). Volgens 
Raymakers hadden 67 arbeiders tégen gestemd. 
In november 1946 deed Joh. Raymakers, directeur van J.A. Raymakers & Co’s Textielfabrieken in Helmond, in de Vakraad verslag 
van een zitting van de Textiel-Commissie van de Internationale Arbeidsorganisatie. De Nederlandse delegatie, onder leiding van 
A.H.W. Hacke, had in Brussel bij de discussie over de 40-urige arbeidsweek eenstemmig de opvatting naar voren gebracht dat er 
veel begrip was ‘voor dit ideaal der arbeiders’, maar dat invoering hiervan onder de bestaande omstandigheden ‘voorshands’ niet 
mogelijk was. Hij wees er verder op dat in andere landen geen bezwaar werd gemaakt tegen werken in twee ploegen en dat in de VS 
vrijwel de gehele textielindustrie in drie ploegen werkte met een 40-urige werkweek voor elke ploeg. (Notulen van de vergadering 
van den Vakraad op dinsdag 26 november 1946 des voormiddags om 10.30 te Utrecht (TGTV, 202)). 
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1947.1040 Vunderink beloofde de Nijverdalse leden van Unitas in februari 1947 om in komende 
besprekingen over een nieuwe CAO de werktijden bij ploegenwerk zodanig aan te doen passen 
dat in de 44 uur de schafturen mee zouden tellen, zodat er in feite maar 41½ uur werd gewerkt. 
In het verloop van de onderhandelingen bleek echter dat de werkgevers dit niet wilden, zo 
moest hij hen in september vertellen.1041 Directeur Raymakers van de KSW was wel gevoelig 
voor de pogingen van de Bedrijfsunie op dit punt. ‘Wil men den tegenstand tegen het ploegen-
stelsel’, zo schreef hij in februari 1947 aan Van Eck, ‘welke bij de textielarbeiders sterk aanwe-
zig is, overwinnen – en in het belang der garenproductie lijkt mij zulks dringend noodzakelijk – 
dan zal men een soepele houding ten aanzien van den werktijd moeten innemen.’ Hij verwees 
naar Engeland waar een sterke aandrang bestond voor een 44-urige werkweek in de dagploeg en 
een 40-urige in een tweeploegenstelsel.1042  
Omdat de Arbeidsinspectie bezwaar bleef maken tegen de bestaande regeling, stelde de directie 
voor om de werktijd vóór 6.00 uur en ná 22.00 uur te verlengen of om een zogenaamde “over-
laptijd” in te voeren waarbij beide ploegen, tijdens het wisselen van de ploegen, tegelijk zouden 
werken. De Arbeidsinspectie was bereid om dit voorstel te accepteren, maar de betrokken ar-
beiders wezen beide voorstellen beslist van de hand. Volgens Wind was deze vergadering een 
groot fiasco, ‘omdat de arbeiders er niets van wilden weten’. Het bestuur van de afdeling Nij-
verdal van Unitas dat de onvrede van de medearbeiders dagelijks ervoer, besloot in september 
1947 ‘om het ploegenwerk er aan te geven als men op deze manier de arbeiders wil plagen’. 
Uiteindelijk greep de Regionale Commissie van de Vakraad in en legde in een zeer rumoerige 
vergadering met het personeel uit dat de werktijd moest worden verlengd. Als reactie daarop 
trad de fabriekscommissie af. De onrust onder het personeel werd steeds groter en arbeiders 
begonnen zich van de bonden af te wenden (zie ook §5.5). Het DB van Unitas snapte het verzet 
wel, maar vond dat de CAO naast voordelen nu eenmaal ook nadelen had en bleef dat de arbei-
ders voorhouden.1043 
In januari 1948 was de werktijd in ploegen bij de KSW nog steeds niet naar tevredenheid van 
de Arbeidsinspectie geregeld en gedurende dit gehele jaar bleef deze kwestie de gemoederen 
bezig houden. Eind januari 1948 werd afgesproken om ploegenwerk te laten duren van 5.45u tot 
22.15u, met voor beide ploegen een ½ uur schaft. ’s Middags, bij de opkomst van de 2e ploeg, 
zou er een overlap van een ½ uur gelden. Het aantal arbeiders dat in ploegen werkte, werd op 
dat moment uitgebreid van 275 naar 310 mensen. De meerderheid van het bestuur van de afde-
ling Nijverdal vond in zijn vergadering in november 1948 dat je je aan de omstandigheden 
moest aanpassen, de minderheid bleef er bij ‘dat men ondanks alles niet in ploegen moet wer-
ken’.1044 
 
De textielarbeiders verafschuwden ploegenwerk. De aanhoudende moeilijkheden hierover in 
Nijverdal zijn ook daarom zo illustratief, omdat de arbeiders van de KSW veel minder uitwijk-

                                                 
1040 Verslag bestuursvergadering Afd. Nijverdal Unitas, 10 oktober 1946 (Unitas, 1091). 
1041 Ledenjaarvergadering van de afd. Enschede Unitas, 27 februari en 25 september 1947 (beide: Unitas, 1079). 
1042 Brief J. Raymakers aan A.C. van Eck, 17 februari 1947 (TGTV, 407). 
Het is opvallend dat bij de KSW in februari 1947 nog zo nadrukkelijk de 40-urige werkweek in ploegen aan de orde was. Elders 
leek het verzet hiertegen vanaf de zomer van 1946 weggeëbd te zijn, met als belangrijkste uitzondering de grote staking bij Ten 
Cate; zie verderop. 
1043 Verslag bestuursvergadering Afd. Nijverdal Unitas, 9 september en 29 december 1947 (beide: Unitas, 1091); Verslag verga-
dering DB Unitas, 29 december 1947 (Unitas, 1022); 47ste Jaarverslag Unitas, afd. Nijverdal, 1947 (Unitas, 1097). 
1044 Verslag vergadering DB Unitas, 12 en 30 januari 1948 (beide: Unitas, 1022); Verslag bestuursvergadering Afd. Nijverdal 
Unitas, 13 januari en 16 november 1948 (beide: Unitas, 1091). 
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mogelijkheden hadden dan arbeiders in Hengelo, die naar de metaal konden (zie de gebeurtenis-
sen bij de kousenbreierij De Jong & Van Dam), of in Enschede, waar een veel grotere arbeids-
markt bestond, zodat zij hun wensen gemakkelijker konden doorzetten. In het eerste overleg 
over deze materie van het College van Rijksbemiddelaars, fabrikanten en vakbonden op 18 de-
cember 1945 kwam dit nadrukkelijk op tafel. Deze bespreking was geëntameerd naar aanleiding 
van twee stevige conflicten rond ploegenwerk bij De Jong & Van Dam in Hengelo en H. ten 
Cate Hzn & Co in Almelo, die ik in §6.5.3 heb beschreven. De vakbondsvertegenwoordigers 
verklaarden met nadruk ‘dat de textielarbeiders niet meer in ploegen wenschen te werken’. Zelf 
vonden zij ‘met het oog op de huidige noodzaak tot productie vergrooting het ploegenstelsel 
tijdelijk noodzakelijk’. Zij hadden er in de praktijk echter enorm veel last van dat er totaal geen 
uniformiteit bestond in het ploegenwerk en dat er overal in de fabrieken een andere werkweek 
bestond, een verschillend aantal uren werd gewerkt.  
De EVC nam ten aanzien van deze kwestie in grote lijnen eenzelfde standpunt in als de erkende 
vakbeweging. In een apart gesprek van Van der Ven en Bosch met vertegenwoordigers van de 
EVC gaven ook zij te kennen dat op dat moment ‘het economische argument dat voldoende 
textiel moet worden geproduceerd’, moest prevaleren boven het sociale argument, op voor-
waarde dat de arbeiders ’s avonds niét hoefden te werken: ‘Het verlies der vrije avond is met 
geld niet goed te maken.’ Het schema dat de EVC hiervoor had uitgewerkt (zie Tabel 30) en dat 
tot doel had om aan deze bezwaren tegemoet te komen, is, voor zover ik heb kunnen nagaan, 
nergens in de discussies betrokken.1045 
 
Een aantal van de grootste textielfabrieken was al vroeg in de weer met ploegenwerk: de KSW 
en Ten Cate. Ook de grootste textielonderneming, Van Heek & Co, peilde al in september 1945 
‘hoe de arbeiders tegenover ploegenwerk staan.’ Het bedrijf wilde namelijk bepaalde machines 
intensiever benutten.1046 Blijdenstein & Co was in november 1945 begonnen met ploegenwerk. 
De reden hiervoor was dat in deze geïntegreerde bedrijven, waar de gehele productiecyclus van 
grondstof tot eindproduct werd doorlopen, de voortgang van de werkzaamheden in bijvoorbeeld 
de weverij sterk afhankelijk was van de productie in de spinnerij. Bij Blijdenstein & Co was de 
motivering van de directie om in ploegen te gaan werken op dit punt zeer helder (zie verderop). 
De Jong & Van Dam vormt hierop een uitzondering, maar dat had te maken met de specifieke 
omstandigheden in de kousenindustrie, waar “normaal” gesproken in drie ploegen werd ge-
werkt. Vanaf februari/maart 1946 begonnen bij steeds meer fabrieken problemen te ontstaan 
rond het invoeren van een tweeploegenstelsel, waarbij vooral de werktijd een heet hangijzer 
was. Ondanks hun grote afkeer legden de meeste arbeiders zich bij het principe van werken in 
ploegen neer. Waarschijnlijk vonden zij de extra betaling bij een geringer aantal te werken uren 
voldoende aantrekkelijk. Ontegenzeggelijk was een groot deel van hen ook gevoelig voor de 
argumenten dat de textielvoorziening van Nederland vooral van hun inspanningen afhing; dat 
merkten zij zelf immers ook aan den lijve. 
Ook bij Nico ter Kuile besprak de directie begin 1946 invoering van ploegenwerk met de fa-
briekscommissie. Volgens de bedrijfskrant Nico’s stem hadden de arbeiders hier bezwaar tegen, 
                                                 
1045 Verslag bespreking van Werkgevers- en werknemerszijde in de Textielindustrie met Prof. Dr. v.d. Ven, 18 december 1945 te 
Utrecht (Lb 15.01 D text.ind.1946). Cursief van schr. 
1046 Verslag vergadering van de directie met de afdelingshoofden, 17 september 1945 (Van Heek, 52). 
Ditzelfde probleem speelde bij de KNKS waar de directie de noodzaak tot werken in ploegen niet beargumenteerde als een ‘produc-
tiemaatregel’ maar als ‘een productieaanpassing tengevolge van gebrek aan voldoende voorspinmachines en jonge meisjes’. Overi-
gens had ook bij deze spinnerij de directie er geen moeite mee dat er in ploegendienst minder uren werden gewerkt dan de CAO 
voorschreef (Verslag vergadering directie KNKS met fabriekscommissie, 14 juni 1946 (KNKS, 10)). 
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omdat zij bang waren ‘dat nu de ene en dan de andere afdeling bij het ploegenwerk zou worden 
ingeschakeld en er grote tegenzin in het werken in ploegen bestaat’. De algemene opvatting was 
dat ontspanning en ontwikkeling van het personeel in zo’n geval onmogelijk was. Men wilde dit 
alleen doen, wanneer het voor de wederopbouw noodzakelijk was, maar op dat moment was 
ploegenwerk nog hoofdzakelijk ‘voor het militaire apparaat’ (waarschijnlijk had het bedrijf 
grote orders voor uniformstof e.d., schr.) en een deel van de arbeiders wilde dit niet. De directie 
had in het overleg van 16 februari de toezegging gedaan om het ploegenwerk zoveel mogelijk te 
vermijden, maar dit was naar haar mening geen kwestie die in één bedrijf kon worden opgelost 
vanwege de internationale concurrentieverhoudingen. Daarnaast waren op sommige afdelingen 
te weinig machines om een normale productie in het bedrijf als geheel mogelijk te maken. Ook 
bij deze onderneming gaf de directie te kennen begrip te hebben voor de tegenzin onder de ar-
beiders tegen werken in ploegen en was zij bereid hen hierin waar mogelijk tegemoet te komen. 
Zij vroeg hen om de zaak ook van de kant van de directie te willen bekijken en om zo nodig 
mee te werken.1047 
 
Blijdenstein & Co had in november 1945 een tweeploegenstelsel ingevoerd in haar automaten-
weverij, waarbij de ene ploeg op maandag t/m vrijdag werkte van 6.00 tot 14.30, inclusief een 
half uur schaft, en op zaterdag van 6.00 tot 10.00u, in totaal 44 uur; de andere ploeg werkte op 
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 18.00 en op zaterdag van 10.00 tot 
14.00u, in totaal 46½ uur. De ploegen wisselden wekelijks en de eerste ploeg kreeg een ploe-
gentoeslag van 10%, de andere niet. Gedurende de uren dat beide ploegen elkaar overlapten, 
werd een deel van de arbeiders aan onder meer het bedrijfsklaar maken van weefgetouwen ge-
zet. Met het weverijpersoneel was afgesproken dat medio maart 1946 opnieuw zou worden 
bezien of voortzetting noodzakelijk was. In november waren de overwegingen om ploegenwerk 
in te stellen dat de productie van de eigen spinnerij groter was dan de verwerkingscapaciteit van 
de weverij als gevolg van gebrek aan allerlei materiaal zoals spoelen, drijfriemen e.d. Daaren-
boven was er op dat moment nog niet voldoende elektrische energie beschikbaar om een groter 
aantal weefgetouwen in bedrijf te kunnen nemen. Het was vanuit bedrijfseconomisch oogpunt 
dan ook logisch om de productie op de bedrijfsklare getouwen zo hoog mogelijk op te voeren. 
Dit sloot aan op de bedrijfsvoering zoals Blijdenstein die voor de oorlog had gekend, toen de 
spinnerijproductie in haar geheel werd verwerkt op getouwen, voor het merendeel automaten, in 
een tweeploegendienst. Dat destijds op alle automatische weefgetouwen in twee ploegen werd 
gewerkt, was voor het bedrijf alleen al vanwege de kosten, die bij deze getouwen 3 à 4 maal zo 
hoog waren als bij gewone weefgetouwen, vanzelfsprekend.  
Omdat in maart 1946 de spinnerij weer vrijwel op zijn vroegere productieniveau was beland, 
was voortzetting van de tweeploegendienst noodzakelijk. Het bedrijf was er volledig van afhan-
kelijk, omdat er anders geen evenwicht bestond in het bedrijf tussen de productie van de spinne-
rij en de verwerking ervan in de weverij. ‘De enorme investeeringen in de weverij en de bijbe-
hoorende inslagspoelerij dreigen geheel onrendabel te worden.’ Bijkomende argumenten waren 
dat gebrek aan personeel het onmogelijk maakte om de veel arbeidsintensievere niet-automaten 
aan het lopen te krijgen en dat de nog beperkte weverijproductie tot ‘een verlies van waardevol-
le arbeids- en machinecapaciteit in onze ververijafdeeling’ leidde. Een glasheldere uiteenzetting 
van de complexiteit en onderlinge afhankelijkheid van de diverse productie-onderdelen bij een 
spin-weverij met een eigen finishafdeling. Van dit type grootbedrijven waren er in Enschede 
vijf en elders in Twente nog vier (zie Tabel 5). De onderneming had de bedrijfseconomische 

                                                 
1047 Nico’s stem. Uitgave voor het personeel van Nico ter Kuile & Zonen NV te Enschede, nr. 4, 15 maart 1946. 
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noodzaak ‘zeer uitvoerig’ besproken met de fabriekscommissie en had alles nog eens uitgelegd 
in een pamflet dat onder het personeel was verspreid. Het weverijpersoneel voelde niets voor 
ploegenwerk vanwege ‘het zeer sterke ingrijpen (…) in het persoonlijke en sociale leven van de 
arbeider en zijn gezin’, zo schreef het bedrijf aan de Vakraad. De fabriekscommissie juichte het 
vastleggen van de rechten en plichten van werkgever en werknemer in de CAO toe, maar was 
toch niet van plan een tweeploegenstelsel te aanvaarden. ‘In de jaren voor den oorlog’, zo 
voegde Blijdenstein toe, ‘werd (de ploegendienst) door het geheele betrokken personeel zonder 
bezwaar aanvaard.’ Dat was correct, vóór de oorlog accepteerden de arbeiders nog veel meer 
zaken ‘zonder bezwaar’ te durven maken. Nu, ná de oorlog, maakten zij wèl bezwaar en dit was 
voor de onderneming ‘een groote teleurstelling’. Zij hoopte dat de Vakraad een bindende rege-
ling met betrekking tot ploegenwerk zou vaststellen.1048 
 

Enschede, 19 Maart 1946 
Aan het personeel van Blydenstein & Co NV 

 
Ongeveer een week na de bevrijding is er een bijeenkomst geweest van het ge-
heele personeel van Blydenstein & Co NV, waarbij door den Heer H.J. Blyden-
stein Jr. is teruggezien op de bezettingstijd en waarin is uiteengezet hoe de ge-
dachtegang van de directie was ten opzichte van het toekomstig beleid. Gedu-
rende de bezettingsjaren was hoe langer hoe meer de behoefte naar voren geko-
men het geheele personeel van te voren kennis te geven van noodzakelijke maat-
regelen, aangezien deze maatregelen vaak diep ingrepen in het persoonlijk leven 
van ieder lid van het personeel en het de directie vaak onmogelijk was de ver-
antwoording voor maatregelen te dragen zonder goedkeuring van de betrokke-
nen. 
 
De bezettingstijd heeft naast onnoemlijk veel leed ook enkele goede zijden ge-
had, n.l. het besef, dat het voor het welzijn van het personeel en van het bedrijf 
noodzakelijk is, dat veel problemen in gezamenlijk overleg beslist worden.  
Ook vóór den oorlog waren deze gedachten al aanwezig, maar het gezamenlijke 
leed van de bezetting heeft deze drang tot onderling overleg wel naar voren ge-
bracht. 
Na de bevrijding waren de tijden er dan ook rijp voor te komen tot de z.g. kern, 
waarin vertrouwensmannen van het personeel zitting nemen. De bedoeling is, 
dus, dat deze vertrouwensmannen regelmatig met de directie vergaderen en er 
zoodoende een veel beter contact komt tusschen de directie en het personeel. De 
directie blijft daardoor veel beter op de hoogte wat er onder het personeel om-
gaat en met welke problemen het personeel te kampen heeft. De directie van 
haar kant krijgt door de kern een zeer waardevolle gelegenheid om de moeilijk-
heden die zij heeft aan het personeel uiteen te zetten. Wij mogen gerust zeggen 
dat de kern, nu zij ca. een jaar oud is, een onmisbare schakel is geworden tus-
schen personeel en directie. 

                                                 
1048 Brieven Blijdenstein & Co aan de Voorlopige Vakraad voor de Textielindustrie, 22 en 26 maart 1946 (beide: TGTV, 319). 
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Na de bevrijding had iedereen een gevoel van groote opluchting en iedereen was 
vast overtuigd, dat het nu beter ging worden en dat het leven niet meer zoo 
zwaar te dragen zou zijn. Het is volkomen menschelijk dat iedereen die verwach-
tingen zeer hoog gesteld had. Toch was het te verwachten, dat er op die feestroes 
een reactie zou volgen en die reactie is wel degelijk gekomen ook. Het is in de 
geschiedenis n.l. al wel heel vaak gebleken, dat pas na afloop van een oorlog 
blijkt hoe of de maatschappij door een oorlog volkomen uit haar grondvesten 
wordt losgeslagen, zoowel op economisch als op moreel gebied. Op moreel ge-
bied hebben die verschijnselen zich hier wel degelijk vertoond, maar kunnen wij 
gelukkig weer een teruggang naar onze Twentsche soliditeit vaststellen. Op eco-
nomisch gebied is echter pas na de bevrijding goed zichtbaar geworden, hoe be-
roerd wij er aan toe zijn. 
De regeering laat gelukkig niet na ons dit duidelijk onder het oog te brengen, 
maar toch meenen wij, dat wij ons te gemakkelijk in slaap laten wiegen door de 
uiterlijke teekenen van verbetering die wij om ons heen kunnen vaststellen. 
Wij moeten niet uit het oog verliezen, dat wij voor een groot deel nog teeren op 
de oude welvaartsbronnen, die hier te lande nog aanwezig zijn, zooals bv. onze 
eigen fabriek, die nog in vrij behoorlijke staat door de oorlog is heen gekomen. 
Wat wij echter niet dagelijks zien, is dat onze eigen fabriek in 6 jaar geen enkele 
vernieuwing in welke afdeeling ook heeft kunnen ondergaan en dat de machine-
rie zwaar geleden heeft. Dit zelfde beeld vertoont zich bij alle industrieën in ge-
heel Nederland. Daar komt nog bij, dat in Engeland, Amerika en Rusland enor-
me wetenschappelijke ontdekkingen zijn gedaan, die het beeld van de mensche-
lijke samenleving sterk zullen wijzigen. Nederland is door de bezetter volkomen 
van de buitenwereld afgesneden en de technische ontwikkeling in de 6 jaren, 
heeft hier te lande stil gestaan. Er is voor Nederland maar één redmiddel en dat 
is door hard werken probeeren weer ons aandeel in de wereldwelvaart terug te 
krijgen. Wij zijn heel wat meer achterop geraakt dan Engeland, Amerika en Rus-
land. 
 
Om er weer bovenop te komen zijn er behalve levensmiddelen in de eerste plaats 
grondstoffen en machinerie noodig voor onze industrie. Voor een overgroot deel 
moeten deze uit het buitenland komen en dus betaald worden met buitenlandsch 
geld, d.z. deviezen en deviezen zijn enkel te verkrijgen door het exporteeren van 
goederen naar het buitenland of door het verrichten van diensten, bv. scheep-
vaart. 
In deze zoo noodzakelijke export zal de textielindustrie haar deel moeten bijdra-
gen. Eenerzijds maakt het nijpende gebrek aan textiel over de gansche wereld 
deze taak gemakkelijker, maar anderzijds zal ook bij het groote tekort hier te 
lande de export, hoe gewenscht ook, slechts een klein gedeelte kunnen zijn van 
de productie. Zooals onze regeering haar taak opvat is er geen gevaar, dat er te-
veel aan ons land onttrokken wordt. Voor de textielindustrie is door de regeering 
vastgesteld dat niet meer dan 4% van de productie naar het buitenland uitge-
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voerd mag worden. De regeering regelt de export en elke toekomstige regeering, 
’t zij links of rechts, zal dit moeten blijven doen. Hierbij zij nog opgemerkt, dat 
afgezien van de behoefte der industrie, uit de door export verkregen deviezen (in 
dit geval dollars) 40% van het verbruik in Nederland van het broodkoren zal be-
taald moeten worden, zoodat we wat onze broodvoorziening in de hoogste mate 
van onze export afhankelijk zijn. Verder moet de geheele aanvoer van tabak, kof-
fie en thee uit de opbrengst van onze export betaald worden. Dat na de bevrij-
ding onze levensmiddelen rantsoenen zoo mooi gestegen zijn, hebben wij niet te 
danken aan ons bezit van buitenlandsche betaalmiddelen, maar enkel aan de 
hulp der geallieerden en aan de leeningen door hen verstrekt. Maar noch op het 
een noch op het ander is voor de toekomst te rekenen en we zullen ons door ei-
gen harden arbeid de dollars moeten verschaffen. 
 
Dit alles is de reden, dat in het collectieve contract der textielindustrie evenals in 
andere dergelijke contracten het 2-ploegenstelsel opgenomen is, en daarom heb-
ben wij het ook in de laatste kernvergadering weer op de agenda moeten bren-
gen. Er zijn toen meerdere vormen van 2-ploegenstelsel besproken. Daarbij 
meende echter de kern, dat een dergelijke ingrijpende maatregel, waarvan de 
duur niet te overzien was, eerst met de betrokken arbeiders besproken moest 
worden en dus deze arbeiders voor een vergadering met de kern moesten wor-
den opgeroepen. Het gaat hier in de eerste plaats om de automatenweverij en 
wel om de volgende redenen. 
a. Er zijn voor de automatenweverij bij eenzelfde productie veel minder arbei-
ders noodig dan bij de gewone getouwen. 
b. De gewenschte productie verhooging is bij de automaten veel sneller te ver-
krijgen, dan bij de gewone getouwen, daar de automaten reeds in bedrijf zijn en 
niet meer hoeven te wachten op hulpmiddelen als spoelen, leer, kettingwachters, 
voelers enz., die nog steeds niet in voldoende mate in voorraad, noch te verkrij-
gen zijn voor al onze gewone getouwen (wel worden de oude getouwen ook zoo 
veel mogelijk spoedig in bedrijf gesteld). 
Een bijkomende omstandigheid is nog, dat zeer vele wevers aan het werk op de 
automaten boven dat op de gewone looms de voorkeur geven.1049 

 
Dit pamflet geeft, net als de brief van De Jong & Van Dam aan de fabriekscommissie (zie bij 
voetnoot 448), een goed beeld van de dagelijkse ervaring van de ondernemers dat de tijden, dat 
de verhoudingen veranderd waren. 
De brieven van Blijdenstein van 22 en 26 maart zijn in de Vakraad aan de orde geweest, waar is 
afgesproken dat enkele vakbondsbestuurders deze kwestie met de arbeiders van de fabriek zou-
den bespreken. De onderneming drong aan op spoed omdat ‘wij onze garens niet meer weg 
kunnen krijgen en een ploegenstelsel voor ons steeds dringender wordt’. Veel vertrouwen in de 
overredingskracht van de bestuurders had het bedrijf echter niet. De directie verwachtte dat de 
arbeiders een ploegenstelsel voor een korte periode zouden accepteren, maar dat was voor Blij-
                                                 
1049 Pamflet ‘Aan het personeel van Blydenstein & Co NV’, 19 maart 1946 (TGTV, 319). 
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denstein niet voldoende. ‘Waar het ons vooral te doen is om de continuïteit van het stelsel, zijn 
wij desnoods bereid thans concessies te doen in de vorm van een 40 of 41 urige werkweek, 
mede omdat wij de motieven van onze arbeiders tegen het normale ploegenstelsel ten volle 
kunnen billijken. Wij begrijpen ten volle dat dit een zeer belangrijk precedent voor de geheele 
industrie zou zijn en zullen dan ook slechts na rijp overleg hiertoe overgaan.’1050 
 
Eind mei 1946 vroeg de spinnerij Tubantia vergunning van het College van Rijksbemiddelaars 
om, in afwijking van de bepalingen van de CAO, in ploegen een werkweek van 40 uur te hante-
ren met een toeslag van 10% over die 40 uur en een bijbetaling tot 44 uur, niet tot 48 uur. De 
spinnerij had erg veel opdrachten die bestemd waren voor vitale onderdelen van de voedsel-
voorziening, de kolenmijnen, spoorwegen etc., maar invoering van een tweeploegendienst vol-
gens de bepalingen van de CAO stuitte op bezwaren onder het personeel. De arbeiders beriepen 
zich er op dat bij andere bedrijven minder dan 44 uur werd gewerkt en zij wilden om die reden 
niet langer dan 40 uur per week werken. Ruim een week later wendde de onderneming zich 
opnieuw tot de Rijksbemiddelaars om te wijzen op ‘de onhoudbare toestand’ in de Enschedese 
spinnerijen waar grote verschillen bestonden in de betaling van de drolsters. De onrust bij Tu-
bantia nam steeds verder toe en het was de directie niet mogelijk om de productie op peil te 
houden en een tweede ploeg instellen was al helemaal onmogelijk.1051 Dezelfde dag vroeg Van 
Eck aan Drost, Hoofdinspecteur van de Arbeidsinspectie, om een onderzoek in te stellen naar de 
praktijk van de ploegendiensten bij Spinnerij Roombeek en bij de Twentsche Textielmaat-
schappij. De ploegenwerkregeling was een lijdensweg aan het worden, zo liet hij Drost weten. 
Fabriekscommissies erkenden doorgaans de noodzaak ervan, evenals de Vakraad, maar de ar-
beiders weigerden in de meeste gevallen, tenzij zij met kortere werktijden de in de CAO vastge-
legde vergoedingen zouden krijgen. ‘Talrijke ondernemingen worstelen al maanden lang tever-
geefs om het ploegenwerk aan den gang te brengen.’ Van Eck had sterk de indruk, zo schreef 
hij, dat deze twee bedrijven ploegenregelingen hadden die afweken van de CAO-bepalingen, 
want arbeiders van diverse fabrieken beriepen zich bij hun weigering steeds op deze fabrieken. 
Hij sloot niet uit dat de regeling bij Roombeek en de TTM dateerde van vóór het van kracht 
worden van de CAO en dat er dus niets illegaals gebeurde, ‘maar het staat vast, dat zij de zaak 
van het ploegenwerk te Enschede in hevige mate belemmeren’. Van Eck drong wel aan op dis-
cretie in de zin dat niet bekend zou worden ‘wie den stoot tot dit onderzoek heeft gegeven’.1052 

                                                 
1050 Brief Blijdenstein & Co aan A.C. van Eck, 10 april 1946 (TGTV, 319). 
Voor zover ik heb kunnen nagaan heeft de Voorlopige Vakraad op 2 april vergaderd, aan het slot van de vergadering van 19 maart 
is dit althans afgesproken, maar ik heb geen verslag van die vergadering gevonden. 
1051 Brief Spinnerij Tubantia aan CRB, 28 mei 1946 (TGTV, 319); brief Spinnerij Tubantia aan CRB, 7 juni 1946 (Lb 15-9517). 
Enige tijd later schreef Tubantia aan de FVE dat de lonen van haar spoelsters te hoog waren. De verklaring hiervoor is merkwaar-
dig, maar onderstreept de arbeidsmarktproblemen eens te meer. De lonen waren zo hoog, omdat de spoelsters in ploegen werkten en 
als gevolg daarvan ‘hebben zij ’s ochtends en ’s avonds een rustige omgeving met weinig afleiding en kunnen zoodoende een bij-
zonder hooge prestatie leveren’. Het ploegenwerk was nog net niet rustgevend! De tarieven waren sinds oktober niet verlaagd en 
bedroegen de lonen in die periode ƒ27,- à ƒ28,- per week, nu verdienden zij, in de ploeg, regelmatig ƒ39,- tot ƒ40,-. Voor het geval 
de FVE zou suggereren om de tarieven aan te passen, merkte het bedrijf op dat dit niet mogelijk was ‘zonder tot ernstige strubbelin-
gen te komen in de spoelerij of zelfs in de geheele fabriek’. (brief Spinnerij Tubantia aan FVE, 29 juli 1946 (TGTV, 329)). 
De brief van Tubantia is merkwaardig, omdat aanvankelijk de lonen in vergelijking met andere bedrijven ‘te laag’ waren en een 
tweeploegendienst daarom ten enenmale onmogelijk was, nu, in de twee ploegen, werden relatief aantrekkelijke lonen verdiend. Het 
verklaart ook de bereidheid van de arbeiders om zich bij de 44-urige werkweek neer te leggen: er stond heel wat tegenover. 
Toen Spinnerij Tubantia begin 1947 ook in de twee-cylinderspinnerij in twee ploegen wilde gaan werken, stemde de fabriekscom-
missie hiermee in, maar de betrokken arbeiders verklaarden zich in overgrote meerderheid tegen. De Vakraad vond ‘dat in spinne-
rijen, waar daartoe gelegenheid bestaat, in twee ploegen behoort te worden gewerkt’. (Notulen van de vergadering van den Vakraad 
van vrijdag 25 maart 1947 des voormiddags om 10.00 uur in Den Haag (TGTV, 202)). 
1052 Brief A.C. van Eck aan A.P. Drost, 28 mei 1946 (TGTV, 319). 
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Tubantia en de Bamshoeve kregen een dag later een scherpe waarschuwing van Van Eck. Naar 
hem ter ore was gekomen, had op 28 mei een vergadering plaats gevonden van voorzitters van 
fabriekscommissies, waarbij de voorzitters van de commissies van deze twee bedrijven hadden 
verteld dat zij met de directie aan het onderhandelen waren over een 40-urige werkweek in een 
tweeploegenstelsel. Over het aantal te werken uren zou overeenstemming bestaan en alleen de 
vergoeding was nog niet vastgesteld. Van Eck onderstreepte nog eens dat ploegenwerk een 
ware lijdensweg aan het worden was die sterk onder invloed stond van de regelingen bij Room-
beek en de Twentsche Textielmaatschappij. Als gevolg hiervan verzetten vrijwel alle arbeiders 
in Enschede zich tegen de in de CAO vastgestelde werkweek van 44 uur, terwijl de officiële 
bepalingen van de CAO buíten Enschede veel minder moeite opleverden. ‘Gezien de groote 
moeilijkheden’, zo besloot hij zijn brief, ‘die het ploegenwerk volgens artikel 10 oplevert, acht 
ik het mijn plicht om ondernemingen, die ploegenregelingen invoeren zonder de vereischte 
goedkeuringen, zoowel aan Vakraad als aan Rijksbemiddelaars te signaleeren.’ Hij hoorde 
graag hun reactie en drong er op aan dat beide bedrijven deze kwestie ‘met groote voorzichtig-
heid’ behandelden.1053 
 
De zaak escaleerde door een klacht van Spinnerij Oosterveld bij het CRB. Op 29 mei 1946 
meldde deze spinnerij dat een aantal Enschedese bedrijven ‘de hand lichten’ met de CAO. Vol-
gens Oosterveld had Gebr. Van Heek Schuttersveld zijn arbeiders voorgesteld in twee ploegen 
van 41¾ uur te werken met een toeslag van 20% en een aanvulling tot 48 uur. De arbeiders 
hadden dit als te ongunstig afgewezen. Deze kwestie sleepte al sinds april, toen Gebr. Van Heek 
met haar fabriekscommissie geen overeenstemming had kunnen bereiken over het betalen van 
een toeslag. Bij Spinnerij Roombeek werkten de arbeiders in twee ploegen van 41 uur, verdere 
gegevens waren niet bekend en de Twentsche Textielmaatschappij draaide in ploegen van 40 
uur. De TTM werkte al vóór de afkondiging van de CAO in ploegen en had de interne regeling 
nog niet daaraan aangepast. Omdat Oosterveld zich naar eigen zeggen stipt aan de bepalingen 
van de CAO hield, kwam het bedrijf in ernstige problemen met zijn arbeiders die het beu waren 
om het verwijt naar hun hoofd geslingerd te krijgen dat zij de belangen van alle arbeiders 
schaadden. De onderneming drong er bij het College op aan een onderzoek in te stellen en ‘bij 
gebleken juistheid (van de aantijgingen), de scherpste sancties te willen toepassen, zulks in het 
belang van den toekomstigen arbeidsvrede’.1054 Enkele dagen later deed de directeur van het 
GAB, Stuveling, er nog een schepje bovenop door het College nader te informeren over de gang 
van zaken. Hij was duidelijk gebrieft door Van Eck, die ook een afschrift van de brief kreeg. 
Het GAB had gesproken met de bedrijfsleider van Oosterveld en begrepen dat de fabriek voor 
de oorlog 170 krasmachines had, waarvan er als gevolg van bombardementen nog maar 70 over 
waren. Om de productie te kunnen opvoeren en om de volgende productiestadia, na de krasma-
chines, vol bezet te kunnen houden, was het noodzakelijk om in ploegen te werken. ‘Met goed-
vinden van de betrokken arbeiders’ (!) draaiden de kammachines van Oosterveld vanaf 27 mei 
in ploegen, waarbij de regels van de CAO in acht werden genomen. Al na korte tijd werden de 
arbeiders van Oosterveld door hun collega’s van Roombeek en de Twentsche Textielmaat-
schappij voor onderkruipers uitgemaakt. Hierdoor was de directie van Oosterveld genoodzaakt 
om de ploegendienst met ingang van 31 mei weer af te schaffen, zodat er maar vier dagen in 
ploegen is gewerkt. 
                                                 
1053 Brief A.C. van Eck aan Spinnerij Tubantia en Katoenspinnerij Bamshoeve, 29 mei 1946 (TGTV, 319). 
1054 Brief Spinnerij Oosterveld aan College van Rijksbemiddelaars, 29 mei 1946 (Lb 15-01 D 1946; TGTV, 319); Bestuursverga-
dering Afd. Enschede Unitas, 22 april 1946 (Unitas, 1075). 
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Volgens Stuveling was het ploegenwerk een grote lijdensweg, Van Eck had zich weliswaar tot 
het uiterste ingespannen om excessen tegen te gaan, maar in de praktijk was hij veelal machte-
loos. De reden dat de directeur van het GAB de loftrompet stak over Van Eck’s inspanningen, 
hangt nauw samen met ‘een uiterst fellen aanval’ op hem door CRB-medewerkster Bosch dat 
hij ‘op eigengereide wijze de bepalingen van de CAO zou ontduiken’, zoals Van Eck in zijn 
brief aan de inspecteur van de Arbeidsinspectie, Drost, enkele dagen daarvoor had geschreven 
(zie hierboven). Van Eck zou Van Eck niet zijn, indien hij op deze beschuldigingen niet ‘met 
groote scherpte (had) gereageerd en duidelijk te verstaan (had) gegeven, dat mijn gevoelens ten 
aanzien van de overeenkomst aan loyaliteit niets te wenschen over laten, maar dat de kracht zal 
moeten uitgaan van het College van Rijksbemiddelaars’. Aan het slot van zijn brief verwees 
Stuveling naar een eerdere brief van zichzelf aan het college, van 22 mei, waarin hij het CRB 
had verzocht om scherpe maatregelen tegen Oosterveld te nemen vanwege forse overtredingen 
van dit bedrijf op het gebied van de vrouwenlonen (zie bij voetnoot 541). Dit plaatst de “strikte 
toepassing” van de CAO door de spinnerij ook in een wat ander perspectief.1055 
Op 4 juni wendde Van Eck zich ook zelf tot het College met als aanleiding het verzoek van de 
spinnerij Tubantia van 28 mei (zie boven). Ploegenarbeid was in heel veel bedrijven onvermijde-
lijk, zo betoogde hij, en de Regionale Commissie Twenthe van de Vakraad had bij disputen 
hierover ook al herhaaldelijk op die manier geoordeeld. Maar de arbeiders, vooral in Enschede, 
weigerden langer dan 40 uur te werken en eisten betaling van 48 uur plus een toeslag van 10%, 
zich beroepend op de regeling bij Roombeek en de Twentsche Textielmaatschappij. Buiten 
Enschede werd ‘in sporadische gevallen’ wèl conform de CAO in ploegen gewerkt. Van Eck 
schreef er geen bezwaar tegen te hebben om de tegenstand tegen ploegenarbeid − ‘die op zich-
zelf verklaarbaar is’ − te overwinnen door met 40 uur te beginnen, ‘mits de vergoeding dan ook 
correspondeerend verlaagd wordt, zoodat de prikkel om den duur van het werk te verlengen, 
blijft bestaan’. Aan de andere kant had hij al zoveel pogingen om tot ploegenarbeid te komen, 
zien mislukken en was de neiging van de fabrikanten om de vergoedingen te vergroten zo sterk, 
dat hij ertoe neigde principieel aan de CAO vast te houden, wat dan echter weer ‘de lijdensge-
schiedenis nog grooter’ zou maken en ‘het tot stand komen van het noodzakelijke ploegenwerk’ 
zou vertragen.1056 
 
De Stoomspinnerij Nijverdal was, zoals we gezien hebben, geen voorbeeld van bedrijven buiten 
Enschede waar volgens de voorschriften van de CAO werd gewerkt, maar dit ging wel op voor 
Jordaan & Zn’s Textielfabrieken in Haaksbergen. Deze fabriek had de Vakraad op 16 april toe-
stemming gevraagd om in de kunstzijdeweverij in twee ploegen te werken en de Regionale 
Commissie Twenthe besloot om het bedrijf voor een periode van drie maanden de gevraagde 
toestemming te verlenen, nadat zij de fabriekscommissie had gehoord. De Vakraadscommissie 
wees er nadrukkelijk op dat zowel de fabriekscommissie als de arbeiders van Jordaan ‘een ster-
ke tegenzin’ hadden tegen ploegendienst. Voor een deel was deze tegenzin van sociale aard, 
voor een deel hield dit verband met de afwezigheid, in de vroege en in de late uren, van vol-
doende hulp door touwbazen, technici, inrijgsters e.d. De wevers ondervonden hier schade van. 
De overwegingen van de commissie om ploegendienst toe te staan, waren de grote behoefte aan 
voeringsstoffen, het feit dat op deze manier een groter aantal arbeiders werk had en, zeer opval-
lend, ‘de geneigdheid om tot een blijvende goede verstandhouding te geraken’. Klaarblijkelijk 
was ook bij deze directie het besef aan het doorbreken dat goede sociale verhoudingen noodza-

                                                 
1055 Brief Directeur GAB Enschede aan College van Rijksbemiddelaars, 5 juni 1946 (TGTV, 319). 
1056 Brief A.C. van Eck aan College van Rijksbemiddelaars, 4 juni 1946 (TGTV, 319). 
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kelijk waren. Toch had Middelhuis nog wel een verbeterpuntje. De fabriekscommissie voelde 
zich gepasseerd door de directie, omdat deze zich na het laatste overleg rechtstreeks tot de Vak-
raad had gewend. Het leek de Regionale Commissie gewenst dat de directie nog eens met de 
fabriekskern om de tafel ging zitten en ook de werktijdindeling nog eens met haar besprak. 
‘Overigens kan een regelmatig overleg met de kern, waarbij onder meer het hoe en waarom van 
eventueel nodige maatregelen wordt verklaard, in belangrijke mate bijdragen tot een goede sa-
menwerking.’1057 
 
De vermoedens die Van Eck in zijn brief van 29 mei aan het adres van onder meer de Bams-
hoeve had geuit, bleken juist te zijn. In een brief aan de Vakraad verzocht de Spinnerij op 17 
juni toestemming om met een deel van de voorspinnerij in ploegen te werken, ‘indien eenigs-
zins mogelijk met een werkweek van 40 uren, tegen betaling op basis van 48 uren’. De spinnerij 
werkte sinds een aantal maanden op 80% van wat in principe mogelijk en ongeveer op 56% van 
de productie die de fabriek in 1939 realiseerde, zij het dat toen grotendeels in ploegendienst 
werd gewerkt. Het niveau van 80% bleef al een aantal maanden gelijk en dit werd veroorzaakt 
door de gebrekkige en beperkte vervoersmogelijkheden en door de ongeoefendheid van een 
groot deel van de arbeidsters. Het zag er niet naar uit dat er spoedig verbetering op zou treden 
op deze punten. De directie van de Bamshoeve was zeer ongelukkig met de hele gang van za-
ken vanwege de enorme vraag naar weefgarens. Omdat de spinnerijen niet voldoende konden 
leveren, was er voor fabrieken in de rest van de productieketen voorlopig weinig kans om be-
hoorlijk op gang te komen. De enige manier om dit op korte termijn te verbeteren was invoering 
van een tweeploegendienst. ‘Van sociaal standpunt gezien, zijn wij hiervan geenszins bewonde-
raars, doch wij zien geen anderen uitweg op dit oogenblik.’ 
De directie had de stemming onder het personeel gepeild en voor dat doel gesproken met de 
fabriekscommissie en met een aantal afgevaardigden uit de voorspinnerij, de afdeling waar de 
productie met name was achtergebleven. Hoewel de arbeiders bepaald niet enthousiast waren 
voor ploegendienst, hadden sommigen toch begrip voor de moeilijkheden waar het bedrijf mee 
kampte. ‘Unaniem verklaarde men zich evenwel voor een werktijd van 40 uren per week, in 
dien zin, dat alternatief 37½ en 42½ uur gewerkt wordt, waardoor voor elke ploeg om de andere 
week een vrije zaterdagmorgen ontstaat.’ De arbeiders wilden voor 48 uur betaald krijgen met 
een toeslag van 10%. Hierbij verwezen zij naar twee andere Enschedese bedrijven (Spinnerij 
Roombeek en de Twentsche Textielmaatschappij). De directie was er in geslaagd om de arbei-
ders de 10% ploegentoeslag uit het hoofd te praten. ‘Persoonlijk zijn wij van meening’, zo vatte 
de directie de interne discussie samen, ‘dat de 40 uren-ploeg, zooals hierboven omschreven, 
inderdaad veel aantrekkelijks biedt, hetgeen o.a. door de ervaringen, die men in Engeland er 
mede schijnt te hebben opgedaan, wordt bevestigd.’ De Vakraad was niet gerechtigd, zo ant-
woordde Van Eck, om afwijkingen van de CAO toe te staan en hij adviseerde de spinnerij om 
haar brief naar de Rijksbemiddelaars te sturen. Verder wees hij de Bamshoeve er op dat, wan-
neer fabriekscommissie en arbeiders weigerden, de Vakraad dan de noodzaakelijkheid kon uit-
spreken. Van Eck had inmiddels begrepen dat bij Roombeek op dat moment 43 uur werd ge-
werkt met bijbetaling tot 47 uur + 10%. Hij zou zich in de Vakraad met hand en tand verzetten 
tegen een ploegentijd van 40 uur met uitbetaling van 48 uur en 10% toeslag over de gewerkte 

                                                 
1057 Brief J.A. Middelhuis, namens de Regionale Commissie Twenthe, aan D. Jordaan & Zonen’s Textielfabrieken, 27 april 1946 
(TGTV, 319). 
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uren. ‘Daarentegen neig ik er toe’, zo eindigde hij, ‘om het als onvermijdelijk te beschouwen de 
ploegen met 40 uur aan den gang te brengen met bijbetaling tot 44 uur + 10%.1058 
 
Bruens, de inspecteur van het College, stipte begin juli nog enkele praktische bezwaren aan 
tegen ploegenwerk, zeker wanneer er 44 uur per week moest worden gewerkt: ‘Vooral nu vele 
arbeiders uit omliggende plaatsen komen, moeten zij ongeveer om 4 uur van huis vertrekken, 
om om 5 uur in Hengelo (Enschede) te beginnen. Hierdoor wordt het gezinsleven zeer nadelig 
beïnvloed, hetgeen nog versterkt wordt, indien meer personen uit één gezin in ploegverband 
werken, daar de huisvrouw van 's morgens vroeg tot 's avonds laat in touw is.’ Volgens hem 
was het vooral voor de bedrijven, waarvan 50% van de arbeiders uit omliggende plaatsen 
kwam, onmogelijk om in ploegendienst van 44 uur per week te werken. Hij verwachtte dat deze 
ondernemingen snel een 40-urige werkweek zouden invoeren bij een tweeploegendienst.1059 
 
Op verzoek van het CRB boog de Vakraad zich op 19 juni over deze kwestie. Van Spaendonck 
wilde dat de raad stelling nam tegen de combat de générosité waarin veel fabrikanten met el-
kaar verwikkeld waren op het punt van arbeidsduur en bijbetaling bij werken in ploegendienst. 
Er bestond nog steeds een groot gebrek aan textielproducten en de bottleneck zat in de III-
cylinderspinnerijen (zie Figuur 1). Om die reden was een werktijd in ploegendienst van minder 
dan 44 uur naar zijn overtuiging niet verantwoord, op verzoeken om in ploegen een werkweek 
van 48 uur in te voeren wenste hij evenmin in te gaan. Van Eck verklaarde als lid van de Vak-
raad voorstander te zijn van strak vasthouden aan de officiële bepalingen en de opvattingen van 
Van Spaendonck te onderschrijven. Als ‘practisch man’ vreesde hij echter dat in dat geval de 
Enschedese spinnerijen niet in twee ploegen aan de gang zouden komen. Hij gaf er dan ook de 
voorkeur aan om de Rijksbemiddelaars te adviseren om tijdelijk, teneinde de bedrijven aan het 
draaien te krijgen, toe te staan in ploegendienst 40 uur te werken met de 10% ploegentoeslag en 
met bijbetaling van 4 uur. Voor deze 4 uur moest niet het minimumuurloon worden betaald, 
maar het doorgaans hogere feitelijke uurinkomen. Vunderink was het helemaal met hem eens. 
Naar zijn ervaring hadden de arbeiders in Twente een grote afkeer van het ploegenwerk. De 
omstandigheden waren ook nog abnormaal, zowel in de fabrieken als voor de arbeiders, die 
vaak grote afstanden te voet of met gebrekkige vervoermiddelen moesten afleggen (een aspect 
dat ook Bruens in zijn brief aan het CRB had aangeroerd). Er waren volgens Vunderink aanwij-
zingen dat de EVC bezig was haar werkterrein naar Twente te verleggen en daarbij het devies 
hanteerde dat er niet meer dan 40 uur in ploegendienst moest worden gewerkt met uitbetaling 
van 48 uur. ‘Alleen met veel tact zal men den toestand meester worden.’ 
Gelderman uit Oldenzaal wilde van praktische overwegingen niets weten, want ‘in Enschede 
wil men met lokloonen en gunstige voorwaarden een volle bezetting krijgen voor twee ploegen 
in de spinnerijen, terwijl andere bedrijven nog niet in een volle dagploeg kunnen werken’. 

                                                 
1058 Brief Katoenspinnerij Bamshoeve aan de Vakraad voor de Textielindustrie, 17 juni 1946; brief A.C. van Eck aan Katoenspin-
nerij Bamshoeve, 18 juni 1946 (beide:TGFV, 319).  
Het verzoek van de Katoenspinnerij Bamshoeve om in twee ploegendienst een werkweek te mogen hanteren van 40 uur met een 
betaling op basis van 48 uur is door het CRB afgewezen, evenals een soortgelijk verzoek van Spinnerij Roombeek (Notulen van de 
vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 1 augustus 1946 (TGTV, 202)). 
1059 Geciteerd naar Canne Meijer, Bijkerk, a.w., p. V-68. 
Het door Bruens gesignaleerde probleem speelde bijvoorbeeld bij de KNKS. Deze spinnerij wilde in juni 1946 in ploegen gaan 
werken. Er waren acht spinmachines in bedrijf en dit aantal wilde de directie terugbrengen tot zes en die machines zouden dan in 
twee ploegen moeten gaan draaien. De fabriekscommissie had bezwaren tegen het voorgestelde aanvangsuur van 5.30u. De verte-
genwoordiger van de directie, Wissink, had er geen bezwaar tegen om een half uur later te beginnen, als dat vanwege de busverbin-
dingen niet anders ging. (Verslag vergadering directie KNKS met fabriekscommissie, 14 juni 1946 (KNKS, 10)). 
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Trapman sloot zich bij hem aan. ‘Als wij nu beginnen met voor ploegenarbeid een werkweek 
van 40 uur toe te staan, zullen wij over een half jaar groote moeilijkheden krijgen met de hand-
having van de 48-urenweek voor éénploegendienst. Minister Drees’, zo vervolgde hij, ‘heeft 
zich aanvankelijk op het standpunt gesteld van de 48-urenweek voor ploegenarbeid. Dat wij nu 
tot 44 uur zijn teruggegaan, is reeds een concessie. Gaan wij nu weer een stap terug, dan is het 
hek van de dam.’ De vakbondsvertegenwoordigers waren bij monde van Stuvé van mening dat 
men zich in principe aan de bepalingen van de CAO moest houden, maar tegelijkertijd de mo-
gelijkheid moest openhouden om onder bepaalde omstandigheden afwijkingen tot 40 uur toe te 
staan. Menko benadrukte dat in een aantal gevallen de capaciteit van bepaalde afdelingen in één 
ploeg te gering was om andere afdelingen van voldoende materiaal te voorzien (bij Blijdenstein 
& Co speelde dit probleem zeer sterk; zie hierboven). Vanwege de textielnood was het zijns in-
ziens buiten kijf dat de katoenspinnerijen zo snel mogelijk in twee ploegen moesten werken 
vanwege de enorme productiewinst ervan. De vraag was welke weg het meest geëigend was om 
tot dat doel te komen, strak vasthouden aan de bepalingen of ‘het uit tactische overwegingen 
toestaan van tijdelijke afwijkingen’. Menko koos voor het laatste, omdat naar zijn ervaring 
‘moeilijkheden als die, welke zich nu voordoen, geleidelijk worden achterhaald’. 
De Vakraad besloot vast te houden aan een werkweek van 44 uur bij twee ploegen, omdat de 
textielvoorziening de uiterste inspanning van iedereen vergde en omdat ‘het hooghouden van 
het gezag van de overheid en van de organen van het bedrijfsleven mede op het spel staan’. Aan 
het College schreef de raad voorstander te zijn van de invoering van een tweeploegendienst in 
verband met de tekorten aan textiel. Hij onderschreef de brief van 29 mei van Oosterveld waar 
werd gesproken ‘“van een gezagscrisis, welke onherroepelijk tot stakingen en andere onaange-
name gevolgen zal leiden”. Zooals de toestanden zich op dit punt, met name in Twenthe, drei-
gen te ontwikkelen, is handhaving van “het gezag” inderdaad mede de inzet van de te nemen 
maatregelen.’ De Vakraad vond dat werkgevers die zich aan de regels hielden niet de dupe 
mochten worden van werkgevers die de weg van de minste weerstand kozen, en van het feit dat 
de overheid ‘daartegen niet of niet krachtig genoeg optreedt’. De raad drong er met de meeste 
klem op aan dat het College de correcte naleving van de voorschriften ‘met alle beschikbare 
middelen’ zou afdwingen.1060 
In zijn verslag van de Vakraadvergadering deelde Van Eck de Twentse textielfabrikanten mee 
dat in de vergadering tot uiting was gekomen, ‘dat de hooge eischen der arbeiders in de meeste 
gevallen het gevolg zijn van de duidelijke zwakte der patroons; dat invoering van 40-urige ploe-
gen een aanval in den rug zou zijn van die ondernemingen, die reeds conform de CAO werken 
en dat de Vakraad, door mede te werken aan deze afwijkingen, willens en wetens de gezagscri-
sis zou vergrooten’. De Vakraad had dan ook besloten vast te houden aan 44 uur en had het 
CRB verzocht om ‘ondernemingen die zonder toestemming (en deze toestemming zal niet ge-
geven worden) minder dan 44 uur werken, te verbaliseeren, te beboeten en zoonodig hun bedrijf 
te sluiten’. Eventuele onderhandelingen met fabriekscommissies over gunstiger voorwaarden 
waren dan ook nutteloos en zouden ‘groote schade (berokkenen) aan de belangen van onze in-
dustrie, zooals die door de autoriteiten en de meerderheid van de Vakraad gezien worden’.1061 
 
Deze vastberaden houding van de Vakraad had resultaat. Bij enkele Enschedese fabrieken werd 
voortaan in de ploeg 44 uur gewerkt, ‘zij het onder protest’, zo liet Van Eck aan het College van 
                                                 
1060 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 19 juni 1946 (TGTV, 202); brief A.F. Stuvé, A.J.A. 
van Gerwen, namens de Vakraad, aan College van Rijksbemiddelaars, 21 juni 1946 (Lb 15-01 D 1946). 
1061 Circulaire A.C. van Eck aan textielfabrikanten in Twente, 24 juni 1946 (TGTV, 412). 
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Rijksbemiddelaars weten. Op dit punt had het er nog om gespannen, hij sprak zelfs van ‘een 
crisis, nadat de EVC een vergadering van fabriekscommissies van de Enschedese spinnerijen bij 
elkaar had geroepen, waar besloten was om in ploegen niet meer dan 40 uur te werken en bijbe-
taling tot 48 uur plus 10% toeslag te eisen.  
Waarschijnlijk was Van Eck deze keer niet helemaal goed geïnformeerd en was deze bijeen-
komst van fabriekscommissies daarentegen juist bijeengeroepen door de Bedrijfsunie. In een le-
denvergadering van de afdeling Enschede van Unitas maakte Vunderink tenminste bekend dat 
de Bedrijfsunie op korte termijn een vergadering met de fabriekscommissies zou beleggen, om-
dat er veel discussie was over het ploegenwerk. In de bestuursvergadering van deze zelfde afde-
ling, op 19 juni, werd meegedeeld dat er voor de volgende dag een vergadering was belegd door 
de Bedrijfsunie voor bedrijven met een spinnerij.1062 Dat er rond dezelfde tijd twee aparte ver-
gaderingen met de fabriekscommissies zouden zijn belegd, is erg onwaarschijnlijk. Het is zo 
mogelijk nog onwaarschijnlijker dat deze bijeenkomst door de Bedrijfsunie en de EVC geza-
menlijk zou zijn belegd. 
Het meest voor de hand liggende is dat een aantal Unie-bestuurders op 20 juni een indringend 
beroep heeft gedaan op de aanwezige fabriekscommissies om zich ten behoeve van de textiel-
productie constructief op te stellen. Naar Van Eck op 1 augustus in de Vakraad verklaarde, had-
den de moeilijkheden rond het werken van 44 uur ‘plotseling een gunstige wending’ gekregen, 
zodat ‘thans over de geheele lijn zonder moeilijkheden 44 uur per week wordt gewerkt’. Van 
der Meijs voegde hier aan toe ‘dat deze wending mede te verklaren is uit het krachtige optreden 
in deze van de werknemersorganisaties’. Klaarblijkelijk waren niet alle fabriekscommissies 
overtuigd geraakt door het beroep van de Bedrijfsunie, want de fabriekscommissie van de 
Twentsche Textielmaatschappij schreef een brief aan de Vakraad met het verzoek om een be-
spreking over de toepassing van de CAO voor wat betreft het aantal uren dat in ploegen gewerkt 
moest worden. De vergadering van 28 juni vond dat op dergelijke verzoeken niet moest worden 
ingegaan en dat de fabriekscommissie zich tot de Bedrijfsunie moest wenden.1063 
Zo had de Vakraad, met steun op de achtergrond van het College van Rijksbemiddelaars, een 
ferm standpunt weten door te zetten dankzij de overtuigingskracht van de Bedrijfsunie. Hiermee 
haalden deze zeer hete kastanjes uit het vuur voor de fabrikanten die voor een aanzienlijk deel 
geneigd waren om met minder uren akkoord te gaan. Het is overigens de vraag of dit in de prak-
tijk niet toch her en der gebeurde. Van Eck waarschuwde het CRB in zijn brief van 25 juni in 
ieder geval voor geknoei door fabrikanten met de begrippen ‘man-uren en machine-uren met 
behulp van verspringende schaften, waardoor de machines doorloopen, zij het door slechts een 
deel van de arbeiders bediend. Het behoeft geen betoog, dat de CAO uitgaat van man-uren ex-
clusief schaft en dat het inhalen van de schaft in het aantal werkuren tot geheel onoverzienbare 
ontduikingen zou leiden.’ Bij de Stoomspinnerij Nijverdal gebeurde dit in ieder geval, zoals we 
hebben gezien. 
Initiatieven tot het invoeren van een tweeploegenstelsel werden in de periode voorjaar tot zomer 
1946 in vrijwel alle gevallen ondersteund met een beroep op een optimale afstemming van de 
productie van de (voor)spinnerij op de verwerkingscapaciteit in de weverij en vervolgens de 
finishafdelingen. Doordat de spinnerijen om allerhande redenen minder produceerden dan de 
weverijen konden verwerken, dreigde er daar leegloop en dat was bedrijfseconomisch niet ver-
antwoord. In ploegen draaien in de spinnerij leverde de gewenste verhoogde output ten behoeve 

                                                 
1062 Ledenvergadering van de afd. Enschede Unitas, 14 juni 1946 (Unitas, 1079); Bestuursvergadering Afd. Enschede Unitas, 19 
juni 1946 (Unitas, 1075); brief A.C. van Eck aan College van Rijksbemiddelaars, 25 juni 1946 (Lb 15-01 D 52-56). 
1063 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 28 juni en 1 augustus 1946 (beide: TGTV, 202). 
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van de textielvoorziening. Om deze redenen gingen de vakbonden doorgaans akkoord met 
ploegendienst – ook de EVC kon zich hierin vinden – en de fabriekscommissies waren even-
eens gevoelig voor deze argumenten. Na forse druk vanuit de vakbeweging legden de meeste 
spinnerij-arbeiders zich hier ook bij neer, hoewel niet van harte. Deze zienswijze speelde in 
augustus 1946 een rol bij de behandeling in de Vakraad van een verzoek van H.P. Gelderman & 
Zn die ploegendienst in de kunstzijdeweverij wilde voortzetten; het bedrijf had toestemming 
hiervoor tot en met 31 mei 1946 (ik heb geen informatie gevonden over hoe deze vergunning is 
verstrekt). Bij de discussie in de Vakraad brachten Middelhuis en Stuvé naar voren ‘dat in het 
algemeen voor spinnerijen de noodzakelijkheid van ploegenwerk kan worden aanvaard, doch 
dat voor weverijen in het oog moet worden gehouden, dat er voor ploegenwerk geen aanleiding 
bestaat, zoolang er nog getouwen stil staan’. De Bedrijfsunie had van de fabriekscommissie 
begrepen dat ook bij Gelderman nog een flink aantal weefgetouwen buiten bedrijf was.1064 
 
Rond deze tijd meldde de Arbeiders Advies Commissie, zoals de fabriekscommissie van J.F. 
Scholten & Zonen werd genoemd, zich bij de Vakraad met een vraag. De directie wilde een 
deel van de kunstzijdeweverij in ploegen laten werken. De fabriekscommissie was er weliswaar 
van overtuigd dat alles gedaan moest worden om de productie op te voeren, maar de bezwaren 
tegen ploegenwerk waren toch zodanig dat zij er niet zonder meer mee in kon stemmen. Het 
gezinsleven werd ‘geheel uit elkaar gerukt’ en een actief lidmaatschap van een vereniging was 
onmogelijk. Invoering van ploegenwerk kon wat de fabriekscommissie betreft dan ook alleen in 
uiterste nood. Hier kwam bij dat een aantal getouwen nog niet in bedrijf was en dat de wevers 
nu al regelmatig op kettingbomen moesten wachten. De arbeiders vreesden dat dit in ploegen-
dienst nog erger zou worden.  
Niet veel later wendde ook de directie van Scholten & Zn zich tot de Vakraad. Een deel van de 
arbeiders was bereid, zo schreef zij, om in ploegen te werken indien de Vakraad hier mee in zou 
stemmen. De reden dat J.F. Scholten & Zn de kunstzijdeweverij in ploegen wilde laten werken 
was het tekort aan textiel. Bovendien wilde het bedrijf de kansen die nu zowel in het binnenland 
als in het buitenland voor het grijpen lagen, niet voorbij laten gaan. ‘Zal onze industrie zich 
willen handhaven, dan hebben wij ons meer dan ooit toe te leggen op de verfijning van ons 
product. Hierbij speelt kunstzijde een groote rol.’ Hier bracht de directie van Scholten & Zn een 
geheel nieuw element in in de discussie over ploegenwerk: de toekomst van de textielindustrie 
lag niet meer in het massaproduct, maar in kwalitatief hoogwaardige producten (vgl. §4.1.2) en 
het bedrijf wilde daar als de kippen bij zijn. De directie realiseerde zich dat de binnenlandse 
voorziening voor ging, maar de export moest niet uit het oog worden verloren en kunstzijden 
artikelen speelden een belangrijke rol bij de deviezenvoorziening van Nederland. ‘Kunstzijden 
soorten zijn over het algemeen prijswaardige exportartikelen, waarbij het niet te onderschatten 
voordeel komt, dat de grondstoffen hiervoor niet behoeven te worden geïmporteerd, doch bijna 
geheel in eigen land worden vervaardigd.’ Dit was een wat omfloerste omschrijving voor de 
geweldige winstkansen die het bedrijf op de buitenlandse markt zag. 
De zijdeweverij was door het bombardement van 22 februari 1944 uitgeschakeld doordat vrij-
wel alle weefgetouwen geheel of gedeeltelijk waren vernield. Met veel moeite was de onderne-
ming er in geslaagd een deel van de getouwen weer in bedrijf te stellen, wegens het ontbreken 
van onderdelen was dit voor een groot deel via kannibaliseren gebeurd. 
 

                                                 
1064 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 1 augustus en 13 december 1946 (beide: TGTV, 202). 
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Tabel 63 Kunstzijdeweefgetouwen bij J.F. Scholten & Zn 
 Aantal getouwen 

in bedrijf 
Weekproductie 

Begin 1943 370 73.125 m. 
Juli 1946 123 12.240 m. 

 
Scholten & Zn verwachtte op korte termijn nog 108 getouwen extra bedrijfsklaar te krijgen, 
waardoor de productie zou oplopen tot circa 23.000 strekkende meter per week. Desondanks, 
zeker omdat er dan nog 139 getouwen niet konden draaien, bleef de productie van het bedrijf 
sterk achter bij de mogelijkheden, zowel qua productie als qua afzet. De directie voerde nog een 
extra argument aan, nl. dat het niet te kampen had met problemen rond de stoomvoorziening, 
omdat het bedrijf, ‘zij het ten koste van aanzienlijke financieele opofferingen’, olie stookte in 
plaats van kolen om energie op te wekken (zie Hfdst. 4 voor de problemen rond de energievoorzie-
ning). De conclusie van de directie was helder. ‘Hoewel wij open oog hebben voor de bezwaren 
der arbeiders vertrouwen wij dat, gezien het groote tekort aan textiel dat er heerscht en het be-
lang dat wij hebben bij de opbouw van genoemde artikelen, u over deze bezwaren heen zult 
stappen en met ons overtuigd zult zijn van de urgentie van ploegenwerk zoowel voor onze we-
verij als borduurafdeling.’ 
De drie vakbondsvertegenwoordigers in de Regionale Commissie van de Vakraad waren over-
tuigd door de argumenten van Scholten & Zn. Zij stelden voor dat aan de fabriekscommissie 
zou worden bericht dat zij de bezwaren tegen ploegenwerk volkomen deelden, maar dat de pre-
caire toestand van de textielvoorziening en van de textielindustrie zelf (met welk argument zij 
de winstmotieven van het bedrijf onderschreven) ploegenwerk in dit geval onvermijdelijk was, 
‘waarbij een welkome uitbreiding van werkgelegenheid eveneens van belang is’. Dit laatste 
argument, dat al sinds jaar en dag te pas en te onpas van stal werd en wordt gehaald, deed in de 
toenmalige omstandigheden met een zwaar overspannen arbeidsmarkt merkwaardig aan. Enkele 
dagen later werd de fabriekscommissie van het besluit op de hoogte gesteld.1065 
In haar brief aan de Vakraad had J.F. Scholten & Zn terloops ook toestemming gevraagd om de 
borduurafdeling in ploegen te laten werken en deze was even terloops ook verstrekt, maar eind 
oktober bleken hier toch wat haken en ogen aan te zitten. De borduurafdeling werkte sinds april 
1946 in twee ploegen, de ochtendploeg van maandag t/m vrijdag van 6.00u tot 14.00u en op 
zaterdag van 6.00u tot 13.30u exclusief een half uur schaft, in totaal dus 44½ uur; de middag-
ploeg werkte de eerste vijf dagen van de week van 14.00u tot 22.00u en op zaterdag van 8.30u 
tot 13.30u, eveneens met elke dag een half uur schaft, in totaal 42½ uur. Deze regeling was 
vastgesteld in overleg met de fabriekscommissie en de betrokken arbeiders, maar was in strijd 
met zowel de Arbeidswet als met de CAO. De Arbeidsinspectie had hier op gewezen en nu zat 
het bedrijf met enkele gebakken peren. De ploegendienst in de kunstzijdeweverij, waarmee het 
bedrijf op 14 oktober was gestart, werkte volgens het ‘klassieke schema’: de eerste ploeg op de 
eerste vijf dagen van de week van 5.00u tot 13.30u en op zaterdag van 5.00u tot 13.00u, met 
elke dag een half uur schaft leverde dit een werk week op van 48 uur. De tweede ploeg werkte 
van maandag t/m vrijdag van 13.30u tot 22.00u en was op zaterdag vrij. Vanwege de schaft be-
droeg deze werkweek 40 uur. 

                                                 
1065 Brief Arbeiders Advies Commissie van J.F. Scholten & Zonen aan de Vakraad voor de Textielindustrie, 18 juli 1946; brief 
J.F. Scholten & Zonen aan de Vakraad voor de Textielindustrie, 2 augustus 1946, brief J.A. Middelhuis, mede namens H. Gönning 
en J. Vunderink, aan A.C. van Eck, 13 augustus 1946; brief A.C. van Eck, namens de Regionale Commissie Vakraad voor de 
Textielindustrie aan de Arbeiders Advies Commissie van J.F. Scholten & Zonen, 15 augustus 1946 (alle: TGTV, 319). 
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Het bedrijf werkte dus met twee verschillende ploegenregelingen en de directie had ingevolge 
de aanmerkingen van de Arbeidsinspectie het personeel van de borduurafdeling, circa 20 man-
nen en vrouwen, ‘aangezegd’ om ook de ploegenregeling van 5.00u tot 22.00u aan te houden. 
De eerste ploeg was op 21 oktober, de dag waarop de nieuwe regeling was ingegaan, echter 
gewoon om 6.00u begonnen. De directie had hen om 13.30u naar huis gestuurd vanwege einde 
arbeidsdag, maar de tweede ploeg was pas om 14.00u opgekomen. Overleg met de betrokken 
arbeiders had niets opgeleverd, ondanks de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de 
Arbeidsinspectie. ‘Aangezien wij niet toestaan, dat buiten de door ons aangegeven tijden wordt 
gewerkt, komt ploeg 1 deze week op 42 uur en ploeg 2 op 37½ uur. Dit is wederom in strijd met 
de CAO’, zo concludeerde de onderneming mismoedig. De arbeiders van de borduurafdeling 
hadden als compromis voorgesteld dat zij om 5.45u zouden beginnen. Door vervolgens op za-
terdag met dubbele ploegen te werken zouden beide ploegen 44 uur werken en werd aan de 
bepalingen van de CAO voldaan. 
Goede raad was duur, want hiermee zou Scholten & Zn nog steeds twee verschillende regelin-
gen hanteren en het schema van de borduurders in de hele fabriek toepassen, zou betekenen dat 
de onderneming een regeling had die sterk afweek van de op andere fabrieken gebruikelijke, 
‘hetgeen voor die bedrijven waarschijnlijk moeilijkheden zou geven’. Dat was ook een van de 
achterliggende redenen geweest voor het klemmende advies van de Arbeidsinspectie om de 
regeling te hanteren, ‘zoals die op vrijwel alle Twentse bedrijven thans wordt toegepast’. ‘An-
derzijds zouden wij niet gaarne zien’, zo besloot de directie haar brief, ‘dat door grote moeilijk-
heden personeelsverloop op zou treden in de borduurafdeling waarvoor een zeer speciale skill 
vereist wordt, die slechts na een ruime opleidingstijd is te bereiken.’ Waarmee J.F. Scholten & 
Zn nog maar eens onderstreepte hoe ingrijpend de andere verhoudingen op de arbeidsmarkt van 
invloed waren op de bedrijfsvoering. Voor de oorlog was een “aanzegging” aan het personeel 
dat de arbeidsvoorwaarden werden veranderd, voldoende geweest. Nu moest er eerst omstandig 
worden overlegd en dan bleken de arbeiders allerlei noten op hun zang te hebben en met com-
promisvoorstellen te komen, die misschien weer arbeidsonrust in andere fabrieken zouden ver-
oorzaken. 
 
De reactie van Van Eck was dan ook niet mals. Hij was bang dat de brief van Scholten ‘een 
weinig prettige indruk’ op het bestuur zou maken, ‘immers, in het voorjaar waren wij gewikkeld 
in een groote en moeilijke strijd over de duur van het ploegenwerk. Deze strijd ging niet zozeer 
tegen de arbeiders als wel tegen de werkgevers, welke te individualistisch waren en zich bereid 
toonden tot de verst gaande concessies om maar ieder voor zich een begin met ploegen te ma-
ken. Met groote moeite is het ons gelukt deze strijd te winnen: de werkgevers gesteund door de 
Vakraad en Rijksbemiddelaars toonden een ruggegraat en de steeds verder gaande eischen der 
arbeiders werden ineens opgegeven.’ Klaarblijkelijk had J.F. Scholten & Zn de circulaire van 
24 juni (zie bij voetnoot 1061) volkomen genegeerd en een verzoek tot ploegenwerk voor de bor-
duurafdeling gedaan ‘zonder er maar eenigszins op te zinsspelen, dat u geheel in strijd met de 
CAO handelt en het blijkt, dat u dit bent blijven doen tot de arbeidsinspectie er een einde aan 
maakt’. Van Eck verwachtte dat het bestuur het optreden van de Arbeidsinspectie zou toejui-
chen en niet bereid zou zijn om de onderneming te hulp te komen. 
Van Eck adviseerde het bestuur om het bedrijf ‘een grondig standje’ te geven, ‘te bewerkstelli-
gen dat de Arbeidsinspectie hier met scherpte handelt en om verder ieder advies te weigeren’. 
Zijn brief aan Scholten van 29 oktober sloot hij ter kennisneming bij. De bestuursleden volgden 
zoals gebruikelijk zijn advies op. Voorzitter Ledeboer tekende voor gezien en dat deden de an-
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dere bestuursleden eveneens. Krudop van de Twentsche Textielmaatschappij, die toch ook een 
turbulente geschiedenis rond het tweeploegenstelsel achter de rug had, voegde er aan toe niet te 
begrijpen dat Scholten in haar hele bedrijf niet de meest voorkomende regeling hanteerde, 
waarvan Ter Kuile Jr van E. ter Kuile & Zn zich vervolgens afvroeg of dit wel de gebruikelijke 
regeling was. Volgens hem werd er een ½ uur eerder begonnen, om 5.00u en was het om 22.00u 
einde werktijd. Hij was verder benieuwd of Scholten & Zn de loonvoorschriften voor ploegen-
werk had opgevolgd. De directie van J.F. Scholten & Zn reageerde op de brief van Van Eck van 
29 oktober door nog eens uit te legen hoe het zo gekomen was met de borduurafdeling. De ar-
beiders van die afdeling wilden niet voor 6.00u beginnen. Onder die voorwaarde waren zij ak-
koord gegaan met ploegenwerk. Aanpassing van de regeling vergde dat er om 5.00u werd be-
gonnen en dat wilden de arbeiders niet en omdat Scholten de arbeiders niet kon missen, wenste 
het bedrijf vast te houden aan de oorspronkelijke regeling, waarbij in totaal 87 uur per week 
werd gewerkt. De redenering van de directie was dat de Vakraad zich had uitgesproken vóór 
een tweeploegendienst voor de borduurafdeling. Om die reden had het bedrijf ‘volkomen het 
recht’ om conform de CAO en de Arbeidswet een zodanige regeling te hanteren die een zo 
groot mogelijke productiviteit opleverde. Hier kwam nog bij dat in andere fabrieken een iden-
tieke regeling werd gehanteerd. Scholten & Zn wilde graag van de Vakraad het groene licht dat 
deze handelwijze juist was.1066 
 
J.F. Scholten & Zn wist dat het in strijd met de CAO handelde, maar ging pas tot maatregelen 
over toen deze afwijkingen aan het licht kwamen. De heftige reactie van het bestuur van de 
FVE spreekt voor zich en is ook begrijpelijk gezien de voorgeschiedenis en gezien de vele an-
dere problemen waar de fabrikanten op dat moment mee te maken hadden. Het bedrijf had een 
fors probleem: het kon de arbeiders niet missen en wrong zich daarom in allerlei bochten om de 
vrijheid te behouden de regels naar eigen dunken uit te leggen, zoals dat voor de oorlog steeds 
mogelijk was geweest. Over de afloop van deze geschiedenis heb ik geen informatie gevonden. 
Normaal gesproken zou de FVE de onderneming wel hebben geholpen om op creatieve wijze 
met de regels om te gaan, zodat de kool, de arbeiders, en de geit, de wetgeving, gespaard zou-
den blijven, maar het bestuur wekte de indruk het bedrijf niet te willen ondersteunen. 
Niet lang daarvoor, in augustus 1946, was de FVE door een diep dal gegaan in de vakantie-
kwestie (zie §9.4), waarbij Blijdenstein & Co ten overstaan van de gehele vereniging op het ma-
tje was geroepen. In de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering ‘op grond van een ern-
stig geval’ had het bestuur nadrukkelijk verwezen naar de ‘moeilijke strijd’ die kort daarvoor 
was gevoerd over het ploegenwerk. ‘Onze leden boden tegen elkander op in ploegenvergoe-
ding’, zo stond in de convocatie te lezen, ‘en waren bereid het aantal uren tot 42, 40 of 36 te 
laten dalen. De arbeidersbevolking maakte van deze willigheid gebruik en het onderwerp dreig-
de op de meest hopelooze manier mis te loopen. Dankzij een uiterst krachtige houding van den 
Vakraad en een daarop geïnspireerde kracht van het College van Rijksbemiddelaars heeft deze 
zaak een plotselinge wending ten goede gekregen en is het ploegenwerk conform den ondub-
belzinnigen tekst van de CAO er doorgegaan’ (zie voetnoot 747). In deze vakantiekwestie was 
J.F. Scholten & Zn de aanleiding voor alle problemen geweest! 

                                                 
1066 Brief J.F. Scholten & Zonen aan FVE, 26 oktober 1946; brief A.C. van Eck aan J.F. Scholten & Zonen, 29 oktober 1946; 
rondschrijven A.C. van Eck aan bestuur FVE, 30 oktober 1946, brief J.F. Scholten & Zonen aan A.C. van Eck, 2 november 1946 
(alle: TGTV, 319). 
E.R.S. Krudop stelde voor: ochtendploeg ma t/m vr 5.30u tot 13.30u en zaterdag 5.30u tot 14.00u (45½ uur), middagploeg ma t/m 
vr 13.30u tot 22.30u en zaterdags vrij (42½ uur); inclusief een half uur schaft per dag. In totaal werd er door beide ploegen dan 
precies 88 uur per week gewerkt. 
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Een ander voorbeeld van een weverij die in ploegen wilde werken was de Koninklijke Olden-
zaalsche Stoomweverij v/h J.H. Molkenboer jr. Het ging hier niet om de gehele weverij, maar 
alleen om de brede getouwen waarop lakens konden worden geweven. Van dit type weefgetou-
wen waren er slechts 1.000 in heel Nederland en daarmee kon niet worden voorzien in de be-
hoefte aan lakens; door in twee ploegen te draaien zou de productie al aanmerkelijk toenemen. 
Hoewel de Regionale Commissie nog geen advies uit had kunnen brengen, omdat zij nog niet 
met de fabriekscommissie had kunnen overleggen, ging de Vakraad op 17 oktober toch akkoord 
met de invoering van een tweeploegensysteem. Dit bericht zou pas worden doorgegeven aan de 
directie van Molkenboer, nadat de vakbonden in de gelegenheid waren geweest om de arbeiders 
‘van de redelijkheid van deze beslissing te overtuigen’. Dit was niet gelukt en Vunderink moest 
de Vakraad meedelen dat de fabriekscommissie haar bezwaren om een aantal redenen hand-
haafde. Molkenboer was een loonweverij die werk aannam van fabrieken waar de arbeiders niet 
in ploegen wilden werken; bij de firma W. Kan in Oldenzaal stonden nog ongeveer 45 brede ge-
touwen stil; het doek dat op de brede getouwen werd geweven, kon evengoed op de normale 
getouwen worden geproduceerd; op de brede getouwen werd doek geweven dat even goed op 
normale getouwen kon lopen; de garentoevoer was niet goed; wevers moesten nu al regelmatig 
op nieuwe cops wachten en dit zou in tweeploegendienst alleen maar erger worden. Verder was 
de fabriekscommissie boos, omdat de directie de zaak al aan de Vakraad had voorgelegd vóór-
dat er onderling goed over was gesproken. Nader overleg had volgens de fabriekscommissie 
geen zin, omdat de arbeiders toch niet bereid waren om in twee ploegen te werken. Gezien deze 
ontwikkelingen had de Bedrijfsunie geen zin om zich de vingers nog meer aan deze kwestie te 
branden en wilde geen verdere aandrang op de arbeiders uitoefenen. Hierop besloot de Vakraad 
de hele zaak van de agenda af te voeren.1067 
 
De groeiende omvang van de ploegendienst, gepaard aan het schreeuwende tekort aan arbeid-
sters, leidde tot een toename van het werken in ploegen door getrouwde vrouwen, vooral drol-
sters. Volgens de Arbeidswet was dit echter alleen toegestaan, wanneer deze vrouwen geen 
huishouden moesten onderhouden naast hun werk in de fabriek. De Arbeidsinspectie weigerde 
om dispensatie te verstrekken. Dit bevreemdde Bruens, omdat zij bij een normale dagploeg de 
gehele dag van huis waren en daarna nog het huishouden moesten doen. In ploegendienst waren 
ze de ene week ’s morgens thuis en de andere week ’s middags en bovendien hadden ze dan om 
de week op zaterdag vrij. Naar zijn mening was de productie van garens van groot belang om de 
textielproductie verder op gang te brengen en het moest daarom mogelijk zijn dat deze ge-
trouwde vrouwen in ploegen werkten. Zij wilden dat zelf ook, zo had hij begrepen en ‘wanneer 
deze categorie eenmaal in ploegendienst werkt, dan zal het voor de overige arbeidskrachten ook 
een stimulans zijn’. Hij hoorde dan ook graag of het CRB het zinnig achtte deze kwestie bij de 
Arbeidsinspectie aan te kaarten.1068 Het antwoord hierop is mij niet bekend, maar dat betekende 
geenszins dat het niet gewoon toch gebeurde. Het waren niet alleen getrouwde vrouwen die in 
strijd met de wettelijke voorschriften in ploegen werkten. De Arbeidsinspectie trof ‘nogal eens’ 
meisjes beneden de wettelijk voorgeschreven leeftijd van 18 jaar aan die in de ploegendienst 
werkten. In sommige gevallen werd hiervoor proces-verbaal opgemaakt, in andere gevallen 

                                                 
1067 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 17 oktober en 26 november 1946 (beide: TGTV, 202); 
Verslag vergadering DB Unitas, 28 oktober 1946 (Unitas, 1022). 
1068 Brief C. Bruens aan College van Rijksbemiddelaars, 9 augustus 1946 (Lb 15-01D 1946). 
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werd volstaan met een waarschuwing.1069 In zijn verslag over 1948 concludeerde de Arbeidsin-
spectie nog steeds dat de textielarbeiders over het algemeen sterk gekant waren tegen het wer-
ken in ploegen en als er dan uiteindelijk toe over werd gegaan, dan maakten vooral vrouwen 
veel bezwaar tegen het werken vóór 6 uur en nà 22 uur. 
 

12.4.1 In het gareel of naar een strafkamp: de staking bij H. ten Cate Hzn & Co in 
1947 

Op 5 december 1946 had Ten Cate aan de fabriekscommissie meegedeeld dat het bedrijf van 
plan was om met in eerste instantie circa tien spinnerij-arbeiders, een aantal dat binnen enkele 
maanden tot ongeveer dertig personen zou worden uitgebreid, in ploegen te gaan werken. De 
onderneming produceerde veel te weinig voorgaren (garen dat nog een aantal bewerkingen 
moest ondergaan, voordat het kon worden verwerkt in een weverij), waardoor in de spinnerij 
bepaalde groepen arbeiders regelmatig niets om handen hadden. Met een grotere productie in de 
spinnerij zou het ook mogelijk zijn om de 1.100 weefgetouwen die nog stil stonden, weer aan 
het werk te zetten, zodat de nog niet-wevende wevers hun eigenlijke werk konden hervatten. 
Ten Cate verwachtte dat met dit betrekkelijk kleine aantal arbeiders de productie van garen met 
20.000 kilo kon worden uitgebreid, een toename van 25%. Bovenstaande illustreert eens te 
meer de sleutelpositie van de voorspinnerij-arbeiders. 
De onderneming had op 6 december de vakbonden over dit voornemen geïnformeerd en op 24 
januari 1947 aan de fabriekscommissie meegedeeld dat de betrokken arbeiders met ingang van 
10 februari in ploegen zouden gaan werken. De fabriekscommissie, die volgens het bedrijf op 5 
december had ingestemd met dit plan, gaf in januari echter te kennen geen verantwoordelijkheid 
hiervoor te willen aanvaarden. Om die reden legde Ten Cate deze kwestie nu aan de Vakraad 
voor. De vertegenwoordigers van de drie Uniebonden in de Regionale Commissie adviseerden 
de Vakraad ‘aan de onderneming toe te staan met pl.m. 30 arbeiders in de voorspinnerij gedu-
rende een half jaar in twee ploegen te werken’.1070 
Op basis van dit advies had Van Eck aan het secretariaat van de Vakraad laten weten dat hij, op 
gezag van de Regionale Commissie, dit besluit aan Ten Cate had doorgegeven. Van vakbonds-
zijde werd hier tegenin gebracht dat de Regionale Commissie in dit soort kwesties slechts ad-
viesrecht had en dat alleen de Vakraad hierover een besluit kon nemen. De beide secretarissen 
van de Vakraad, Stuvé en Van Gerwen, besloten in onderling overleg het bericht van de Regio-
nale Commissie namens de Vakraad te bevestigen. Aan Van Eck lieten zij weten dat het inder-
daad de Vakraad was, die de bevoegdheid bezat om in deze kwesties besluiten te nemen. De 
vergadering van de Vakraad van 5 maart 1947 onderschreef na lange discussies deze opvatting. 
Tijdens het debat vroeg Gelderman de raad om een principiële uitspraak ‘dat het werken in twee 
ploegen onder de huidige omstandigheden noodzakelijk’ was. Dit was volgens hem een steun in 
de rug voor fabrikanten die op dit punt nog verzet ondervonden van hun arbeiders. De Vakraad 
was eenstemmig van de wenselijkheid van werken in ploegen overtuigd, maar concludeerde 
tevens dat dit standpunt niet moest worden gepubliceerd, ‘omdat daardoor de bepaling van (de 
CAO), die in eerste instantie overleg tusschen den werkgever en de Fabriekscommissie voor-
schrijft, min of meer ter zijde zou worden gesteld’. Geschillen tussen een onderneming en een 

                                                 
1069 Centraal verslag der Arbeidsinspectie in het Koninkrijk der Nederlanden over het jaar 1948, Den Haag 1950, p. 31; Centraal 
verslag der Arbeidsinspectie in het Koninkrijk der Nederlanden over het jaar 1949, Den Haag 1951, p. 30. 
1070 Brief H. ten Cate Hzn & Co aan A.C. van Eck, 25 januari 1947 (TGTV, 319). 
Het advies van de drie vakbondsvertegenwoordigers was onderaan deze brief toegevoegd. 
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fabriekscommissie over ploegenwerk in een spinnerij moesten dus in elk afzonderlijk geval aan 
de Vakraad worden voorgelegd. 
Vunderink knoopte aan deze conclusie nog de vraag vast of de Regionale Commissie zich bij 
haar advies over werken in ploegen ook nog moest uitspreken over de voorgenomen werktijden. 
Bij Ten Cate was het zo geregeld dat iedere ploeg steeds één week 48 uur werkte gedurende de 
normale werktijden voor overdag en de andere week 40 uur werkte, van 17.30u tot 02.00u (op 
zaterdag was deze ploeg dus vrij). De Regionale Commissie had hier geen bezwaar tegen, maar 
hij wilde het toch maar even op tafel leggen. Volgens de Vakraad stond er in de CAO niets over 
de werktijden in ploegendienst, al moest er wel toestemming worden gevraagd aan de Arbeids-
inspectie wanneer er in tweeploegendienst ’s avonds na 23.00u werd gewerkt. Strikt genomen 
schreef de CAO een werktijd per ploeg van 44 uur voor, maar de Vakraad oordeelde dat het aan 
het overleg tussen de werkgever en de fabriekscommissie kon worden overgelaten om de ar-
beidstijden te regelen in overeenstemming met de Arbeidswet en de CAO. De Raad besloot 
uiteindelijk ‘1e over de bij Ten Cate ingevoerde werktijdregeling – ook al is deze formeel niet 
geheel in overeenstemming met de huidige redactie van artikel 10 – geen moeilijkheden te ma-
ken; 2e te bevorderen, dat bij de herziening der CAO de bepaling omtrent den arbeidsduur in 
tweeploegendienst in art. 10 aldus wordt gewijzigd, dat de gezamenlijke arbeidsduur van de 
twee ploegen wordt bepaald op 88 uur per week’.1071 Waarmee nog maar eens werd bevestigd 
dat wetgeving doorgaans het vastleggen van een bestaande praktijk is en dat het een kwestie 
van machtsverhoudingen is, of dit kan worden doorgezet. 
 
In mei vroeg Ten Cate aan de Vakraad om uitspraak te doen in het geschil dat was gerezen tus-
sen de directie en de fabriekscommissie ‘over uitbreiding van de voor de spinnerij reeds toege-
stane tweeploegendienst tot ±100 personen in de spinnerij’. De raad verwees naar het in maart 
ingenomen standpunt ‘dat, waar dit mogelijk is, arbeid in twee ploegen in spinnerijen moet 
worden toegestaan’. Voordat dit agendapunt als hamerstuk zou worden afgedaan gaven Vunde-
rink en Van der Meijs echter aan dat door de arbeiders ‘bepaalde klachten en moeilijkheden’ 
naar voren waren gebracht die de Regionale Commissie nog met de directie van Ten Cate moest 
bespreken. Hierop besloot de Vakraad een brief te sturen naar Ten Cate ‘waarin de Vakraad 
zich in principe met de voorgestelde uitbreiding van het werken in twee ploegen accoord ver-
klaart, doch waarin voorts wordt medegedeeld, dat de Regionale Commissie zich nog met de 
Directie in verbinding zal stellen om overleg te plegen over klachten en moeilijkheden, die door 
de arbeiders zijn naar voren gebracht’. Hiermee had de Vakraad in feite dus ingestemd met uit-
breiding van de tweeploegendienst, maar hij had zich niet uitgesproken over de vraag of deze 
afliep een half jaar na de eerder verleende toestemming, hetgeen in zou houden dat de oor-
spronkelijke toestemming nu gold voor een groter aantal arbeiders. Een tweede mogelijkheid 
was dat de onderneming nu met een extra aantal arbeiders in tweeploegendienst kon gaan wer-
ken voor een niet nader omschreven periode en de derde interpretatie was dat Ten Cate nu toe-
stemming had om voor onbepaalde tijd in de voorspinnerij in twee ploegen te werken. De Vak-
raad zag vooralsnog geen probleem, althans in de eerstvolgende vergadering, op 6 juni, werden 
de notulen van 13 mei ongewijzigd goedgekeurd.1072 

                                                 
1071 Notulen van de vergadering van den Vakraad, gehouden op woensdag 5 maart 1947 des voormiddags te half elf uur te Tilburg 
(TGTV, 202); brief J. Heidema, Commissaris van Politie Almelo, aan Commissaris der Koningin in de provincie Overijssel, geheim 
no. 121, 25 augustus 1947 (Prov.Overijssel, 8910). 
1072 Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, 13 mei en 6 juni 1947 (beide: TGTV, 202). 
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Volgens De Eendracht speelde nog een element mee in deze discussie. De bond wees er in zijn 
blad van juni 1947 op dat ook de EVC wilde dat de textielproductie in Nederland werd ver-
hoogd, maar dat deze bond terugschrok voor de consequenties. Het was buiten kijf dat er veel 
weerstand bestond tegen ploegenwerk en het vergde durf en zelfvertrouwen van een vakbond 
om desondanks het eigen standpunt uit te blijven dragen en het gevaar van tijdelijke impopulari-
teit op de koop toe te nemen. De fabriekscommissie bij Ten Cate, waarin alleen arbeiders zaten 
die lid waren van de EVC, had volgens De Eendracht niet de moed gehad om ja of nee te zeg-
gen op de vraag over het werken in ploegen; zij wilde ‘geen verantwoording nemen’. Door het 
vraagstuk door te schuiven naar de Vakraad kon de EVC zijn handen in onschuld wassen, con-
cludeerde De Eendracht smalend. Na afloop van het conflict noemde De Eendracht de fabrieks-
commissie zelfs ‘laf’. Waarschijnlijk echter sproot deze redenering voort uit politieke overwe-
gingen van De Eendracht zèlf. Leden van de fabriekscommissies, immers, waren doorgaans 
geen instrument in handen van de bond, waarbij de desbetreffende arbeider was aangesloten; zij 
handelden niet in opdracht van hun bond. Misschien is de fabriekscommissie inderdaad terug-
geschrokken voor een positief antwoord op de vraag van de directie, misschien was de fabrieks-
commissie ook wel gewoon tégen ploegenwerk, maar hoe dan ook had de fabriekscommissie te 
maken met grote weerzin onder de arbeiders van Ten Cate en die druk heeft bij haar ongetwij-
feld een grotere rol gespeeld dan eventuele druk vanuit de EVC, onder meer omdat die bond in 
de praktijk niet helder was in dit soort gevoelige kwesties. 
Het is overigens de vraag of het bedrijf veel plezier heeft gehad van de toestemming om in 
ploegen te werken, aangezien volgens het GAB ‘groot absenteïsme en veel personeelsverloop 
een spaak in het wiel staken’ (voor het verloop bij Ten Cate zie Figuur 17). Niet meer dan 60 arbei-
ders uit de voorspinnerij werkten in ploegen. Van hen werkten er steeds ongeveer 20 in de 
nachtploeg zodat zij ééns in de drie weken aan de beurt waren. De gehele spinnerij telde 578 
personeelsleden.1073 
 
In augustus 1947 bleek dat de betrokken arbeiders de kalender goed bijhielden en een half jaar 
na 17 februari gaven zij te kennen dat volgens afspraak de termijn voor het werken in tweeploe-
gendienst voorbij was. In de loop van de week van 18 augustus heeft de fabriekskern zich met 
deze boodschap tot de directie gewend. Die legde tijdens de bespreking de laatste beslissing van 
de Vakraad op tafel en had daarmee ‘aangetoond’, zoals het al eerder geciteerde politierapport 
het formuleerde, ‘dat zij niet meer aan een termijn gebonden was’. De machtiging van de Vak-
raad is daarna in de fabriek aangeplakt. Dat was wel even andere koek dan een half jaar. Aan-
gezien het voor de hand ligt dat de Almelose politie zijn informatie heeft verkregen van de di-
rectie van Ten Cate, is het gerechtvaardigd deze formulering als het standpunt van de directie te 
beschouwen. 
Op maandag 25 augustus 1947 meldden 19 van de 21 arbeiders die volgens de ploegenregeling 
die avond om 17.30u zouden moeten beginnen, zich al om 7.30u in de fabriek om aan het werk 
te gaan. De directie stelde hen voor de keus om ’s avonds terug te komen en aan het werk te 
gaan en anders zouden ze ontslag krijgen. Deze arbeiders zijn daarop de fabriek uitgelopen; 20 
à 25 arbeiders uit de dagploeg legden uit solidariteit het werk neer. In de loop van de dag wer-
den ongeveer 500 arbeiders uit de spinnerij en weverij door de directie naar huis gestuurd, hoe-
wel er nog voor één of twee dagen garen was. Hiermee lag de weverij geheel stil. De arbeiders 
die naar huis waren gestuurd, kregen van de directie opdracht om zich gereed te houden voor 

                                                 
1073 De Eendracht 1 juni, 15 september 1947; maandverslag RAB over augustus 1947, bijlage: stakingen en arbeidsconflicten, p. 
4, 5 (StA, 6A-V). 
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het geval de spinnerij weer zou gaan draaien. De directie liet weten niet van plan te zijn om de 
circa 500 arbeiders die onvrijwillig werkloos waren, financieel tegemoet te komen. De in totaal 
35 stakende arbeiders waren volgens informatie waarover de Almelose politie beschikte, voor 
het overgrote deel aangesloten bij een van de Bedrijfsunie-bonden. De EVC was de eerste sta-
kingsdag niet of nauwelijks bij het conflict betrokken; de andere bonden ook niet, want zij zijn 
op 25 augustus door de directie op de hoogte gesteld van het conflict. 
Op dinsdag 26 augustus waren 237 weverij-arbeiders en 223 spinnerij-arbeiders uitgesloten 
door het bedrijf en waren er 19 stakers en 26 sympathiestakers. De 19 “oorspronkelijke” stakers 
hadden de avond ervoor hun ontslagpapier gekregen, omdat zij zich niet hadden gemeld voor de 
nachtploeg. De volgende dag meldde zich rond 14.00u een groot aantal arbeiders, lid van een 
van de drie erkende bonden, bij het Arbeidsbureau om ontslag te vragen bij Ten Cate. Ruim een 
uur later kwam een groep van 150 tot 200 arbeiders, naar verluidt allemaal lid van de EVC, ook 
naar het Arbeidsbureau om eveneens hun ontslagpapieren te vragen.  
Op dinsdagavond vergaderde de Bedrijfunie met de stakende en uitgesloten arbeiders. De bon-
den veroordeelden de staking en riepen op het werk te hervatten in het belang van de textielpro-
ductie. Hierna liepen de aanwezigen demonstratief de zaal uit. C. van Zuidam, de directeur van 
het bijkantoor Almelo van het GAB, vatte zijn indrukken van deze bijeenkomst als volgt samen: 
‘a. De grote tegenstand, welke het ploegenwerk bij alle arbeiders van het bedrijf ontmoet, is 
gegrond op de ervaringen in het verleden. b. De angst dat men nimmer van het ploegenwerk 
afkomt en de directie kans zal zien, alle afdelingen, ook de weverij, tot ploegenwerk te dwin-
gen. c. Het grote gebrek aan vertrouwen in de directie. d. Het grote gebrek aan organisatorisch 
handelen bij de jongere arbeiders.’1074 
 
Hiermee was opnieuw een ernstig conflict ontstaan. Dat het ook in dit geval weer op een sta-
king uitliep, kwam doordat de arbeiders niet meer alles over hun kant lieten gaan. De textielar-
beiders waren fel gekant tegen ploegenwerk vanwege de grote sociale nadelen. Bij Ten Cate 
leidde het conflict tot een staking door een combinatie van factoren. De houding en het gedrag 
van de directie speelden hierbij een grote rol. Bij de staking tegen het ploegenwerk in 1945 was 
de directie, naar een Almelose wethouder tegenover de vertegenwoordiger van het College van 
Rijksbemiddelaars had verklaard, waarschijnlijk niet erg tactisch opgetreden en ook nu trok zij 
de vóór de oorlog beproefde registers open: ruim 500 arbeiders werden naar huis gestuurd op 
het moment dat een kleine groep de kat de bel aanbond. De Eendracht sprak van een ‘ouderwets 
flink optreden’. Nadat op 4 september de Vakraad een resolutie over de staking had aangeno-
men (zie verderop) kwam Fijlstra in de volgende vergadering op de kwestie terug, omdat daarin 
naar zijn mening onvoldoende naar voren was gekomen hoe de directie zich bij het ontstaan van 
het conflict en bij het uitsluiten van een groot aantal arbeiders had gedragen. Dit was volgens 
hem ‘in strijd met de aangename samenwerking’. 

                                                 
1074 Brieven J. Heidema, Commissaris van Politie Almelo, aan Commissaris der Koningin in de provincie Overijssel, geheim no. 
121, 25 augustus 1947 en, geheim nr. 122, 27 augustus 1947 (beide: Prov.Overijssel, 8910); Vergadering van de Commissie van 
Advies voor de Directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau Enschede op Donderdag, 4 september 1947, ten kantore van het GAB, 
Tromplaan 35, Enschede (TGTV, 212); Verslag Hoofdbestuursvergadering Unitas op 22 september 1947 in Utrecht (Unitas, 1013); 
Canne Meijer, Bijkerk, a.w., p. V-155; Tubantia 27 augustus 1947; De Eendracht 15 september 1947. 
De brief van de Regionale Commissie Twenthe aan H. ten Cate Hzn. & Co, gedateerd 14 mei 1947, waarin toestemming is verleend 
om met 130 arbeiders in de voorspinnerij in twee ploegen te gaan werken, heb ik niet gevonden. Voor de feitelijke strekking van het 
verhaal maakt het niet veel uit, omdat de standpunten van directie en arbeiders bleken uit hun optreden. 
Zoals gebruikelijk zijn de cijfers aangaande aantallen stakers, sympathisanten, onvrijwillig werklozen in de diverse bronnen niet 
met elkaar in overeenstemming. 
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De houding van de Vakraad en daarmee dus ook de houding van de vakbonden, werd door de 
arbeiders ook niet langer gepikt. Het was al vaker voorgekomen, de spinnerij-arbeiders van Ten 
Cate hadden het in december 1945 ook zelf gemerkt, dat de weigering van de fabriekscommis-
sie ter zijde werd geschoven door de Vakraad. Ploegenwerk in de spinnerij was altijd toegestaan 
wat de raad betrof; het maakte niet uit wat de fabriekscommissie en/of de arbeiders vonden. Dit 
was wel niet bekend in de buitenwereld, maar het was op zijn zachtst gezegd wel een forse 
blunder dat in de brief van de Vakraad niets werd gezegd over de toegestane tijdsduur voor het 
ploegenwerk. ‘In zo’n ernstige zaak gaat het ten slotte niet om wat men bedoelt, maar om wat 
men schrijft’, meende De Eendracht, achteraf. Uit die brief hadden de arbeiders volgens deze 
bond niet de conclusie kunnen trekken dat de toestemming voor onbepaalde tijd gold.1075 De 
arbeiders trokken in Almelo een streep in het zand. Werken in ploegen was toegestaan voor een 
half jaar en daar hadden zij zich min of meer bij neergelegd, maar om de tijdsperiode dan voor 
onbepaalde tijd uit te breiden was een brug te ver. 
 
De onvrijwillig werklozen, volgens Stuveling in totaal 459 arbeiders, hadden bij het GAB een 
aanvraag voor een ontslagvergunning ingediend. Zij kwamen niet in aanmerking voor wacht-
geld of een overbruggingsuitkering, aangezien anders de regering de staking zou financieren. 
Dit was de gangbare praktijk bij wilde stakingen. ‘De slachtoffers moesten maar trachten, de 
stakers zo te beïnvloeden, dat zij weer aan de gang gaan. In de meeste gevallen is de staking dan 
met enkele dagen afgelopen’, zo was zijn ervaring. Na de oorlog had het GAB in dit soort ge-
vallen ‘veelal geen toestemming tot het nemen van ontslag gegeven’, maar inmiddels had het 
RAB bepaalde richtlijnen uitgevaardigd. Dit was gebeurd naar aanleiding van vragen van het 
GAB-Enschede in verband met de staking bij de Enschedesche Katoenspinnerij in januari van 
dat jaar (zie bij voetnoot 781). Volgens deze richtlijnen moest wél een ontslagvergunning gegeven 
worden. Het was nu zelfs mogelijk geworden dat de betrokken arbeiders een overbruggingsuit-
kering zouden ontvangen, wanneer een ondernemer, die dergelijke arbeiders had aangevraagd, 
zou weigeren hen in dienst te nemen. Deze situatie deed zich al direct voor, want ongevraagd, 
zo meldde het GAB-Enschede, lieten ‘verscheidene grote textielfabrieken in Enschede en on-
dermeer ook de fabriek Spanjaard in Borne’ telefonisch weten, dat ze ‘thans geen textielarbei-
ders uit Almelo, voor zover tot voor kort werkzaam bij Ten Cate’, in dienst wilden nemen. 
Het meest voor de hand liggende zou dan ook geweest zijn dat het GAB de richtlijnen was gaan 
uitvoeren en de betrokken arbeiders een uitkering had gegeven. Op 28 augustus had het RAB 
telefonisch echter laten weten dat de Minister van Sociale Zaken het waarschijnlijk niet goed 
zou keuren dat de uitgesloten arbeiders een overbruggingsuitkering zouden ontvangen. Deze 
ingreep was een direct gevolg van een bliksembezoek van Ten Cate aan Den Haag. Toen het 
bedrijf had gehoord wat de Richtlijnen inhielden, was het spoorslags steun gaan zoeken bij de 
hoogste autoriteiten. Dit leidde in Twente tot koortsachtig vergaderen, want er moest toch een 
oplossing komen. Een aantal adviescommissies van de verschillende kantoren van het GAB 
boog zich over de kwestie of men al dan niet ontslag moest verlenen aan de uitgesloten arbei-
ders.  
In de Adviescommissie van de directeur van het bijkantoor Almelo van het GAB waren voorzit-
ter Van Zuidam en de drie vakbondsvertegenwoordigers vóór ontslag. Van de drie onderne-
mersvertegenwoordigers onthielden twee leden zich van stemming, de derde was de stad uit. In 
de Commissie van Advies van Aanstelling en Ontslag waren de vertegenwoordigers van de 

                                                 
1075 De Eendracht 15 september 1947; Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie van woensdag 8 
oktober 1947 des voormiddags te 10.30 uur in “Esplanade” te Utrecht (TGTV, 202). 
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fabrikanten en van de Arbeidsinspectie tégen ontslag, terwijl ook hier de vakbondsafgevaardig-
den vóór waren. 
Van Zuidam vroeg zich af, of het voor een arbeider geen dringende reden tot het beëindigen van 
de arbeidsverhouding kon zijn, wanneer de ondernemer hem niet liet werken en ook niet betaal-
de. Volgens J. Hillenaar was dit niet het geval. Bij Hoogovens was hiermee immers al jurispru-
dentie opgebouwd, waaruit bleek dat er in een dergelijk geval sprake was van overmacht. Bo-
vendien, zo stelde Stuveling, waren sinds de bevrijding de meeste stakingen bedwongen ‘door-
dat de goedwillenden een zekere dwang uitoefenden op de raddraaiers. Wanneer het bedrijf 
echter verplicht wordt, het loon door te betalen, is er van dwang geen sprake meer en de grote 
vraag is dan of de arbeiders inderdaad zo werkwillig zijn.’ Daarom was het ook zo onverstandig 
geweest van Ten Cate om de stakers direct op staande voet te ontslaan. Deze zaten in vergelij-
king met de uitgeslotenen in de beste positie. Inmiddels betaalden de Uniebonden hun uitgeslo-
ten leden een uitkering van 30 tot 75% van hun loon. De vele ongeorganiseerden waren op het 
Armbestuur aangewezen. 
Als oplossing stelden Huijsmans en Gönning namens de Bedrijfsunie voor, alle uitgeslotenen 
een ontslagvergunning te geven. Na 23 augustus had volgens hen in feite geen vergunning meer 
bestaan voor het werken in ploegendienst. Tattersall wilde aan de ontslagvergunning de voor-
waarde verbinden, dat de arbeiders terug zouden moeten naar Ten Cate, zodra het bedrijf hen 
weer kon gebruiken. De commissie in haar geheel was van mening dat het niet mogelijk was de 
arbeiders geen ontslagvergunning te geven, omdat zij anders zouden ‘verpauperen’. Daartegen-
over zou Ten Cate ‘te gronde’ gaan, indien zij er wél een kregen. Toch neigde de commissie er 
sterk toe de redelijkheid en de noodzakelijkheid van ontslagvergunning of doorbetaling in te 
zien. 
De commissie probeerde daarnaast een algemener antwoord op dit soort conflicten te formule-
ren. Het GAB-Enschede voorzag namelijk dat dergelijke stakingen vaker zouden gaan voorko-
men. In de Commissie voor Aanstelling en Ontslag was enkele dagen daarvoor de suggestie 
gedaan ‘dat stakingen eigenlijk bij de wet verboden moesten worden’. Directeur van het GAB-
Enschede Stuveling wilde in Den Haag voorstellen ‘dat stakingen, die niet geproclameerd zijn 
door erkende vakbonden, verboden zijn. Bij eventuele conflicten zou een arbitragecommissie 
een bindende beslissing moeten nemen. De sanctie daarop moet vrij sterk zijn, b.v. overbren-
ging naar een strafkamp.’ Gönning wilde ook de EVC de bevoegdheid geven om stakingen te 
proclameren zonder de EVC als zodanig te erkennen. Deze centrale zou dan echter wel verant-
woordelijkheid dragen. Huijsmans noemde het denkbeeldige geval, dat ongeorganiseerde arbei-
ders met een opzeggingstermijn in staking zouden gaan. Volgens hem zou in een dergelijke 
situatie een arbitragecommissie een bindende uitspraak moeten doen. Een door de erkende bon-
den uitgeroepen staking zou volgens hem op de gebruikelijke wijze uitgevochten moeten wor-
den met inschakeling van het CRB. Van Zuidam plaatste hier de kanttekening bij dat wanneer 
een arbitragecommissie ingeschakeld zou worden voordat een staking was uitgeroepen, ‘het 
stakingsrecht wordt verschoven naar die arbitragecommissie’. 
Het GAB-Enschede stuurde een samenvatting van de discussies in de adviescommissies naar 
het RAB. Het schreef te hopen dat het RAB een oplossing zou kunnen vinden. Daarnaast gaf 
het GAB als suggestie van de adviescommissie van het GAB-Enschede de volgende punten 
door: 
‘a. alle stakingen, niet geproclameerd door de erkende vakverenigingen, waarbij ook zou kun-
nen worden ingeschakeld de EVC om laatstgenoemde organisatie de verantwoordelijkheid van 
door haar geproclameerde stakingen te laten dragen, te verbieden. 
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b. op overtreding van dit verbod zeer strenge strafmaatregelen te stellen. 
c. een arbitragecommissie in het leven te roepen, waar werknemers- en werkgeversorganisaties 
gelijkelijk in vertegenwoordigd zijn, die andere geschillen dan bovenomschreven stakingen met 
een bindende uitspraak kan beslechten.’1076 
 
Ongetwijfeld hebben enkele knappe koppen in Den Haag zich over deze suggesties gebogen, 
maar de autoriteiten in Twente zaten op dat moment nog met de vraag hoe zij de arbeiders van 
Ten Cate konden laten buigen. De Vakraadvergadering van 4 september 1947 zou hier helder-
heid in brengen. Van Eck verklaarde daar dat Ten Cate volgens hem gerechtigd was om ook na 
23 augustus in ploegen te werken. De vergunning van 14 mei was namelijk afgegeven zonder 
dat daarbij sprake was geweest van een bepaalde geldigheidsduur en daarom was zij voor onbe-
paalde tijd geldig. Volgens Vunderink was de vergunning van 14 mei eigenlijk geen nieuwe 
vergunning geweest, maar een uitbreiding van die van februari. De termijn voor ploegenarbeid 
was naar zijn mening dan ook in augustus afgelopen. Ten Cate had zich dus op zijn minst met 
de Vakraad in verbinding moeten stellen, toen bleek dat de arbeiders vonden dat in augustus de 
termijn verstreken was. In plaats daarvan had het bedrijf simpelweg de brief van de Vakraad 
van mei aangeplakt in de fabrieken. Ten Cate had moeten inzien, zo vervolgde Vunderink, ‘dat 
dit, gegeven de bestaande verhoudingen, tot ernstige conflicten moest leiden, gevolgen die in-
middels niet uit zijn gebleven, doch in ernstige mate zijn neergekomen, niet alleen op de firma 
Ten Cate en de betrokken arbeiders, doch ook op de Bedrijfsunie, en tenslotte op het gehele 
Nederlandse volk’. Na deze uiteenzettingen leek de vergadering een beetje vast te lopen, omdat 
de vertegenwoordigers van ondernemerskant het met Van Eck eens waren en de vakbondsafge-
vaardigden met Vunderink. Door het gedrag van de arbeiders konden de aanwezigen het toch 
nog betrekkelijk snel eens worden. De arbeiders hadden namelijk door hun eigenmachtig optre-
den de overlegstructuren van de CAO buiten werking gesteld en de bonden hadden hun optre-
den scherp afgekeurd. Hoewel de bonden het dus met de arbeiders eens waren, schaarden zij 
zich toch aan de kant van de ondernemers. Deze stap werd nog vergemakkelijkt doordat de 
bonden zelf wel de noodzaak van ploegenarbeid inzagen. Van Eck gaf na enige discussie aan 
dat de Vakraad zich alleen maar hoefde uit te spreken over de vraag of Ten Cate na 24 augustus 
                                                 
1076 Canne Meijer, Bijkerk, a.w., p. V-156, V-160/1; Vergadering van de Commissie van Advies voor de Directeur van het Gewes-
telijk Arbeidsbureau Enschede op Donderdag, 4 september 1947, ten kantore van het GAB, Tromplaan 35, Enschede (TGTV, 212). 
Naar aanleiding van de concept-CAO voor de suikerindustrie voor 1947-1948 werd aan de Stichting van de Arbeid een notitie, 
gedateerd 26 september 1947, voorgelegd die zich boog over de vraag ‘Dient uit een oogpunt van algemeen belang en maatschap-
pelijke orde een CAO-bepaling te worden goedgekeurd welke loonbetaling aan werkwilligen bij een staking mogelijk maakt?’ (StA, 
325) De notitie, waarschijnlijk geschreven door A.J.R. Mauritz (de ondertekening luidt: ‘Mz./NB.’), lichtte toe dat de concepttekst 
van de CAO de bepaling bevatte: ‘Bij een gehele of gedeeltelijke staking, die de stillegging van de fabriek ten gevolge heeft, zal na 
overleg met de werknemersorganisaties worden vastgesteld, welk loon aan de werkwilligen zal worden uitbetaald.’ Afgezien van de 
meningsverschillen tussen de werkgevers en de vakbonden in de suikerindustrie over de interpretatie van deze bepaling, bevatte 
deze kwestie aspecten van meer algemeen belang. Een daarvan was volgens Mauritz de vraag of als sluitstuk van de loonpolitiek 
een stakings- en uitsluitingsverbod moest worden afgekondigd. ‘Gebleken is, dat Minister Drees tot dusverre afkerig was van een 
dergelijke maatregel.’ Ondanks het georganiseerde overleg en een intensieve overheidsbemoeienis hadden zich sinds de bevrijding 
‘herhaaldelijk’ wilde stakingsacties voorgedaan, waarbij Mauritz onder meer refereerde aan het conflict dat op dat moment bij Ten 
Cate speelde. Het gebruikelijke patroon bij dit soort stakingen was dat een aantal arbeiders dat een sleutelpositie in het bedrijf in-
nam, ‘al dan niet daartoe aangezet door de EVC’, het werk neerlegde. Als gevolg hiervan kwam dan de productie geheel of gedeel-
telijk tot stilstand, wat tot ‘onvrijwillig werklozen’ leidde. De nieuwe CAO in de suikerindustrie beoogde om het mogelijk te maken 
dat de betrokken werkgever aan deze groep loon uit zou keren. Het zou niet verstandig zijn om een dergelijke bepaling in een CAO 
op te nemen, aldus Mauritz. ‘Immers zodra een zekere aanspraak op uitkeringen tijdens een wilde staking aan de “onvrijwillig 
werklozen” wordt gegeven, zal dit hun werkwilligheid, die toch al dikwijls onder deze omstandigheden niet groot is, sterk doen af-
nemen.’ Dit zou bovendien tot hoge loonkosten voor de betrokken onderneming leiden, ‘terwijl de staking naar alle waarschijnlijk-
heid veel langer zal gaan duren’. Kortom, met een dergelijke bepaling zou een weg worden ingeslagen ‘die uit een oogpunt van al-
gemeen belang tot zeer ongewenste consequenties kan leiden’. Hij drong er dan ook met klem op aan om aan het College van Rijks-
bemiddelaars te adviseren zijn goedkeuring aan deze bepaling te onthouden. 
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zonder meer met ploegenarbeid kon doorgaan. Slok vond dat een uitspraak van de Vakraad ‘een 
duidelijke afkeuring van de houding der arbeiders en een duidelijk in-het-gelijkstellen der firma 
Ten Cate (moest) inhouden’.  
De Vakraad nam een resolutie aan waarin hij het gedrag van de arbeiders ten scherpste afkeur-
de, aangezien zij in plaats van de officiële kanalen te volgen middels een staking ‘hun vermeen-
de rechten’ tot gelding hadden proberen te brengen. Daarnaast betreurde de Vakraad het dat Ten 
Cate niet tijdig met hem in contact was getreden. Over de brief uit mei zei de resolutie dat de 
bedoeling daarvan was geweest ‘de firma ten Cate zonder een beperkende termijn de bevoegd-
heid te geven om met 130 man in de spinnerij, inclusief de voor-spinnerij, in ploegen te wer-
ken’. 
 
Enkele dagen voordat de staking ten einde kwam en nog voor de definitieve uitspraken van de 
Vakraad, riep de Bedrijfsunie de arbeiders in een vergadering op om het werk van de stakers 
over te nemen. Aan de georganiseerden werd hierbij de toezegging gedaan dat zij als voorschot 
op een eventueel te ontvangen schadeloosstelling een reglementaire uitkering van hun bond 
zouden krijgen. Toen de firma vervolgens het werk wilde laten hervatten, weigerden die arbei-
ders toch om als stakingsbreker op te treden, ‘zodat ook deze poging mislukte’, zoals het Dage-
lijks Bestuur van Unitas constateerde.  
Op vrijdag 5 september vergaderde de FVA met de Bedrijfsunie om te bespreken hoe het con-
flict tot een einde kon worden gebracht. Fijlstra herhaalde tegenover directeur G. ten Cate dat 
naar zijn overtuiging het conflict geboren was ‘uit een reeks van psychologische fouten van de 
zijde der werkgeefster’. Als voorbeeld noemde hij dat de onderneming in Den Haag stappen 
had ondernomen om de onvrijwillig werklozen van ondersteuning uit te sluiten. Vunderink 
voerde aan dat het de arbeiders dwars zat dat de onderneming eigenmachtig een uitspraak van 
de Vakraad naast zich neergelegd zou hebben. Met de ondubbelzinnige uitspraak van de Vak-
raad van 4 september was dit probleem nu echter uit de wereld geholpen. Vervolgens concen-
treerde de bespreking zich op de vraag hoe het bedrijf weer aan het werk kon komen. Vixsebox-
se benadrukte dat het feit dat het ploegenwerk, ‘vooral in spinnerijen’, noodzakelijk was be-
hoorde te prevaleren en dat dit met steun van de Vakraad als een absolute voorwaarde moest 
worden beschouwd, ‘mede om geen gevaarlijk precedent tegenover andere bedrijven te schep-
pen’. Vanwege ‘de desorganisatie’ in het bedrijf voorzag hij dat voorlopig slechts in één ploeg 
gewerkt zou kunnen worden, maar duidelijk moest worden aangegeven dat Ten Cate het ploe-
genwerk zo snel mogelijk zou hervatten, waarvoor de Vakraad de toestemming nu opnieuw be-
vestigd had. Middelhuis en Fijlstra benadrukten dat hoe dan ook moest worden geprobeerd om 
zoveel mogelijk mensen weer aan het werk te krijgen, ook al kon nog niet iedereen direct weer 
aan de slag. Directeur Ten Cate was het hier in principe mee eens, maar was ‘niet bereid na een 
opnieuw falen van een experiment (om de arbeiders aan het werk te laten gaan, schr.) een on-
houdbare toestand in het oneindige te continueeren’. Vervolgens spitste de discussie zich toe op 
de vraag hoe het hervatten van het ploegenwerk moest worden gecommuniceerd. Fijlstra kon 
zich de bezwaren van de arbeiders dat zij onvoldoende in het overleg over ploegenwerk gekend 
waren, wel voorstellen en wilde om te beginnen in één ploeg gaan werken ‘met een aankondi-
ging dat op de voorgeschreven wijze weder in ploegen gewerkt zal worden na overleg met de 
betrokkenen’. Ten Cate wilde dat overleg zo opvatten ‘dat eenvoudig hernieuwd ploegenwerk 
wordt aangezegd, zoodra er de tijd weer voor gekomen is’. Dit leek Fijlstra niet verstandig. Het 
leek hem beter om ‘de zaak niet onnoodig scherp te stellen en (…) met een oogenschijnlijk 
onnoodige concessie, niet den indruk te wekken dat de betrokkenen van elk overleg worden uit-
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gesloten’. Alles moest in het werk worden gesteld dat ‘geen nieuwe psychologische fouten’ 
zouden worden gemaakt. Hierop werd besloten dat Ten Cate een publicatie aan de fabriekspoort 
zou aanplakken dat de Vakraad een definitieve uitspraak had gedaan dat de onderneming ge-
rechtigd was om in ploegen te werken, maar dat dit voorlopig nog niet mogelijk was, mede om-
dat een aantal stakers elders werk had gevonden; dat op maandag 8 september weer in een dag-
ploeg zou worden gestart, dat het gehele personeel weer werd verwacht en dat over het tijdstip 
waarop weer in ploegen zou worden gewerkt, nader overleg zou volgen met de fabriekscom-
missie en de Vakraad. 
De uitgesloten arbeiders verschenen allemaal, maar van de 19 ontslagen stakers uit de nacht-
ploeg bleven er 14 weg en van de 33 sympathiestakers uit de dagploeg bleven er 2 weg. Het 
ontbreken van deze arbeiders zorgde kortstondig voor problemen in de productie die door over-
plaatsing van personeel uit andere afdelingen en door interne opleiding konden worden opge-
lost. De Bedrijfsunie heeft het initiatief genomen tot een overleg op 15 september met de fa-
briekscommissie en het bestuur van de afdeling Almelo van de EVC. In een politierapport hier-
over staat vermeld dat de Almelose afdeling van de EVC ‘zich de situatie van de firma Ten 
Cate volkomen kon indenken en dat zij de noodzaak van het ploegenwerk inzag’. Daarna ver-
zochten de deelnemers aan het overleg de directie van Ten Cate om herinvoering van het ploe-
genstelsel op te schorten tot 22 september. Vanaf die datum begonnen 7 voorspinners weer in 
de nachtploeg. De rest van de 130 arbeiders zou geleidelijk aan, voor zover de werkzaamheden 
in het bedrijf dit toelieten, ook weer in ploegen gaan werken.  
Het bedrijf heeft na afloop van de staking aan arbeiders die tijdens de staking uitgesloten waren 
geweest, een uitkering gedaan: Gehuwden ƒ25,-, ongehuwden ƒ17,50 en jeugdigen ƒ10,-. Niet-
georganiseerde arbeiders kregen nog ƒ25,- extra. Daarnaast kregen de arbeiders 80% van het 
loon betaald voor maandag 8 september, de dag waarop de arbeiders nog niet konden werken. 
Unitas heeft na afloop van de staking de uitgesloten leden een uitkering verstrekt, in totaal een 
bedrag van ƒ2.000,-. De Eendracht heeft zijn leden tijdens het conflict in totaal ƒ2.035,63 aan 
stakingsuitkeringen betaald. In de Vakraad kreeg dit nog een staartje, omdat de drie erkende 
vakbonden gepikeerd waren over de handelwijze van Ten Cate die immers een beloning gaf 
voor het niet georganiseerd zijn. De raad besloot de onderneming te laten weten dat hij van 
mening was dat de uitkering zowel aan georganiseerden als aan ongeorganiseerden moest wor-
den uitbetaald. De Bedrijfsunie nam hier genoegen mee, hoewel de bonden eigenlijk vonden dat 
de onderneming volledig aansprakelijk was voor het loon dat de uitgesloten arbeiders hadden 
gederfd.1077 
 
Op 22 september belegde de EVC een openbare vergadering over het voorbije conflict. Volgens 
het verslag van de politie waren ongeveer 650 textielarbeiders aanwezig, waarmee de zaal vrij-
wel geheel gevuld was. H. Planting, voorzitter van de afdeling Almelo, verklaarde in zijn inlei-
ding dat het bestuur van de EVC ‘gemeend had de bij haar aangesloten arbeiders te moeten ad-
viseren in verband met de huidige omstandigheden van textielschaarste, het ploegenwerk te 
accepteren’. F. Leushuis, de landelijk voorzitter van de Bedrijfsgroep Textiel en Kleding van de 
                                                 
1077 Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, 4 september en 8 oktober 1947; resolutie van de Vak-
raad voor de Textielindustrie, 4 september 1947 (alle: TGTV, 202); Notulen bijeenkomst FVA met de directie van H. ten Cate Hzn 
& Co NV en de Bedrijfsunie, gehouden op vrijdag, 5 september 1947, des namiddags te drie uur ten kantore van H. ten Cate Hzn & 
Co NV te Almelo (TGTV, 74); Canne Meijer, Bijkerk, a.w., p. V-163; brieven J. Heidema, Commissaris van Politie, aan de Com-
missaris der Koningin in de Provincie Overijssel, geheim nr. 129, 9 september 1947, geheim nr. 131, 23 september 1947 (beide: 
Prov.Overijssel, 8910); Verslag vergadering DB Unitas, 12 september 1947 (Unitas, 1022); Verslag Hoofdbestuursvergadering 
Unitas op 22 september 1947 in Utrecht (Unitas, 1013); brief A.F. Stuvé, namens de Bedrijfsunie in de Textielindustrie, aan de 
Vakraad, 29 september 1947 (TGTV, 219); Jaarverslag De Eendracht, 1945/1948, p. 70; De Eendracht 15 september 1947. 



 

 
 
 

565

EVC voerde daarna het woord. Hij was tegen werken in nachtploegen en vond dat avondploe-
gen de gezinnen ontwrichtten, omdat men niet meer aan ontspanning toekwam. Bij de verlen-
ging van het ploegenwerk op 25 augustus was door de directie geen overleg gepleegd met de 
bonden. Verder nam de directie ‘een stugge houding’ aan tegenover het personeel, zeker in 
vergelijking met andere grote textielfabrieken. Dit alles was er volgens Leushuis de oorzaak van 
dat de arbeiders zich hadden verzet tegen het ploegenwerk. Hij kon de aanwezigen meedelen 
dat enkele dagen later afgevaardigden van de vakbonden (dus inclusief de EVC) met het bedrijf 
zouden overleggen over een waarderingstoeslag voor de arbeiders die in ploegen werkten; het 
zou hier gaan om een bedrag van 10% van het loon, te betalen uit een speciaal fonds van Ten 
Cate. Over betaling aan de arbeiders die uitgesloten waren geweest, vond naar zijn zeggen nog 
overleg plaats met het Ministerie van Sociale Zaken. Als dat ongunstig zou uitpakken, dan zou 
de EVC een kort geding aanspannen, omdat de onderneming ‘geen opzeggingstermijn in acht 
heeft genomen’. Tot slot van zijn drie kwartier durende toespraak verklaarde Leushuis ‘dat het 
ploegenwerk momenteel door de EVC wordt geduld, omdat dit ook in andere bedrijven nood-
zakelijk is en er zijns inziens een scheve verhouding tussen de productieprijzen en winst zou 
ontstaan, indien er bij de firma Ten Cate 48 uur per week gewerkt zou worden en in andere 
bedrijven bijvoorbeeld 96 uur’. Tot slot kreeg de landelijk voorzitter van de EVC, B. Blokzijl, 
het woord. Hij sprak over de spanning tussen lonen, prijzen en productie en dat in 1948 verdere 
prijsstijgingen werden verwacht door de Minister van Financiën. Hij besprak ook nog de ont-
wikkelingen in Indonesië en doorspekte zijn verhaal ‘met voorzichtige doch soms scherpe cri-
tiek t.a.v. het regeringsbeleid, zowel op sociaal-economisch terrein als t.o.v. het beleid in Indo-
nesië’. De slotconclusie van de EVC in zijn blad De Textielarbeider dat ‘het protest der arbei-
ders (en dit is ook de mening der EVC) (…) niet zozeer gericht (was) tegen het ploegenwerk als 
zodanig, maar tegen de willekeur die hier naar voren kwam’, onderstreept nog eens hoe van alle 
kanten druk op de arbeiders werd uitgeoefend om hun bezwaren in te slikken.1078 
 
Tijdens de bespreking met Ten Cate waar Leushuis op 22 september over sprak en waar verder 
de fabriekscommissie en vertegenwoordigers van de Bedrijfsunie aanwezig waren, is afgespro-
ken dat binnen het raam van de CAO de maximale toeslag voor ploegenwerk zou worden be-
taald, nl. 10% aan beide ploegen, dus ook de ploeg die van 7.30u tot 17.30u werkte. Dit was een 
ruime interpretatie van de CAO, want de werktijden van de eerste ploeg waren in feite gelijk 
aan die van een normale dagploeg. Het lijkt er sterk op dat de onderneming iets goed te maken 
had.  
Dat vond de directie van de Stoomspinnerij “Twenthe” ook. Bij deze spinnerij in Almelo werk-
te het personeel al langere tijd in twee ploegen, de ene ploeg werkte de normale uren voor een 
dagploeg en de andere ploeg werkte van 17.30u tot 02.00u, in totaal 42½ uur met bijbetaling tot 
48 uur. De dagploeg ontving het normale loon voor werken in de dagploeg, ontving dus geen 
ploegentoeslag, de nachtploeg kreeg een toeslag van 15% zoals in de CAO was vastgelegd (ook 
hier een ruime interpretatie, want de CAO kende deze voorziening voor de nachtploeg bij een 
drie-ploegenstelsel). Deze aanvraag van de Stoomspinnerij was in november 1946 in de Vak-
raad behandeld. Op het moment dat Ten Cate ook in ploegen ging werken, had zij deze regeling 
overgenomen. Nu, in oktober 1947, betaalde Ten Cate de beide ploegen een toeslag van 10%, 
zoals directeur Gorter in een telefoongesprek had erkend. Dit hield in dat de ploegenarbeiders 

                                                 
1078 Verslag vergadering EVC. Dit document is een bijlage bij de brief van de Commissaris van Politie aan de Commissaris der 
Koningin in de Provincie Overijssel van 23 september 1947; De Textielarbeider 5 november 1947. 
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bij dit bedrijf 10% toeslag per week kregen en bij de Stoomspinnerij gemiddeld 7½%. Volgens 
de Stoomspinnerij handelde Ten Cate in strijd met de CAO en de spinnerij was ook bang dat 
haar eigen arbeiders eenzelfde regeling zouden gaan eisen. Uitbreiding van het ploegenstelsel 
was als gevolg hiervan een stuk moeilijker geworden. Enkele dagen later stuurde de Stoom-
spinnerij nog aanvullende informatie naar het secretariaat van de TGFV. In Werkend Nederland 
van 1 oktober 1947 had de directie gelezen dat aan de nachtploeg zou worden betaald 40 x 72 
cent (het minimumuurloon voor geoefenden in Gemeenteklasse III) plus 20% tariefpremie, plus 
10% ploegentoeslag, aangevuld met 8 x 72 cent tot 48 uur. Dit leverde een weekinkomen op 
van ƒ43,20. De gewone dagploeg kreeg 48 x 72 cent betaald plus 20% tariefpremie en 10% 
ploegentoeslag, een weekloon van ƒ44,93.1079 Voor Van Eck was dit aanleiding om zich tot de 
Vakraad te wenden. Het standpunt van Ten Cate dat men in een ploeg werkte, ‘wanneer men de 
volgende week anders werkt’, wees hij van de hand. Werken in ploegen hield zijns inziens in 
dat er buiten de gewone werktijd werd gewerkt. Dit impliceerde dat volgens hem de dagploeg 
ten onrechte een ploegenvergoeding van 10% kreeg en dat de nachtploeg, ‘die eigenlijk geen 
nachtploeg is’, met 10 in plaats van 15% ‘redelijk beloond’ zou worden.1080 Bij Ten Cate werk-
ten op dat moment voornamelijk mannen in de voorspinnerij. In Tabel 70 en Tabel 71 is deze 
tendens duidelijk zichtbaar, al zijn daarin uiteraard ook gegevens van andere bedrijven ver-
werkt. 
 
De belangrijkste conclusie die Unitas uit het conflict trok, luidde: ‘Het zijn niet alleen de hon-
derden arbeiders die direct slachtoffer zijn. Het is niet alleen de schade die er aan de productie 
wordt toegebracht. Hier wordt veel meer kapot gemaakt! Hier wordt de mogelijkheid om onpar-
tijdig recht te spreken vermoord. Hier wordt de regeling der arbeidsvoorwaarden, waarvoor de 
arbeiders tientallen jaren gestreden hebben, onmogelijk gemaakt. Hier wordt naar de chaos ge-
dreven! En daar worden wij allemaal de dupe van.’ De vraag of de arbeiders misschien gelijk 
hadden in hun opvatting over de termijn van het ploegenwerk zou ‘misschien later nog wel eens 
aan de orde’ komen. 
De Eendracht merkte in een nabeschouwing op: ‘om de productie (…) behoorlijk op gang te 
brengen en te houden is in verschillende gevallen aan arbeid in ploegen niet te ontkomen.’ Ten 
aanzien van de staking schreef de moderne bond, dat het optreden van de arbeiders ‘onverant-
woordelijk’ was geweest. De rest van het artikel was grotendeels gewijd aan het onrecht dat de 
uitgesloten arbeiders was aangedaan: een conflict tussen een klein aantal stakers en Ten Cate 
was over hun rug uitgevochten. 
St.Lambertus constateerde in zijn jaarverslag dat de arbeiders over het algemeen ‘een dodelijke 
hekel’ aan ploegenarbeid hadden. Daarnaast vond deze bond de houding van de directie tijdens 
en na het conflict niet erg sympathiek, maar moest ‘toch de onverantwoordelijke handelwijze 
der stakende arbeiders veroordelen’.1081 
 

                                                 
1079 Notulen van de vergadering van den Vakraad op dinsdag 26 november 1946 des voormiddags om 10.30 te Utrecht (TGTV, 
202); brieven Stoomspinnerij “Twenthe” aan A.C. van Eck, 4 en 6 oktober 1947 (beide: TGFV, 319); Verslag vergadering DB 
Unitas, 22 oktober 1947 (Unitas, 1022).  
De Stoomspinnerij had in november 1946 toestemming gevraagd om de werktijd voor de nachtploeg terug te brengen tot 40 uur, 
wat volgens de CAO het maximaal te werken aantal uren was voor een nachtploeg bij drie (!) ploegen. Vunderink had destijds ver-
baasd gereageerd op het verzoek. De Bedrijfsunie was hiervan niet op de hoogte geweest en hij sprak het vermoeden uit dat de EVC 
er achter zat en met een uitspraak van de Vakraad stemming zou willen maken. Zijn achterdocht hing samen met de vele problemen 
die hadden bestaan in bedrijven, waar de arbeiders in tweeploegendienst maximaal 40 uur per ploeg wilden werken. 
1080 Brief A.C. van Eck aan de Vakraad voor de Textielindustrie, 24 oktober 1947 (TGTV, 319). 
1081 Unitas 13 september 1947; De Eendracht 15 september 1947; Jaarverslag St.Lambertus over 1946 en 1947, p. 78. 
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De afloop van de staking bij H. ten Cate Hzn & Co luidde een verdere uitbreiding van het ploe-
genwerk in, zoals uit Tabel 64 blijkt. 
 

Tabel 64 Ploegendienst in spinnerijen en weverijen, 1947-1950 
 Aantal 

arbeiders 
In ploegen % 

Spinnerijen 
1947 II 6.039  2.151  36% 

jun-48 6.425  2.706  42% 
dec-48 6.754  3.073  45% 

jun-49 6.984  3.608  52% 
okt-49 7.040  3.723  53% 

apr-50 7.229  4.211  58% 
okt-50 7.365  4.406  60% 

 
Weverijen 

1947 II 7.426  889  12% 
jun-48 7.880  1.170  15% 

dec-48 8.110  1.328  16% 
jun-49 8.474  1.792  21% 

okt-49 8.537  1.926  23% 
apr-50 8.759  2.407  27% 

okt-50 8.832  2.848  32% 
 

Alle afdelingen 
1947 II 20.473  3.737  18% 

jun-48 21.404  4.628  22% 
dec-48 22.619  5.275  23% 

jun-49 23.629  6.453  27% 
okt-49 23.741  6.732  28% 

apr-50 24.950  8.198  33% 
okt-50 24.724  8.938  36% 

Bron: Gemiddelde uurloonen der arbeiders in dienst van ondernemingen aangesloten bij de FVE, de TGFV, de BTO, 
de FVA, 1947-1950. 
Hoewel er ook vóór 1947 in ploegen werd gewerkt, is in de loonstatistieken helaas pas met ingang van de statistiek 
over de 2e helft van 1947 een aparte kolom ingevoerd, waarin werd aangegeven hoeveel arbeiders van een bepaalde 
functie in ploegendienst werkten. 
 
Uit Tabel 64 komt duidelijk naar voren dat ploegenwerk in de spinnerijen enkele jaren eerder op 
grote schaal werd toegepast dan in de weverijen. In het overzicht van de in productie zijnde 
spinspillen en weefgetouwen bij Van Heek & Co (zie Tabel 8) wordt dit beeld bevestigd, ook al 
geven ook deze cijfers geen inzicht in het ploegenwerken in de jaren 1946 en 1947. Het alge-
mene beeld wordt er echter door bevestigd. Dit geldt ook voor de spaarzame cijfers die ik van 
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de KSW heb gevonden op dit punt: op 18 februari 1949 liepen er bij dit bedrijf 2.319 weefge-
touwen in de dagploeg en 243 in ploegendienst.1082 
Ook in de studie van IJzerman komt naar voren dat in de Nederlandse textielindustrie werken in 
twee- of meerploegendienst zeer veel voorkwam. Op grond van de gegevens uit de loonstatis-
tieken kom ik tot een aanvulling op zijn cijfers. Hij schrijft dat in 1949 nog maar 19% van de 
volwassen textielarbeiders en -arbeidsters in twee- of meerploegendienst werkte en dat dit per-
centage in 1951 gestegen was tot 39 % en in 1953 tot 46 %. Aannemende dat deze cijfers cor-
rect zijn, betekent dit dat in de niet-Twents-Gelderse textielindustrie aanmerkelijk minder in 
ploegen werd gewerkt. Zijn cijfers over de wolindustrie bevestigen dit.1083 
 
In antwoord op een verzoek om commentaar op een nota van het Centraal Planbureau uit 1949 
stuurde A.J.R. Mauritz, secretaris van het CSWV, de visie van enkele belangrijke textielfabrie-
ken uit Twente toe aan het CPB. Van Heek & Co was ervan overtuigd dat werken in ploegen tot 
in lengte van jaren noodzakelijk was in de textielindustrie. Uitbreiding van de bestaande spin-
capaciteit om ploegenwerk te kunnen vermijden, was slechts in theorie mogelijk. Het was moei-
lijk om nieuw kapitaal aan te trekken en de belastingdruk was dusdanig dat uit de bedrijfswinst 
financiering van een noemenswaardige uitbreiding van de spinnerijcapaciteit niet mogelijk was. 
‘Wanneer de katoenspinnerijen geheel in 2 ploegen gaan werken, bespaart dit minstens 
ƒ100.000.000,- (aan investeringen voor extra katoenspillen, schr.), terwijl toch de verlangde 
productie bereikt wordt. Bovendien wordt overal ter wereld in de katoenindustrie met 2 of 3 
ploegen gewerkt, zodat concurrentie zonder ploegenarbeid onmogelijk is.’ De Twentse fabri-
kanten waren ‘niet blind’ voor de sociaal-culturele bezwaren, maar wat sociaal wenselijk was, 
moest economisch wel mogelijk zijn. Het belangrijkste was dat een arbeider werk had en een 
behoorlijk loon verdiende, pas daarna moest worden bezien hoe het leven zo aangenaam moge-
lijk te maken was. Het was volgens de fabrikanten niet moeilijk om de arbeiders van de econo-
mische noodzaak van ploegenwerk te doordringen; het waren vooral jonge vrouwen die weer-
stand hadden tegen werken in ploegen.1084  
Werken in twee en drie ploegen zou in de textielindustrie blijven bestaan, evenals de weerzin 
ertegen onder de arbeiders, ook al begrepen zij de economische ondergrond ervan. Het mag dan 
ook geen verbazing wekken, dat er door ondernemers op grote schaal zwart werd bijbetaald om 
de pil te vergulden. In mei 1957 werd aan het secretariaat van de FVE een rapport uitgebracht 
‘betreffende illegale ploegentoeslagen’. In dit rapport is per bedrijf gedetailleerd aangegeven 
hoeveel toeslag elk bedrijf betaalde bovenop hetgeen volgens de CAO was toegestaan.1085 
 

                                                 
1082 Stand der looms per 18 februari 1949 (KSW (1), 231). 
1083 IJzerman, Beeld en werkelijkheid, p. 61. Zie ook de door hem gepresenteerde vergelijking van de textielindustrie met het totaal 
van de Nederlandse nijverheid, waaruit blijkt dat textielindustrie als geheel aanmerkelijk meer in ploegen werkte dan de andere 
bedrijfstakken. Binnen de textielindustrie werkte de katoenindustrie weer meer in ploegen dan de wolindustrie, a.w., p. 159. 
1084 Brief A.J.R. Mauritz, namens CSWV, aan Centraal Planbureau, 21 september 1949 (TGTV, 107). 
De opmerkingen van Van Heek & Co dat het moeilijk was om nieuw kapitaal aan te trekken, moeten niet zo worden geïnterpreteerd 
dat de onderneming op de open kapitaalmarkt naar geld zocht. Van Schelven, Onderneming en familisme, p. 197/8, beklemtoont dat 
het bedrijf zijn investeringen grotendeels financierde uit bedrijfswinsten en dat er verder voornamelijk een beroep werd gedaan op 
het omvangrijke familiekapitaal. 
1085 Rapport d.d. 8 mei 1957, uitgebracht aan het secretariaat van de FVE betreffende illegale ploegentoeslagen (TGTV, 781). 
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12.5 ‘Iedereen die een stopwatch hanteert, staat bij de arbeiders in een kwade 
reuk'1086 

Hoewel functieclassificatie in de textielindustrie pas in de jaren vijftig tot stand kwam, was als 
gezegd de noodzaak ervan al vroeg duidelijk. Efficiencybureaus zoals Berenschot hadden in de 
oorlog niet stil gezeten en het ene onderzoek na het andere uitgevoerd. In januari 1945 somde 
dit Bureau in een samenvattend rapport nog eens op wat er allemaal aan mogelijkheden waren, 
een agenda van de werkzaamheden die Berenschot na de bevrijding wilde gaan uitvoeren. De 
Duitse bezetting was een intermezzo geweest, een tijd van studie en bezinning, de geallieerden 
zouden mogelijkheden gaan bieden om de voor een groot deel aan Amerikaanse literatuur ont-
leende inzichten te gaan toepassen, in het belang van een zo hoog mogelijke productie en onder 
handhaving van zoveel mogelijk sociale vrede. Voor het hogere leidinggevende personeel wa-
ren een vergroting van de technische kennis en onderwijs op bedrijfseconomisch gebied nood-
zakelijk. ‘Een van de moeilijkste, maar ook een van de meest urgente problemen op het gebied 
der opleiding, is de opleiding van bazen.’ Veel bedrijven hadden in de voorbije jaren hun eigen 
bazen op cursus gestuurd met de bedoeling dat zij daarna zouden beantwoorden ‘aan de hoogere 
eischen welke de moderne ontwikkeling van het bedrijfsleven, op bedrijfseconomisch gebied, 
aan hen stelt’. Ten behoeve van de selectie en opleiding van personeel was er grote behoefte 
aan bedrijfspsychologen en middelbaar opgeleide bedrijfspsychologische assistenten. Voor deze 
laatste categorie had Berenschot een cursus ontwikkeld die het bureau graag aan het bedrijfsle-
ven ter beschikking wilde stellen. ‘Uiteraard zal de textielindustrie daarvan in de eerste plaats 
kunnen profiteeren.’ Een andere rol die Berenschot voor zichzelf zag weggelegd, was het leve-
ren van een bijdrage aan oplossen van het tekort aan textielarbeiders. Hiervoor was een goede 
selectie van geschikte arbeidskrachten noodzakelijk, een terrein waarop Berenschot veel erva-
ring had. ‘Een ongestoorde arbeidsvrede’, zo vervolgde het rapport, ‘is uit een oogpunt van 
efficiënte bedrijfsvoering van buitengewoon groot belang en verantwoorde keuze van het loon-
niveau is daarom een punt, waaraan in de toekomst meer dan ooit aandacht geschonken dient te 
worden.’ Wanneer eenmaal een algemeen loonniveau was vastgesteld, dan was het bepalen van 
de loonverhoudingen een volgende belangrijke stap. Hiervoor was het noodzakelijk om de 
werkzaamheden in te delen ‘naar de eischen welke zij stellen aan handvaardigheid, verstande-
lijke capaciteiten, karaktereigenschappen, vooropleiding, bedrijfservaring e.d.’ En dit betekende 
dat moest worden overgegaan tot werkclassificatie en bovendien tot het vaststellen van goede 
loontarieven. Dit laatste was niet alleen een middel ‘om hoogere arbeidsprestaties’ te verkrij-
gen, maar bevatte ook een belangrijke sociale component. Volgens het rapport van Berenschot 
lag het in de lijn der verwachtingen dat ‘in vergelijking met Amerika, de arbeidsprestaties in de 
Nederlandsche textielindustrie nog belangrijk verhoogd kunnen worden. Dit behoeft niet uit-
sluitend te worden bereikt door een grootere inspanning van de werkkrachten, maar kan voor 
een groot deel worden verkregen door een grootere persoonlijke efficiency.’ Berenschot had 
vele jaren ervaring met het vaststellen van ‘een juiste loontarifieering’ op basis van tijdstudies. 
Hiermee was aangetoond ‘welke belangrijke mogelijkheden tot rechtvaardiger belooning en tot 
rationeelere productie hier aanwezig zijn’. Het grondtijdenarchief dat het bureau had aangelegd, 
kon hierbij goede diensten bewijzen, al was het maar, omdat hiermee een belangrijke tijdsbe-
sparing kon worden gerealiseerd doordat minder metingen in de bedrijven nodig waren, ‘het-

                                                 
1086 De titel van de paragraaf is ontleend aan een uitspraak van fabrikantensecretaris A.C. van Eck tijdens een discussie in de 
Vakraad voor de Textielindustrie op 8 oktober 1947 over werkclassificatie en tarievenregeling. Zoals zo vaak was zijn omschrijving 
treffend en puntig. 
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geen o.a. tegenover de arbeiders een psychologisch voordeel is’. Het rapport vestigde ook nog 
de aandacht op de noodzaak van een goede interne planning en kostprijsberekening teneinde 
‘snel en soepel aan de verlangens van de afnemers tegemoet te kunnen komen’.1087 
 
Bij het CAO-overleg was afgesproken dat de manier waarop de vele in de textielindustrie voor-
komende functies waren ingedeeld in de groepen geschoold, geoefend en ongeschoold, een 
voorlopige zou zijn in afwachting van een op wetenschappelijke functieanalyse berustende in-
deling. Maar functieclassificatie geeft zelf geen antwoord op de vraag hoe hoog de lonen mogen 
zijn. Functieclassificatie is in feite niets anders dan het vanuit bepaalde gezichtspunten bekijken 
en cijfermatig waarderen van een functie. Door dit te doen met alle in een bepaalde bedrijfstak 
en uiteindelijk in de gehele landelijke industrie voorkomende functies, is het mogelijk een rang-
orde van functies op te stellen. Eén van de gezichtspunten kan bijvoorbeeld zijn de vraag, of de 
betrokken functie zwaar en vuil is. Is dit het geval dan scoort de betrokken functie een aantal 
punten. In hoeverre dit aspect weegt in de uiteindelijke cijfermatige waardering van de functie, 
hangt af van de vraag of de deskundigen zo'n aspect van groot belang achten. In de eerste na-
oorlogse jaren legde het aspect van zwaar en vuil werk weinig gewicht in de schaal. Pas veel 
later werd dit belang groter. Dit hangt niet toevalligerwijs daarmee samen, dat het steeds moei-
lijker werd, arbeiders voor dit soort werk te krijgen. 
De verschillende gezichtspunten hadden dus een in de loop van de tijd variërende zwaarte, die 
werd uitgedrukt in een weegfactor. Door nu al deze verschillende aspecten van een functie bij 
elkaar op te tellen, krijgt uiteindelijk elke functie een bepaald aantal punten, waardoor ze onder-
ling vergelijkbaar zijn.1088 
Welk loon nu wordt betaald voor welke hoeveelheid punten, of anders gezegd voor welke func-
tie, is ter beoordeling aan de loonpolitici. Het is van belang op te merken dat wanneer eenmaal 
lonen zijn toegekend aan de aldus gewaardeerde functies, een verandering van deze lonen ge-
lijktijdig en proportioneel moet gebeuren, daar anders de hele verhouding zoek is. 
Met het vaststellen van een classificatie van de functies is alleen nog maar de vraag beantwoord 
wat het werk inhoudt. Hoe groot de prestatie, de productie is, is hiermee nog niet vastgesteld. In 
de textielindustrie beantwoordde men deze vraag met behulp van het tariefstelsel. Een tarief 
houdt kort gezegd in dat voor een bepaalde hoeveelheid geleverde productie, bij een wever bij-
voorbeeld een x-aantal picks, een zekere hoeveelheid geld wordt betaald. 
 
Om terug te keren naar de feitelijke situatie bij de CAO van 1946: formeel was het zo dat voor 
elke functie, afhankelijk van de vakgroep waarin de betrokken arbeider was ingedeeld, een be-
paald minimumloon stond. Dit kwam overeen met een bepaalde te leveren prestatie. Het was 
wettelijk toegestaan daar 20% bovenop te verdienen. Dit bereikte men via het tarief. Een onder-
nemer liet vaststellen hoeveel picks, om maar bij de wever te blijven, een wever moest weven 
om aan zijn uurloon te komen. Maakte hij meer picks dan voor het uurloon was vastgesteld, dan 
verdiende hij extra. Dit mocht dus oplopen tot 20% boven het uurloon. Toen, grotendeels als 
gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt, praktisch alle lonen hier bovenuit stegen, wilde het 
CRB dat de tarieven verlaagd werden. De ondernemers wilden hier niet aan uit vrees voor sta-
kingen. Bovendien beweerden zij dat de hoge lonen niet het gevolg waren van te hoge tarieven, 

                                                 
1087 Ir. B.W. Berenschot Raadgevend Bureau voor Bedrijfsorganisatie, Rationalisatie-mogelijkheden in de Textielindustrie, 29 
januari 1945 (GAH, 2141). 
1088 Voor een kritisch geluid t.a.v. de methodiek van de functieclassificatie uit de bestudeerde periode zelf zie: H.K. Dominicus 
van der Bussche, Enige opmerkingen aangaande de betrouwbaarheid van functieclassificatie-methoden in verband met een streven 
naar eenheid, in: Psychologische achtergronden, Jrg. 5 (1955) nr. 19, p. 55-64. 
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maar dat buitengewone prestaties de oorzaak waren. Na de regeringsverklaring van oktober 
1946 was dit een van de weinige gronden, waarop de lonen mochten stijgen. Het CRB eiste 
sindsdien van de textielindustrie dan ook wetenschappelijk onderbouwde bewijzen dat de pres-
taties uitzonderlijk hoog waren. Het ging er dus om, uit te maken wat een normále prestatie en 
wat een buitengewóne prestatie was. 
Om inzicht te verkrijgen in de normale prestatie, moet men weten wat een machine, bijvoor-
beeld een weefgetouw, op grond van zijn technische mogelijkheden kan leveren en hoeveel een 
arbeider er bij een normaal tempo uit kan halen. De capaciteit van een weefgetouw, het aantal 
picks dat het in een bepaalde tijd kan maken, is afhankelijk van de snelheid van de machine. In 
werkelijkheid levert de machine minder picks dan theoretisch mogelijk is als gevolg van stil-
stand door onder andere garenbreuk en het wisselen van de inslagspoel. In die tijd levert de we-
ver handenarbeid. Deze kan worden bepaald door tijdstudies. Afhankelijk van de kwaliteit van 
het garen en atmosferische invloeden, om enkele factoren te noemen, is de hoeveelheid handen-
arbeid verschillend, maar het is mogelijk om voor iedere garenkwaliteit uit te rekenen hoeveel 
keer gemiddeld het garen breekt en hoe vaak de inslagspoel verwisseld moet worden.1089 
In de tijd dat de machine loopt, hoeft de wever niets te doen, althans niet met zijn handen, hij 
moet “alleen” opletten. Er bestaat dus een verschil tussen het aantal uren dat hij handenarbeid 
verricht, de tijd dat hij “bezet” is en het aantal uren dat hij “vrij” is. De verhouding tussen de 
bezette uren en de vrije uren noemt men de bezetting van de arbeider. Stel dat in een gegeven 
situatie een wever per machine 1/10 van de tijd bezet is, terwijl het getouw dan de maximale 
productie levert. In dit geval zou de wever 10 machines kunnen bedienen. Hij heeft dan een 
bezetting van 100%. In de praktijk bleek (ik zal verderop een klein voorbeeld hiervan geven) 
dat een bezetting van 100% teveel was, in die zin dat het rendement daalde, doordat een arbei-
der bij 100% bezetting zijn machines niet kon bijhouden. Als oplossing berekenden bureaus als 
Berenschot en Bosboom- Hegener het optimale rendement uit een arbeider plus een X-aantal 
machines in een gegeven situatie. Het optimale rendement bleek te liggen op een bezetting van 
90%. In het hierboven genoemde voorbeeld zou de wever dus 9 getouwen moeten bedienen. 
Dan leverde deze arbeider de maximaal mogelijke prestatie en productie. In 1947 was het bo-
venstaande nog grotendeels toekomstmuziek. Pas heel langzamerhand, door de nood gedwon-
gen, gingen de textielfabrikanten over tot het laten uitvoeren van werkclassificatieonderzoe-
ken.1090 
                                                 
1089 Bosboom-Hegener schreef in het Rapport betreffende het onderzoek naar de bezetting bij de Koninklijke Stoomweverij te Nij-
verdal van 6 maart 1948 (TGTV, 195), dat het als normaal kon worden beschouwd dat op maandagmorgen, wanneer de getouwen 
ruim anderhalve dag stil hadden gestaan, de draadbreukfrequentie aanmerkelijk hoger lag; de getouwen moesten dan weer op gang 
komen; dit verschijnsel speelde ongetwijfeld ook bij de andere machines een rol. De temperatuur en vochtigheid hadden eveneens 
een grote invloed op de draadbreukfrequntie. Om die reden was het gebruikelijk om bij de bepaling van de gemiddelde frequentie 
met deze omstandigheden rekening te houden. Bosboom-Hegener had dit rapport opgesteld naar aanleiding van een klacht van 
enkele wevers dat zij overbezet waren. Op grond van zijn onderzoek concludeerde het bureau dat dit over het geheel genomen niet 
het geval was, hoewel zij op bijvoorbeeld maandagmorgen tijdelijk wèl overbezet konden zijn.  
1090 Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 533, beschrijft de formule van Bureau Berenschot uit 1941 waarmee voortaan (theore-
tische) uitspraken konden worden gedaan over het optimum in de verhouding bezettingsgraad, aantal getouwen, tariefstelling. Hij 
noemt ook, p. 516/7, de studie van C.L.M. Kerkhoven, Het tempo van arbeidsverrichtingen in de massaproductie als functie van het 
aantal arbeidsuren, de lengte van de werkcyclus en de samenstelling daarvan, Delft 1939. Diss. Delft, die de aandacht vestigde op 
de noodzaak van voldoende rustmomenten voor de arbeiders om de productie te kunnen blijven volhouden. Tijdstudies die gericht 
waren op een 100%-bezetting van de arbeiders waren naar zijn mening contraproductief, zoals in de formule van Berenschot ook 
naar voren kwam. Dit alles geldt in een situatie waarin de kostenfactor van de machines veel hoger is dan die van de arbeiders. 
Later, na de loonstijgingen vanaf 1964, gaven ondernemers vaak een bezetting van meer dan 100%: dit betekende weliswaar een 
lager rendement dan 100% uit de machines, maar gezien de relatief hoge loonkosten was dit toch voordeliger. Bovendien konden de 
ondernemers op deze manier hun machines sneller afschrijven. Dat deze praktijken een enorme overbelasting van de arbeiders im-
pliceerden behoeft geen betoog. Zie ook A.J. Gideonse, Enige principiële moeilijkheden in de textielindustrie, en M. Pluimers, De 
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Bij een aantal bedrijven werd al in een vroeg stadium een beroep gedaan op externe ondersteu-
ning om te onderzoeken of een bepaalde belasting al dan niet te hoog was. Een van de eerste 
was de KSW die in mei 1946 een conflict kreeg met drie copsinlegsters. Deze jonge vrouwen 
hadden tot taak er voor te zorgen dat de spoelenwisselaars van 108 automatische weefgetouwen 
voortdurend van voldoende inslagcops waren voorzien (op de omslagfoto van deze studie is de 
copsbatterij goed zichtbaar). De jonge vrouwen vonden dat ze het niet redden om gedrieën al 
die getouwen constant van voldoende inslagcops te voorzien. De directie had deze kwestie uit-
voerig met hen en met de fabriekscommissie besproken, maar geen oplossing gevonden. Zij zag 
als enige oplossing dat Berenschot vaststelde welke prestatie redelijkerwijs van deze vrouwen 
mocht worden gevergd. 
Namens Berenschot voerde Gideonse het onderzoek uit en zijn conclusie was dat het ‘zeer wel 
mogelijk’ was om dit werk te doen, zelfs wanneer geen van de weefgetouwen stop zou komen 
te staan, wat een hypothetische mogelijkheid was (draadbreuk of het leeglopen van de ketting-
boom zorgde altijd wel voor een onderbreking van het weefproces). In werkelijkheid was het 
rendement van deze getouwen 80%, zodat zij zonder probleem deze taak, het per week inleggen 
van een kleine 60.000 cops, zouden moeten kunnen uitvoeren. De drie vrouwen werkten 3 x 48 
= 144 uur per week en omdat het gemiddeld een kleine 8 seconden per cop kostte om die in de 
spoelenwisselaar te leggen, waren er per week maximaal 128 uur mee gemoeid. De oorzaak van 
de problemen was volgens Gideonse dat de manier van werken van deze drie vrouwen, ‘zelfs 
bij dit eenvoudige werk’, onderling flinke verschillen vertoonde, wat tot een groot verschil in 
productiviteit leidde. Hij adviseerde de onderneming om aandacht te besteden aan de manier 
waarop het werk werd uitgevoerd. Van Eck vond het rapport ‘vernietigend’ voor de drie jonge 
vrouwen en was zeer expliciet over de onderliggende problemen: één van hen was ‘een buiten-
gewoon onplezierig vrouwspersoon’.1091 
 
Met behulp van dit soort onderzoeken probeerden de fabrikanten meningsverschillen met hun 
personeel op te lossen, waarbij uiteraard een zeer grote invloed was weggelegd voor bedrijven 
als het Bureau Berenschot. Voor niet ingewijden was het niet eenvoudig om te begrijpen wat er 
werkelijk speelde. In bovenstaand voorbeeld over de copsinlegsters ging dit nog wel, maar wat 
er nou eigenlijk aan de hand was bij het conflict tussen de directie van M. van Dam & Zonen en 
een aantal van haar wevers, was niet eenvoudig te begrijpen. De zeven wevers bedienden elk 6 
getouwen en weefden twee verschillende doeksoorten op die 6 getouwen. Voor de ene doek-
soort had het bedrijf het tarief vastgesteld op ƒ0,95 per 100.000 picks, voor de andere doeksoort 
op ƒ1,25. De wevers ontvingen een vast basisloon van ƒ18,38 voor een werkweek van 48 uur. 
Indien de wevers op elk getouw 330.000 picks haalden, de door het bedrijf vastgestelde norm, 
dan verdienden zij: 
 

                                                                                                                                               
weversbezetting als factor in de planning van een katoenweverij. Beide in: Aspecten der wetenschappelijke bedrijfsorganisatie, p. 
81-89 en p. 289-299. 
1091 Brief J. Raymakers, namens Koninklijke Stoomweverij te Nijverdal, aan A.C. van Eck, 20 mei 1946; brief A.J. Gideonse, 
namens Raadgevend Bureau Ir. B.W. Berenschot, aan A.C. van Eck, 27 mei 1946; brief A.C. van Eck aan de Regionale Commissie 
Twenthe, t.a.v. J.A. Middelhuis, 29 mei 1946 (alle: TGTV, 196). 
In de vergadering van de Vakraad van 12 februari 1946 kwam een brief van De Eendracht aan de orde over een meningsverschil 
tussen de wevers en directie van de firma Baurichter in Enschede over het aantal te bedienen getouwen. De Vakraad stelde aan de 
directie van Baurichter voor dat een deskundige een rapport op zou stellen, waaruit zou moeten blijken in hoeverre het aantal te 
bedienen getouwen ‘binnen redelijke grenzen’ bleef. Dit was een van de eerste gevallen waarin, na de oorlog, een deskundige werd 
ingeschakeld om een discussie over het aantal te bedienen machines te beslechten. De uitslag heb ik niet kunnen achterhalen. (Kort 
verslag van de vergadering van den Voorloopigen Vakraad voor de Textielindustrie, gehouden op vrijdag 12 februari 1946 des 
voormiddags om 10.00 uur te ’s Gravenhage (TGTV, 202)). 
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3 x 3,3 x 0,95 = ƒ 9,405 
3 x 3,3 x 1,25 = ƒ12,375 
Vast uurloon = ƒ18,38 
Totaal weekloon = ƒ40,16 

 
De wevers hadden in de voorgaande twee weken verdiend: 

Wever 1 ƒ38,59 ƒ40,40 
Wever 2 ƒ39,55 ƒ36,00 
Wever 3 ƒ39,43 ƒ38,18 
Wever 4 ƒ38,95 ƒ38,62 
Wever 5 ƒ37,15 ƒ37,62 
Wever 6 ƒ36,56 ƒ36,00 

 
Van de 7e wever noemde het bedrijf geen cijfers. Alleen “wever 1” was er in geslaagd om in 
een van beide weken iets boven de norm te verdienen die het bedrijf had gesteld. Volgens de 
CAO (zie Tabel 37) moesten de wevers een minimumuurloon van ƒ0,75 verdienen en mochten 
zij in tarief maximaal 20% meer verdienen; een maximaal weekloon van ƒ43,20. Voor een 
“normale” prestatie ging de Vakraad uit van een oververdienste in tarief van 15%, zodat Van 
Dam minimaal ƒ41,40 zou moeten betalen. Volgens de onderneming had zij het tarief ‘zoo 
hoog mogelijk’ vastgesteld en was een verhoging op dat moment niet verantwoord. 
In een persoonlijke brief, dus buiten de Regionale Commissie om, liet Van Eck aan het bedrijf 
weten dat hij met de brief in zijn maag zat. De Vakraad kon zelf hooguit vaststellen ‘dat uw 
eindloonen niet op 15% boven het minimumloon liggen, maar hij kan niet beoordeelen of dit 
aan te laag tarief of aan onvoldoende inspanning der wevers ligt’. Wat de Vakraad kon doen, 
was een onderzoek laten instellen door een adviesbureau, maar de kosten daarvan waren van-
zelfsprekend voor rekening van het bedrijf. Dit gold overigens ook voor bedrijven die wèl lid 
waren van een van de fabrikantenverenigingen, zo voegde hij er aan toe. Omdat het bedrijf het 
risico liep dat het door de Vakraad gedwongen zou worden om meer te gaan betalen aan de 
wevers en bovendien de kosten van het onderzoek, waarin dit naar voren zou komen, ook nog 
zelf moest betalen, besloot Van Eck zijn brief met de suggestie om de brief maar als niet ge-
schreven te beschouwen. 
Dat wilde de onderneming niet; een onderzoek door Berenschot bleef door een misverstand 
echter uit. Op donderdag 31 oktober bezochten Vunderink, Huijsmans en Gönning, de vak-
bondsbestuurders in de Regionale Commissie van de Vakraad, de fabriek om te praten over de 
nog steeds niet opgeloste loonkwestie. Een voorstel van Vunderink om aan de wevers die bij het 
oorspronkelijke loonconflict betrokken waren, alsnog ƒ1,- per week extra uit te betalen over de 
periode van medio mei tot dat moment, wees de directie van Van Dam & Zonen af. Zij wilde 
niet verder gaan dan 50 cent per week, mede omdat de betrokken wevers inmiddels gemiddeld 
ƒ39,09 per week verdienden. De Regionale Commissie legde zich hier bij neer. Hierna startte 
Bureau Berenschot met zijn onderzoek, waaruit bleek dat een normale wever ‘voldoende zwaar 
bezet’ was met het bedienen van zes weefgetouwen, waarop twee verschillende doeksoorten 
liepen. De door de onderneming gehanteerde tarieven waren ‘ruimschoots voldoende’ om een 
normale wever in staat te stellen het CAO-loon plus 15% in tarief, ƒ41,40 per week, te verdie-
nen. Er was echter maar één wever die zeer goede prestaties leverde en wel 90 cent per uur 
haalde en de andere wevers hadden daaruit de conclusie getrokken dat voor normaal presteren-



 

 
 

574

de wevers het tarief te laag was.1092 Hoe dit meningsverschil is opgelost, heb ik niet kunnen 
achterhalen. 
 
In beide gevallen werd een oplossing van het loongeschil en van de vraag of niet een te zware 
inspanning werd gevergd, verlegd naar de externe deskundige, de man met de stopwatch, maar 
als gezegd, waren dit nog spaarzame voorvallen. Het verdwijnen van de woorden “ten minste” 
uit de loonregeling in juni 1946 (zie §9.1) dwong de fabrikanten al om de tot dan toe gehanteerde 
praktijk van zwarte lonen los te laten of op zijn minst te heroverwegen op straffe van forse boe-
tes, maar de afkondiging van de volledige loonstop door de regering op 4 oktober 1946, waarbij 
in feite als enige legale ontsnappingsclausule het verkrijgen van dispensatie op basis van aan-
toonbaar hogere prestaties overbleef (zie §11.3), noodzaakte definitief tot het inslaan van de “ad-
viseurs-route”. Minister-president L.J.M. Beel kondigde de loonstop in een radiotoespraak af, 
onder gelijktijdige erkenning dat aan ‘verbetering van het levenspeil der grote massa’ met alle 
macht moest worden gewerkt. Voor een deel moest dit gebeuren door de mogelijkheden te ver-
ruimen tot het geven van prestatietoeslagen aan arbeiders, ‘die een groter dan het gewone ar-
beidsresultaat leverden’. De andere pijler was een prijspolitiek die er op gericht was ‘de verdere 
verbetering van het economisch leven tot uitdrukking te doen komen in verlaging van de prij-
zen’. Hoe het met deze stut van het regeringsbeleid is vergaan, is treffend beschreven in de brief 
van het CRB aan Minister Drees van 20 augustus 1947 (zie bij voetnoot 902).1093 De hierboven 
genoemde voorbeelden waren dan ook vingeroefeningen in het inzetten van adviezen van orga-
nisatie-adviseurs om patstellingen te doorbreken met een quasi-onafhankelijk en met een we-
tenschappelijk sausje overgoten arbitrage-onderzoeken, al zullen de betrokken werkgevers en 
vakbondsbestuurders dat niet zo hebben ervaren. 
 
In de Vakraadsvergadering van december 1946 vertelde Van Spaendonck dat voorzitter Berger 
van het CRB bereid was om overschrijding van het loonplafond (minimumuurloon plus maxi-
maal 20% tariefverdienste) toe te staan, indien dit gepaard zou gaan met een verhoging van de 
productie per manuur, met een verlaging van de relatieve loonkosten en eventueel met een ver-
laging van de vaste lasten per eenheid product. Van Spaendonck verwees als voorbeeld van de 
mogelijkheden om het loonplafond te doorbreken op grond van hogere prestaties naar de onder-
neming De Wit's Textielnijverheid in Helmond, waar de lonen van de wevers door hogere pres-
taties en door het aanbrengen van verbeteringen aan de getouwen waren gestegen tot ƒ1,02 per 
uur. Ledeboer voelde wel voor een verhoging van het plafondpercentage ‘om daarmede de mo-
gelijkheid open te stellen om de arbeiders ertoe te brengen meer machines te bedienen en aldus 
hoogere loonen te verdienen’, waarschijnlijk met de Northrop-wevers in zijn eigen bedrijf in het 
achterhoofd (zie verderop). Stuvé was ook voorstander van een verhoging van de prestaties, maar 
niet van een verhoging van het aantal te bedienen machines en Van der Meijs voegde hieraan 
toe dat ‘voor Twenthe in geen geval als maatstaf mag worden gebruikt de toestand van 1939’. 
Fijlstra stelde voor dat de Bedrijfsunie en de Textielwerkgevers-Federatie eerst onderling eens 
zouden discussiëren over de verschillende aspecten van dit vraagstuk en hij zou een onderzoek 

                                                 
1092 Brieven M. van Dam & Zonen aan A.C. van Eck, 23 mei en 2 november 1946; brief A.C. van Eck aan M. van Dam & Zonen, 
25 mei 1946; brief A.C. van Eck aan de Regionale Commissie Twenthe, t.a.v. J. Vunderink, 5 november 1946; brief A.C. van Eck, 
namens de Regionale Commissie Twenthe, aan M. van Dam & Zonen, 8 november 1946; brief Raadgevend Bureau Ir. B.W. Beren-
schot aan A.C. van Eck, 17 december 1946 (alle: TGTV, 196). 
1093 Giebels, a.w., p. 163/4. De Stichting van de Arbeid omschreef de regeringsverklaring van 4 oktober 1946 als ‘de belangrijkste 
sociaal-politieke beslissing’ in de periode die haar jaarverslag omvatte. Stichting van den Arbeid, Verslag over de werkzaamheden 
in de periode juni 1946-december 1947, p. 12. 



 

 
 
 

575

door de Regionale Commissie Twenthe naar het achterblijven van de arbeidsproductiviteit in 
Twente op prijs stellen. Hiermee haakte hij aan bij een discussie in de vorige vergadering over 
deze kwestie, toen gesproken was over een aanzienlijke verhoging van de productiviteit in Til-
burg. Ledeboer had toen aangegeven dat de prestaties in Twente nog 20 tot 30% achterbleven 
bij die van voor de oorlog. Hij had ter illustratie een voorbeeld genoemd van de lage arbeids-
productiviteit en gesproken over ‘de onwil der arbeiders om daarin verbetering te brengen’. 
Menko was hem bijgevallen. Volgens hem werd er voor de oorlog in Twente hard gewerkt, ter-
wijl in Tilburg ‘matig’ aan werd gedaan. Nu lagen de verhoudingen precies andersom.1094 
 
In de eerste vergadering van 1947 gaf Van Spaendonck aan dat diverse fabrikanten zich tot het 
CRB en tot de Vakraad hadden gewend met het verzoek om toestemming tot overschrijding van 
het plafond. ‘De ontwikkeling van de loonverhoudingen dreigt hiermede buiten den Vakraad 
om te gaan’, zo concludeerde hij. Er waren twee oorzaken voor het acuut worden van deze dis-
cussie, aldus Wind. Aan de ene kant het verlangen bij de arbeiders naar een hoger loon en an-
derzijds het gemeenschappelijke verlangen naar een hogere productie. Hij was bang dat wan-
neer buiten de CAO om incidenteel loonsverhogingen zouden worden toegestaan, aan de bete-
kenis van de CAO ernstig afbreuk zou worden gedaan en, als impliciete conclusie, daarmee ook 
aan de invloed van de vakbeweging. Hij voelde meer voor een algemene verhoging van het 
loonplafond, maar dit zou er volgens Raymakers toe leiden dat de prestaties op bedrijven waar 
het werk goed was georganiseerd, zouden zakken. ‘Het is immers zeer begrijpelijk en in zeke-
ren zin ook te rechtvaardigen, dat de arbeiders weigeren zich in te spannen, als zij constateeren, 
dat elders zonder inspanning dezelfde loonen verdiend kunnen worden.’ Menko stelde voor om 
Bureau Berenschot te vragen de Vakraad van advies te dienen ‘hoe een productieverhooging 
volgens wetenschappelijke normen kan worden vastgesteld en volgens welke maatstaven deze 
tot uitdrukking zou moeten worden gebracht in de loonen’. Wanneer de Vakraad de teugels met 
betrekking tot de ontwikkeling van de lonen in de hand wilde houden, moest hij zich van des-
kundige zijde laten voorlichten. Vunderink kon zich hier heel goed in vinden op voorwaarde dat 
aan Berenschot richtlijnen zouden worden gegeven over de uitgangspunten. Een vergelijking 
met de vooroorlogse verhoudingen vond hij niet acceptabel. ‘Vóór den oorlog werden in de 
textielindustrie veelal onredelijke prestaties gevorderd. De CAO stelt zich nu op den grondslag 
van redelijke prestaties.’1095 
 

                                                 
1094 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 26 november en 13 december 1946 (beide: TGTV, 
202). 
Het achterblijven van de productiviteit speelde niet alleen in de Twentse textielindustrie. Het bestuur van de Stichting van de Arbeid 
had al in mei 1946 het algemene probleem besproken dat de arbeiders vonden, ‘dat naar het “jaagsysteem” van voor de oorlog niet 
moet worden teruggekeerd’. In veel ondernemingen leidde die mentaliteit tot een arbeidsproductiviteit, die aanzienlijk lager lag dan 
voor den oorlog. Als oorzaak voor deze mentaliteit zag het bestuur ‘factoren van zielkundigen aard en (…) een mentaliteit, die is 
overgebleven uit den oorlogstijd, die een groote geestelijke ontreddering heeft veroorzaakt’. Voor de oplossing van dit probleem 
vond de vergadering ‘dat hier in het bijzonder een taak aanwezig is voor de arbeidersvakbeweging. Deze kan door het organiseeren 
van bijeenkomsten, waarin de waarde van den arbeid en de arbeid als bron van welvaart worden belicht, de geesten bewerken. 
Uiteraard zullen daarbij de stoffelijke voordeelen, die uit een hoogere productie voor de arbeiders bereikt worden, niet uit het oog 
mogen worden verloren.’ (Verslag van de vergadering van het Bestuur van de Stichting van den Arbeid, 24 mei 1946 (StA, Agen-
da’s Best.verg. mei 1946)). Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 183, merkt op dat de vakbonden in de jaren ‘30 gebaat waren bij 
‘een min of meer wetenschappelijk onderbouwd normenstelsel’, omdat ze op basis daarvan gemakkelijker met de fabrikanten kon-
den onderhandelen over klachten, aangezien die dan beter met elkaar te vergelijken waren. In de discussies na de oorlog speelde 
voor de vakbonden  het argument dat zij een grotere stem in het sociale overlegkapittel hadden door in te stemmen met werkclassi-
ficatie en vervolgens mee te praten over de voorwaarden waaronder die kon worden ingevoerd, vanzelfsprekend ook nog een be-
langrijke rol. 
1095 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 22 januari 1947 (TGTV, 202). 
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Tabel 65 Volwassen wevers (M/V) 1945-1950 

 
Bron: Gemiddelde uurloonen der arbeiders in dienst van ondernemingen aangesloten bij de FVE, de TGFV, de BTO, 
de FVA, 1945-1950. 
Alleen in Enschede werden wolwevers, wevers van wollen en katoenen dekens en “gemengde” wevers apart geteld. De 
hier vermelde wevershulpen zijn volwassenen. Alleen over 1947 zijn gegevens vastgelegd over jongere arbeiders, zie 
Tabel 69. 
 
Naar aanleiding van een verzoek van de Eindhovensche Trijpfabrieken Schellens & Marto om 
toestemming om het loonplafond van haar trijpwevers te doorbreken, kwam nogmaals de nood-
zaak naar voren om dergelijke verzoeken te onderbouwen met ‘objectieve normen omtrent de 
eischen, die aan de betrokken arbeiders worden gesteld’. Daarin lag volgens Raymakers het 
criterium voor het toestaan van hogere lonen. Dergelijke onderzoeken moesten niet worden uit-
gevoerd door personeel van de betrokken fabrikant, aangezien deze medewerkers ‘ofwel niet 
voldoende deskundig, ofwel niet voldoende objectief’ zouden zijn en dat zou naar alle waar-
schijnlijkheid de acceptatie van de uitkomsten door de arbeiders niet ten goede komen, zo was 
de impliciete conclusie. Gelderman ging nog een stap verder door voor te stellen – ‘teneinde 
iedere mogelijkheid van partijdigheid naar den kant van den opdrachtgever uit te sluiten’ – dat 
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de Vakraad voortaan de opdracht tot dit soort onderzoeken zou geven; al moest de rekening wel 
worden betaald door de betrokken fabrikant. Met de conclusie van Vunderink dat erkenning 
door de Vakraad dat een verhoging van de lonen van de trijpwevers gerechtvaardigd was, au-
tomatisch het vraagstuk van de werkclassificatie van de wevers op de agenda zette, was weer 
een belangrijke stap gezet in de richting van de “objectivering van de loonnormen”. Het was 
zaak om de lonen niet langer tot stand te laten komen ‘op grond van de ogenblikkelijke verhou-
dingen van vraag en aanbod en de tijdelijke machtsverhoudingen der betrokken partijen’, zoals 
Gevers Deynoot enkele maanden later als conclusie uit de regeringsverklaring zou trekken (zie 
bij voetnoot 908).1096 
 
Vanuit de Vakraad werd contact opgenomen met een aantal adviesbureaus zoals Bosboom-
Hegener, Bedaux, het Leidse Instituut voor Praeventieve Geneeskunde die zich bereid verklaar-
den om in gezamenlijk overleg tot een aanpak van de werkclassificatie voor de textielindustrie 
te komen. Bureau Berenschot wilde wel met andere bureaus samenwerken bij het meten van 
prestaties met het oog op het verkrijgen van toestemming tot doorbreking van het loonplafond, 
maar niet bij het ontwerpen van een functie-analytische classificatie. Van Eck had in een ge-
sprek met Berenschot de indruk gekregen dat dit bureau er van uit ging dat, wanneer er in de 
textielindustrie iets moest gebeuren, het werk toch geheel of grotendeels in zijn handen zou 
komen te liggen. Verder stond Bureau Berenschot sceptisch tegenover andere bureaus die ‘de 
aangelegenheid teveel van de psychologische kant’ benaderden.1097 
In deze zelfde periode vond er overleg plaats van vertegenwoordigers van de Vakraad met het 
College van Rijksbemiddelaars over een aantal hete hangijzers in de relatie tussen hen beide die 
betrekking hadden op de bevoegdheden van de Vakraad op het terrein van de arbeidsvoorwaar-
den (zie bij voetnoot 571). De vertegenwoordigers van de Stichting van de Arbeid die de bespre-
king eveneens bijwoonden, waarschijnlijk in verband met de hoog opgelopen ruzie, waren ge-
tuige van een discussie over het doorbreken van loonplafonds en de noodzaak van werkclassifi-
catie. CRB-voorzitter Berger was niet bereid de Vakraad de vrije hand te geven om overschrij-
dingen van het loonplafond toe te staan. Hij wilde er bijzonder graag aan meewerken om de 
remmende invloed van het loonplafond op de arbeidsprestaties weg te nemen, maar dit alles 
moest gebaseerd worden op ‘wetenschappelijk verantwoorde stelsels’ èn op het nemen van 
verantwoordelijkheid daarvoor door de Vakraad. Op de vraag van Van der Meijs of het CRB bij 
de beoordeling van dergelijke voorstellen niet het productiecijfer van 1939 zou nemen, kon Ber-
ger hem gerust stellen. Hij wenste zich te baseren op ‘wetenschappelijke metingen van de ar-
beidsprestaties’ zoals die werden uitgevoerd door Bedaux en Bureau Berenschot. Berger was 
van oordeel dat een uniform tariefsysteem voor de gehele textielindustrie niet mogelijk was, 
omdat het noodzakelijk was om met de verschillende omstandigheden in de diverse bedrijven 
rekening te houden. Volgens hem was het daarentegen wel mogelijk om aan de hand van ‘ob-
jectieve normen’ van geval tot geval tarievenregelingen vast te stellen, die niet direct waren 
gekoppeld aan het loon, ‘zoodat de spanningen, die de afstemming van het tarief op het loon in 
het verleden steeds teweegbracht’, werden vermeden. Hij zag op dit terrein een belangrijke taak 
voor de Vakraad weggelegd, evenals op het gebied van de functie-indeling. Berger adviseerde 

                                                 
1096 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 5 maart 1947 (TGTV, 202). 
1097 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 13 mei 1947 (TGTV, 202). 
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de Vakraad om ‘de mogelijkheid van een op wetenschappelijke functie-analyse berustend loon-
schema in studie te nemen’.1098 
Zo vond de Vakraad steun bij het College op zijn moeizame zoektocht naar werkclassificatie als 
noodzakelijk hulpmiddel om hogere lonen te mogen betalen en de arbeiders te bewegen een ho-
gere prestatie te leveren. De noodzaak hiertoe werd ook nog eens onderstreept in een brief van 
Bureau Berenschot. Het was niet mogelijk om verder te komen dan een globale waardering van 
het niveau van ieder beroep of functie zolang er geen stelsel van werkclassificatie was, waarop 
een dergelijke waardering kon stoelen. ‘Eerst wanneer de classificatie der werkzaamheden ge-
baseerd wordt op de eigenschappen, die voor het werk noodig zijn en niet meer de indeeling 
wordt gebruikt in ongeschoolden, geoefenden en geschoolden, die slechts op grond van de op-
leiding gebaseerd is, kan een objectieve indeeling gemaakt worden.’ En passant gooide Beren-
schot ook het onderscheid tussen mannen- en vrouwenwerk op de vuilnisbelt. Een indeling van 
het werk in klasse, afhankelijk van de vraag of het door mannen of door vrouwen werd uitge-
voerd, was ‘stellig onjuist’. ‘Men klasseert niet de menschen, maar het werk.’ Het niveau van 
het werk werd immers niet beïnvloed door de vraag of een man of een vrouw het uitvoerde. Dit 
stond los van het niveau van de beloning; als men daar onderscheid in wilde maken, dan kon 
dat, maar niet op basis van een onderscheid in het werk.1099  
 
Begin juni ging Berenschot uitvoerig in op een aantal vragen die Van Eck op verzoek van de 
Vakraad aan het bureau had voorgelegd. De Vakraad was van plan om een commissie van des-
kundigen, onder meer afkomstig van diverse adviesbureaus, in het leven te roepen die zich 
moest buigen over de onderwerpen werkclassificatie en arbeidsproductiviteit. Het onderwerp 
werkclassificatie, aldus Berenschot, viel uiteen in twee aspecten: het systeem op basis waarvan 
functies gewaardeerd werden, en de klassering van die functies, anders gezegd, de toepassing 
van het systeem. De keuze van het systeem werd al gedurende een aantal maanden bestudeerd 
door een commissie, waarin Bureau Berenschot zitting had, onder leiding van het Rijksarbeids-
bureau. Deze Commissie voor Algemene Werkclassificatie was inmiddels zo ver met haar werk 
gevorderd dat het eindrapport werd opgesteld. Het ontwerp dat de commissie had opgesteld 
voor een algemeen systeem van werkclassificatie, was voor een groot deel gebaseerd op de door 
Bureau Berenschot toegepaste methode. De commissie had als studiemateriaal de methoden 
gebruikt die werden toegepast bij Philips, Van der Heem en Hoogovens. De commissie had de 
werkclassificatierapporten gebruikt die Berenschot had gemaakt voor de confectie-, de zuivel- 
en de suikerverwerkende industrie. Berenschot vond het dan ook ‘overbodig om nogmaals de 
gehele materie door te nemen met weer een andere groep deskundigen’. Zo’n nieuwe commis-
sie zou immers weer dezelfde gegevens moeten bestuderen – ‘ander materiaal is er niet’ – want 
zijn bureau had ook de Amerikaanse literatuur over onder meer de werkclassificatie in de staal-
industrie bestudeerd. Een nieuwe commissie was dan ook ‘overbodig’ en zou alleen maar ver-
spilling van tijd en geld zijn. 
Voor de uitvoering van de werkclassificatie had Bureau Berenschot steeds met de technische 
deskundigen uit de betreffende industrietak gesproken en op basis daarvan een rapport opge-
steld, dat dan met de werkgevers en werknemers was besproken. ‘Indien dit per se gewenst’ 
werd, konden deze uitvoerende werkzaamheden door meerdere personen worden verricht, maar 
dat kon uitsluitend onder eenduidige leiding. De reden hiervoor was dat wanneer niet van het-

                                                 
1098 Verslag van de bespreking tusschen vertegenwoordigers van het College van Rijksbemiddelaars, de Stichting van den Arbeid 
en den Vakraad voor de Textielindustrie, op dinsdag 25 maart 1947 des namiddags om 1.00 uur (TGTV, 36). 
1099 Brief Raadgevend Bureau Ir. B.W. Berenschot aan A.C. van Eck, [maart 1947] (TGTV, 126). 
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zelfde uitgangspunt werd uitgegaan, er geen overeenstemming kon worden bereikt. Immers, en 
hier kwam een zeer realistische, op lange ervaring gebaseerde visie op tafel, ‘niet vergeten dient 
te worden, dat de werkclassificatie wel zo veel mogelijk subjectieve factoren uitschakelt, maar 
hierin niet voor de volle 100% slaagt’. Verder verwees hij nadrukkelijk naar de onderzoeken die 
zijn bureau in 1943, in samenwerking met een 20-tal Twentse textielfabrieken, had uitgevoerd; 
dit bevatte veel waardevol materiaal voor de uit te voeren werkclassificatie. En als je deze op-
dracht niet aan Berenschot geeft, zo klonk tussen de regels door, dan wordt het moeizaam en 
duur om aan bruikbare gegevens te komen. 
Voor het tweede grote thema, de arbeidsproductiviteit, verwees Berenschot naar een commissie 
die zich in de confectie-industrie had gebogen over de vraag wat moest worden verstaan onder 
een ‘normale prestatie’. Het was mogelijk gebleken om deze vraag eenduidig te beantwoorden 
en in die bedrijfstak was het nu zo geregeld, dat wanneer een bedrijf aan de Rijksbemiddelaars 
toestemming vroeg om het loonplafond te doorbreken, het CRB een rapport eiste van een er-
kend bureau dat de claim al dan niet kon onderbouwen. ‘Aan deze methode kleven vele bezwa-
ren, maar tot nu toe wisten wij geen betere methode te geven.’ Een van die nadelen was dat er 
niet genoeg deskundigen waren om hecht doortimmerde rapporten te produceren en het was van 
groot belang dat er goed werk werd geleverd. ‘Economen staan toch al in een weinig welrie-
kende reuk’, zo gaf hij de stemming onder de overgrote meerderheid van de (textiel)arbeiders 
weer. Vanwege dit soort problemen probeerde Bureau Berenschot het College te overtuigen van 
de grote waarde van een grondtijdenarchief, dat het aantal uit te voeren metingen drastisch kon 
beperken. Dit zou tijdwinst en kostenbesparing opleveren, de heilige graal van de adviesbu-
reaus. De besprekingen met het College waren echter nog niet afgerond. 
Berenschot besloot zijn uitvoerige en belangwekkende brief met het uitspreken van de hoop dat 
Van Eck niet de indruk zou krijgen dat zijn bedrijf niet met andere deskundigen wilde samen-
werken. ‘Wij stikken in commissies, maar juist daarom zijn wij afkerig van onnodige commis-
sies. Inderdaad zijn commissies soms nodig, maar wij kunnen niet ontkennen, dat de commis-
sieziekte wel een Nederlandse kwaal genoemd mag worden dank zij onze critische aard.’1100 
Het is er in de Nederlandse polder in de afgelopen decennia niet beter op geworden. 
 
In juli discussieerde de Vakraad over deze brief en trok onder meer de weinig schokkende con-
clusie dat het dubbele vraagstuk dat hier aan de orde was, ‘een zee van moeilijkheden en pro-
blemen’ opwierp, maar dat desondanks een betere en meer verantwoorde loonvorming het stre-
ven van de Vakraad moest blijven. Deze moest gebaseerd zijn op werkclassificatie en op weten-
schappelijke normen voor de waardering van prestaties. De Vakraad erkende dat Bureau Beren-
schot in de textielindustrie verreweg de meeste knowhow en ervaring had, maar achtte het niet 
gewenst om aan dit bureau een monopolie te verstrekken. De raad had hier twee argumenten 
voor. Een samenwerkingsverband van meerdere bureaus was meer geschikt ‘om de indruk van 
objectiviteit te versterken en het wantrouwen, met name van de zijde der arbeiders, te verminde-
ren’. Bovendien zou deze opdracht teveel tijd vergen van één bureau. De Raad besloot daarom 
het Bureau Berenschot uit te nodigen voor een gesprek.1101 
                                                 
1100 Brief B.W. Berenschot aan de Vakraad door de Textielindustrie, t.a.v. A.C. van Eck, 2 juni 1947 (TGTV, 945). Onderstr. in 
origineel. Voor het ontstaan en het nut van het “grondtijdenarchief” in de confectie- industrie zie: Kuys, De vrees voor wat niet 
kwam, p. 519 en 618/9. Door in veel fabrieken metingen te doen kon een algemene norm worden ontwikkeld en deze kon grote 
voordelen bieden in de discussies met de arbeiders: zogeheten “subjectieve, egoïstische deelbelangen” van onwillige arbeiders 
zouden wijken voor “objectieve” normen. Van der Heem was een bedrijf, opgericht in 1926 en in 1966 door Philips overgenomen, 
dat professionele elektrische apparaten bouwde (http://www.vanderheem.info/index.html). 
1101 Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, 10 juli 1947 (TGTV, 202). 
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Hoe belangrijk het was om waar mogelijk het wantrouwen van de arbeiders tegen “de econo-
men” en hun tijdklokken en vooral tegen de resultaten van hun onderzoek weg te nemen, komt 
in de volgende voorbeelden aan de orde. Op 6 maart 1947 stuurde Bureau Berenschot de Va-
kraad het verslag van een arbitrage-onderzoek dat het bij de KSW had uitgevoerd. Aan dit on-
derzoek was een lange periode van onrust onder de wevers voorafgegaan (zie bij voetnoot 500). 
Bij het weer op gang komen van de productie na de bevrijding had de directie een aantal wevers 
op zes automatische weefgetouwen aan het werk gezet, waarbij zij ook zelf de batterijen met 
inslagcops gevuld moesten houden. De overwegingen voor de directie hierbij waren dat de we-
vers op deze manier hun ervaring weer konden ophalen en dat de minder goede grondstoffen 
die de onderneming nog had overgehouden uit de oorlog, het bedienen van meer getouwen niet 
toelieten. Deze beide argumenten vervielen in de loop van de winter van 1945, maar de directie 
besloot toch om het aantal getouwen vooralsnog niet te verhogen. Wegens brandstofschaarste 
was het op dat moment nog niet mogelijk een tweede weefzaal in gebruik te nemen en uitbrei-
ding van het aantal getouwen per wever zou inhouden dat een aantal andere wevers opnieuw op 
wachtgeld zou moeten worden gezet. Dit zou waarschijnlijk tot gevolg hebben, zo was tussen 
de regels door te lezen, dat deze wevers zouden vertrekken. In april 1946 wilde de directie de 
wevers twaalf getouwen ter bediening geven, waarbij ze ook nog de batterijen met inslagcops 
moesten blijven vullen. Dit was volgens de directie ‘een redelijke prestatie’, maar de wevers 
weigerden om meer dan negen getouwen te bedienen. Om die reden legde de KSW de kwestie 
aan de Vakraad voor die Berenschot in april vroeg om een ‘geheel objectief-wetenschappelijk’ 
onderzoek te doen naar de kwestie. Over het resultaat van dit onderzoek heb ik geen informatie 
gevonden, maar de onderneming liet in december 1946 aan de Regionale Commissie weten dat 
er destijds een regeling was getroffen die ‘bevredigend’ had gewerkt. De directie wilde op dat 
moment, in december, een meer gevarieerd productieprogramma gaan uitvoeren, waarbij op 
twaalf getouwen per wever meerdere kwaliteiten doek zouden worden geweven. Naar haar me-
ning was het om die reden nodig de wevers ondersteuning te geven van batterijvullers, zodat zij 
dit werk niet meer zelf hoefden te doen. De wevers wilden hier niet aan; welke overwegingen 
voor hen hebben gespeeld is niet met zekerheid te zeggen, maar het is waarschijnlijk dat zij dit 
als een opstap zagen naar nog grotere aantallen getouwen, zoals in de jaren ’30 was gebeurd. 
Tot stomme verbazing van Unitas die in Nijverdal van oudsher de meeste invloed had, was de 
verontwaardiging onder de wevers zo groot en waren de emoties zo hoog opgelopen dat de we-
vers het werk hadden neergelegd. Het jaarverslag van de plaatselijke afdeling schreef dat ‘op-
eens de bom barstte’. Voor de Nijverdalse verhoudingen was dit een schokkende gebeurtenis, 
‘een ongewoon iets voor Nijverdal, in het bijzonder voor de weverij’ (zie bij voetnoot 436). Om 
een uitweg te vinden heeft de directie opnieuw een arbitrage-onderzoek laten instellen, iets waar 
zij volgens Unitas aanvankelijk niets voor voelde. Aan de Vakraad legde de KSW de vraag voor 
om door ‘een onpartijdige instantie’ een onderzoek te laten uitvoeren om te bezien hoe groot de 
bezetting van de betrokken wevers zou zijn, wanneer ze zelf de inslagcops in zouden leggen en 
wanneer dit door hulpkrachten zou worden gedaan. 
Berenschot presenteerde de resultaten van zijn onderzoek in maart 1947 aan de Regionale Com-
missie. In vergelijking met mei 1946, toen de betrokken wevers drie verschillende kwaliteiten 
doek moesten weven, was dit aantal nu flink uitgebreid. Er was nog een aantal andere zaken 
veranderd. Zo was de frequentie van kettingbreuken belangrijk afgenomen en was ook het 
copsgewicht toegenomen, zodat die minder snel verwisseld hoefden te worden. Ondanks de toe-
genomen complexiteit van de omstandigheden voor deze wevers was het volgens Berenschot 
mogelijk om hen op twaalf getouwen te zetten, op voorwaarde dat de wevers met de meest ar-
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beidsintensieve soorten doek, werden ondersteund door een batterijvuller. Verder adviseerde het 
bureau om bij de planning van het werk rekening te houden met de beschikbare capaciteit en 
om het werk gelijkelijk over de wevers te verdelen, omdat er anders klachten zouden komen 
van de in hun ogen te zwaar bezette wevers die tot ‘een onprettige sfeer’ zou leiden. De directie 
van de KSW paste een soort salamitactiek toe. Iedere keer wanneer het mogelijkheden zag om 
de productie op te voeren en de aantallen getouwen per wever te verhogen, zette het een vol-
gende stap; vanuit bedrijfseconomisch standpunt zeer begrijpelijk, maar in de ogen van de we-
vers het begin van een jaagsysteem zoals in de jaren ’30. Dat zelfs Nijverdalse wevers, door het 
bedrijf en door Unitas beschouwd als mensen met ontzag voor het gezag, het bijltje erbij neer 
gooiden, was ongehoord. Het onderstreepte bovendien eens te meer de afschuw en de haat on-
der de arbeiders tegen de praktijken uit de crisistijd; ook in Nijverdal waren de tijden, waren de 
machtsverhoudingen veranderd.1102 Door het probleem naar de techniek te verleggen, probeerde 
de onderneming de angel uit het conflict te halen en moesten de arbeiders opboksen tegen een 
ingewikkelde verhandeling van een technisch deskundige die volledig werd gesteund door de 
vakbond. De bondsbestuurders deden er vaak nog een schepje bovenop door een klemmend 
beroep te doen op de verantwoordelijkheid van de arbeiders voor de textielvoorziening en, niet 
zelden gepaaid met kleine financiële tegemoetkomingen, gingen de arbeiders veelal overstag, 
morrend, maar zonder een andere oplossing te zien. 
 
Bij de textielfabriek E. ter Kuile & Zn in Enschede legden op 28 maart 1947 veertig wevers het 
werk neer, omdat de te verwerken grondstof van zo'n slechte kwaliteit was, dat zij overbelast 
waren. Bovendien was als gevolg hiervan het loon zeer laag. Na een onderhoud met de directie, 
de fabriekscommissie en de vakbonden besloten de wevers het werk te hervatten met de af-
spraak dat Berenschot zou onderzoeken of de wevers overbelast waren of niet. In afwachting 
hiervan besloten de wevers één van hun zes getouwen te laten staan. Dit werd hen niet in dank 
afgenomen en de Regionale Commissie van de Vakraad bepaalde dat aan de wevers alleen nog 
maar het tariefloon mocht worden uitbetaald, dat in dit geval lager lag dan het minimumloon. 
Toen weigerden de wevers op hun beurt op zaterdag de getouwen te poetsen, zoals alom ge-
bruikelijk en voor een storingsvrije productie van essentieel belang. Bovendien weigerden zij 
nog langer herkenningsstrepen in het doek te weven. Normaal kwam in ieder stuk aan het begin 
en aan het eind een herkenningsstreep. Dit was vooral noodzakelijk voor de kwaliteitscontrole 
en om diefstal tegen te gaan. Gezien de gespannen verhoudingen in de weverij trad de directie 
hierin ‘lankmoedig’ op. 
Op 30 mei verscheen het rapport van Berenschot, waaruit bleek dat de arbeiders niet overbelast 
waren. Zij gingen hierop in staking. Na een gesprek van de vakbonden met Bureau Berenschot 
bleken de arbeiders wél overbelast te zijn, waarop zij het werk aan de vijf getouwen hervatten. 
Naar Vunderink in de Vakraad vertelde, had het onderzoek van Berenschot uitgewezen dat de 
arbeiders een bezetting hadden van ongeveer 100%, terwijl 90% als wenselijk maximum werd 
aangegeven. Toch had Berenschot geconcludeerd, dat niet van een overmatige belasting gespro-
ken kon worden, omdat de wevers een loon van 90 cent per uur konden halen zonder de bezet-
ting van 90% te overschrijden. In het gesprek met de vakbonden had het bureau toegegeven dat 
slechts één arbeider onder deze norm bleef en dat de overigen daar ver bovenuit kwamen. De 

                                                 
1102 Brief J. Raymakers, namens de KSW, aan A.C. Van Eck, 16 april 1946; brief A.C. van Eck aan Raadgevend Bureau Ir. B.W. 
Berenschot, 23 april 1946; brief J. Raymakers, namens de KSW, aan de Regionale Commissie Twenthe, 27 december 1946; brieven 
A.J. Gideonse, namens Raadgevend Bureau Ir. B.W. Berenschot, aan de Vakraad voor de Textielindustrie, 6 en 10 maart 1947 (alle: 
TGTV, 196); 47ste Jaarverslag Unitas, afd. Nijverdal, 1947 (Unitas, 1097). 
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Regionale Commissie besprak de kwestie verder en kwam tot de slotsom dat een bezetting van 
90% het maximum moest zijn. Het bedrijf zou dusdanige maatregelen moeten treffen, dat de 
wevers bij het bedienen van zes getouwen niet zwaarder bezet waren. Een mogelijkheid daartoe 
was een betere organisatie en/of een betere kwaliteit grondstof, wat tot minder draadbreuk leidt. 
De wevers gingen met deze oplossing akkoord en bedienden vanaf 18 juni weer zes getou-
wen.1103 Bij Ter Kuile ging het initiatief middels de staking uit van de arbeiders en werd het 
bezettingsonderzoek, een belangrijk onderdeel van het hele systeem van functieanalyse, gedaan 
om hun klachten over een te grote belasting na te gaan.  
 
Midden juni 1947 vroeg H. ten Cate Hzn & Co in Almelo het CRB toestemming om hogere 
lonen te betalen. Het bedrijf had in toenemende mate te kampen met ontevredenheid onder zijn 
personeel, omdat de productie er veel hoger lag dan bij andere bedrijven, terwijl de lonen het-
zelfde waren. Ten Cate kon bijna geen nieuwe mensen krijgen en steeds meer arbeiders wilden 
weg. Het College reageerde met het verzoek een tariefregeling over te leggen, opdat het kon be-
oordelen of een loonsverhoging verantwoord was. In zijn antwoord verklaarde Ten Cate dat de 
prestaties in het bedrijf al hoger waren dan vóór de oorlog. Toen moesten de arbeiders er ook 
harder werken dan bij andere bedrijven, maar toentertijd was dit geen probleem geweest, omdat 
het bedrijf ook hogere lonen betaalde. Door de loonregeling kon dit nu niet meer ‘en hier ligt de 
bron van alle narigheid’. Begin juli spraken het CRB en Ten Cate af dat Berenschot een onder-
zoek zou instellen.1104 
Ruim een maand later was dit onderzoek klaar en Berenschot stuurde een positief advies naar 
het College. Waar de gemiddelde bezetting van wevers 90% bedroeg, lag deze bij Ten Cate op 
ongeveer 95%. Verder lag volgens het bureau de door Ten Cate van de arbeiders verlangde 
prestatie op 100% en daarmee voldeed het bedrijf aan de normen. De Vakraad, door het College 
om advies gevraagd over het rapport van Berenschot, onderschreef dit zonder meer en adviseer-
de eveneens toestemming te geven voor een doorbreking van de maximale tariefmarge.1105 Op 
18 oktober bracht ook de Directeur-Generaal van de Arbeid een positief advies uit. Toch gaf dit 
advies aanleiding tot verdere discussies, waarbij tevens bleek hoe ingewikkeld de materie was 
en hoe weinig grip de verschillende instanties eigenlijk hadden op een zo technische kwestie als 
functieclassificatie. Een loonnorm vaststellen en de strikte naleving daarvan eisen, bleek iets 
heel anders te zijn dan het vanuit Den Haag daadwerkelijk inzicht hebben in en toezicht houden 
op de dagelijkse praktijk van het productieproces. 
 
Het was het DGA gebleken dat de arbeidsprestatie en de bezetting van een dusdanig niveau wa-
ren, dat er reden was plafonddoorbreking toe te staan. Het adviseerde echter, naast een algeme-
ne verhoging tot gemiddeld maximaal 25% ook een individueel maximum vast te stellen van 
33% bij een bezetting van 90%. Als argument hiervoor voerde het aan, dat zo enerzijds werd 
voorkomen ‘dat de tarieven te hoog worden vastgesteld en anderzijds dat een jaagsysteem zou 
ontstaan, waardoor een op redelijke prestaties gebaseerde beloning zou worden overschreden’. 
Gevers Deynoot, die als een van de belangrijkste adviseurs van het CRB ook zijn licht over 

                                                 
1103 Brief E. ter Kuile & Zn. aan A.C. van Eck, 24 april 1947 (TGTV, 196); brief directeur GAB aan Minister van Sociale Zaken, 9 
juni 1947 (Arbeid II, 19); Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, 6 juni en 10 juli 1947 (beide: 
TGTV, 202); Tubantia 2, 3 en 5 juni 1947; int. Th. Menger, 8 november 1978, p. 14/15. 
1104 Brief H. ten Cate Hzn & Co aan CRB, 16 juni, 3 en 9 juli 1947; brief CRB aan H. ten Cate Hzn & Co, 1 juli 1947 (alle: Lb 15-
9583); Vergadering FVA op 21 juni 1947, ten kantore van de Katoenmaatschappij (Ten Cate (2), C-7c). 
1105 Brief A.J. Gideonse, namens Raadgevend Bureau Ir. B.W. Berenschot, aan CRB, 16 augustus 1947; brief A.F. Stuvé en A.J.A. 
van Gerwen, namens Vakraad voor de Textielindustrie, aan CRB, 13 oktober 1947 (beide: Lb 15-9583). 
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deze kwestie moest laten schijnen, concludeerde hieruit, ‘als ik het goed begrijp’, dat de 25% 
zou moeten gelden voor de reeds geëiste prestatie en dit zou ‘dus neerkomen op een onmogelijk 
maken van een gemiddeld hoger rendement’. Het DGA, om nadere inlichtingen gevraagd, 
schreef dat er ‘een misverstand’ bestond. Bij Ten Cate was ‘men uitgegaan van het bij werken 
in tarief redelijk te eisen machinerendement, waarbij een prestatie van 100% is aangenomen. 
Indien dit rendement wordt gehaald krijgt men 20% tarief uitbetaald. Hieruit volgt, dat een ho-
gere prestatie en dus een doorbreking van dit plafond mogelijk is’. Een factor die de zaak nog 
verder compliceerde, was dat Gevers Deynoot in zijn advies de 100%-bezetting gelijk had ge-
steld aan 72 Bedaux-eenheden. Volgens de Directeur-Generaal van de Arbeid verschilde de 
manier waarop de diverse efficiencybureaus de prestaties beoordeelen hemelsbreed en stelde 
men ‘voor practisch gebruik’ de 100% van Bureau Berenschot gelijk aan 72 Bedaux-eenheden, 
‘maar dit is geen exact gegeven: 73 of 74 B’s (Bedaux-eenheden, schr.) is daarbij ook moge-
lijk’.1106 Zoals het DGA de zaak interpreteerde voldeed Ten Cate inderdaad aan een van de 
belangrijkste eisen die de regering stelde voor loonsverhoging, namelijk buitengewoon hoge 
productie. Toch achtte Gevers Deynoot het nodig zich nader te informeren en hij had een ge-
sprek met Ten Cate, waarbij hij te kennen gaf het rapport van Berenschot te onderschrijven. 
Hierdoor gesterkt concretiseerde het bedrijf zijn eerdere verzoek om dispensatie en vroeg nu 
een plafonddoorbreking van 30%. Als reden voerde het bedrijf aan: ‘De hogere productie welke 
bij ons bedrijf, dankzij de hogere bezetting, bereikt kan worden, ook in vergelijking met een 
bedrijf waar de wevers eveneens 100% prestatie leveren, is niet alleen een gevolg van de betere 
organisatie, maar vereist van de wevers inderdaad meer inspanning. (…) In afwijking van de 
Arbeidsinspectie, achten wij een percentage van 30% noodzakelijk, wil er van deze maatregel 
enige werking uitgaan.’ 
Nu bleek dus dat de circa 250 wevers en 55 man ondersteunend personeel (geoefenden) juist 
vanwege de hoge bezetting zwaarder belast waren en dat de prestatie van 100% op zich geen 
reden was voor een plafonddoorbreking (bovendien zou 25% volgens Ten Cate te weinig zijn in 
de ogen van de arbeiders). Tot zover is deze kwestie te vergelijken met wat zich had afgespeeld 
bij Ter Kuile. Ook daar hadden de wevers een hogere bezetting dan wenselijk werd geacht. 
Leidde dit bij Ter Kuile tot de eis van de arbeiders dat de bezetting werd verlaagd, Ten Cate 
probeerde de in feite te hoge bezetting te gebruiken om voor de arbeiders een hogere tariefmar-
ge te verkrijgen.  
Wat is de achtergrond van dit oneigenlijk gebruik van het bezettingsonderzoek? In zijn eerste 
brief over deze kwestie had Ten Cate al iets van zijn motieven laten merken, namelijk ontevre-
denheid onder de wevers over de in vergelijking met de geleverde inspanning te lage lonen. De 
bezetting terugbrengen tot 90% via verdere efficiencymaatregelen zou ongetwijfeld op verzet 
van de arbeiders stuiten, omdat in dit geval de productie minstens even hoog zou blijven en 
alleen de onderneming zou profiteren. Deze uitweg was dus afgesloten. Er moest via loonsver-
hoging een oplossing komen. De onderneming achtte het ‘ongewenst uitmuntende arbeiders te 
beknotten in de mogelijkheid om een hogere prestatie dan de normale te leveren’, omdat die 
arbeiders anders waarschijnlijk zouden vertrekken (het verloop onder mannen van 18 jaar en 
ouder bedroeg er 17,4% in 1947, zie Figuur 17). Door de hoge bezetting en dus de blijkbaar erg 
gunstige rendementsverhouding machines/arbeider bij Ten Cate (in vergelijking met andere tex-
tielfabrieken) was het voor deze onderneming geen probleem om hogere lonen uit te betalen. 

                                                 
1106 Brieven Directeur-Generaal van de Arbeid aan College van Rijksbemiddelaars, 18 oktober en 11 november 1947; brief 
R.A.Th. Gevers Deynoot aan College van Rijksbemiddelaars, 3 november 1947 (alle: Lb 15-9583). Onderstr. in origineel. 



 

 
 

584

Hier kwam nog iets bij. Tot dan toe was men ervan uitgegaan, zo schreef Gevers Deynoot op 26 
november, dat de basislonen in de textielindustrie lager lagen dan de lonen van geschoolde ar-
beiders in andere bedrijfstakken die op tijdloon stonden. Deze lonen waren veelal vastgesteld op 
basis van functieanalyse. Daarom ook was men er toe overgegaan een tariefgarantie te geven 
van 10%, zodat het uurinkomen in ieder geval het minimumuurloon plus 10% bedroeg. Onder-
zoek door Bedaux bij Raymakers & Co's Textielfabrieken in Helmond leek dit beeld te bevesti-
gen. Inmiddels was echter het loon voor geschoolde textielarbeiders met vijf cent verhoogd (als 
uitvloeisel van de nieuwe CAO, zie Tabel 58), terwijl bovendien was gebleken dat het adviesbu-
reau Bosboom-Hegener textielarbeiders ‘aanmerkelijk lager’ classificeerde dan Bedaux. Er was 
dus reden om aan te nemen, ‘dat de door de classificatie bij Raymakers gewekte indruk niet 
juist is’. Ik wil hierbij in herinnering roepen dat de genoemde loonsverhoging vooral bedoeld 
was om de pensioenpremie te kunnen betalen. Gevers Deynoot leek die verhoging te betreuren 
en dat was niet geheel onlogisch. Niet lang daarvoor immers, in een bespreking over de tweede 
CAO op 25 augustus, hadden Bosch en hijzelf grote bezwaren geopperd tegen het verhogen van 
de lonen voor alle wevers, ook degenen ‘die de meest eenvoudige arbeid verrichten’, mede om-
dat men bij de invoering van werkclassificatie, die wellicht tot een lagere indeling van dit type 
wevers zou leiden, wèl aan deze verhoogde lonen gebonden was (zie bij voetnoot 910). 
Dit betekende, dat het zeker niet juist was − vanuit het gezichtspunt van de algemene loonpoli-
tiek − om bij een prestatie van 100% een hogere marge dan 20% toe te staan. Bij Ten Cate gold 
dit wel in bijzondere mate, daar de wevers om wie het hier ging – witwevers – tot de laagst 
geclassificeerde categorie van de geschoolde textielarbeiders behoorden, zoals Gideonse in een 
mondelinge toelichting op het rapport van Berenschot aan Gevers Deynoot had verteld. Dit was 
de consequentie van de in 1946 vastgestelde indeling van alle textielfuncties in drie vakgroepen, 
waarbij alle wevers in de geschoolden-groep gekomen waren, ondanks de vaak grote verschil-
len in geschooldheid onder hen. 
‘Er is echter’, aldus Gevers Deynoot, ‘een ander motief om voor Ten Cate toch een verhoging 
toe te staan, n.l. het bijzonder hoog bezettingspercentage. Een lage bezetting – d.w.z. dat de we-
vers te weinig machines bedienen – is op het ogenblik een euvel in de textielindustrie. Er is 
alles voor te zeggen, dat een hoge bezetting door een extra premie zal worden gestimuleerd. Dit 
zal de werkgevers aansporen om de organisatie zodanig te maken, dat de bezetting groter wordt 
en zal de werknemers er toe brengen om daartegen geen bezwaar te maken.’ Hoewel Gevers 
Deynoot zich enigszins onzorgvuldig uitdrukte, waar hij schreef te hopen dat de andere onder-
nemers de bezetting hoger zouden maken (het ging er immers om het rendement, dus de nuttige 
output bij een bepaalde verhouding machines/arbeider, te verhogen onder handhaving van een 
bezetting van 90%), had hij toch de bedoeling van Ten Cate prima begrepen. Het DGA daaren-
tegen snapte het niet. Het had namelijk ‘ten onrechte begrepen dat het de bedoeling zou zijn om 
meer te betalen, indien harder zou worden gewerkt dan thans. Dit is echter geenszins de bedoe-
ling, men verwacht nauwelijks een hogere prestatie en men wil ook bij de huidige prestatie 
meer uitbetalen.’ 
Met andere woorden: de wevers werkten in feite harder dan de autoriteiten zelf als norm hadden 
gesteld en als pleister op de wonde was de plafonddoorbreking bedacht. Gevers Deynoot vond 
10% meer wel een erg grote pleister, ook al verklaarde Ten Cate ‘dat zijn mensen, wanneer zij 
een 5% hogere marge zullen hebben, nog zullen weglopen’; Gideonse had tegenover Gevers 
Deynoot bevestigd dat dit ‘zeer wel mogelijk’ was. Tot slot adviseerde hij om geen individueel 
maximum vast te stellen. De overheid was nog niet in staat om dusdanig verfijnde maatregelen 
te treffen; het apparaat was daar nog niet aan toe. ‘Wij moeten het werk niet ingewikkelder ma-
ken dan nodig is, temeer daar het bedrijfsleven daar weinig voor voelt’. 
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In een intern memo voor Josephus Jitta vatte secretaris Rutgers de gehele kwestie nog eens sa-
men. Hoewel de aanvraag ‘in het begin niet zo duidelijk’ was gesteld, was ‘het volgende eigen-
lijk de bedoeling: wanneer b.v. een tariefplafond voor de wevers van 25% boven het uurloon 
wordt toegestaan, dan zullen de wevers bij 100% prestatie in plaats van 20%, 25% boven het 
uurloon uitbetaald krijgen. Een prestatie boven 100%, welke zelden voorkomt, zal beloond kun-
nen worden met meer dan 25% boven het uurloon, omdat het hier een gemiddelde betreft en er 
altijd arbeiders zullen zijn, die geen 100% presteren en dus ook geen 25% boven het uurloon 
komen. De verhoging van 5% van het loonplafond zou dan ook meer moeten worden bezien als 
premie voor een zeer gunstig bezettingspercentage, m.a.w. het bedienen door één wever van 
vele machines.’ Op 7 december 1947 besloot het CRB aan Ten Cate toe te staan ‘de geschoolde 
en geoefende wevers’ (hoe ingewikkeld het was, blijkt wel uit deze vergissing, want formeel, 
volgens de CAO, waren ze allemaal geschoold) te betalen met een tariefmarge van 25%. In de 
overwegingen van dit besluit werd uitdrukkelijk gesteld ‘dat deze verruiming van de tariefmar-
ge gezien kan worden als een premie voor het verhoudingsgewijs hoge bezettingsniveau dezer 
onderneming’ en ‘dat met deze dispensatie zoowel een opvoering van de arbeidsprestatie als 
een daarmee gepaard gaande verlaging van het kostenpeil beoogd’ werd.1107  
Langs deze weg zouden nog talloze bedrijven dispensatie in de wacht slepen. Het bleek name-
lijk de enige manier om tegemoet te komen aan de looneisen van het personeel en tegelijkertijd 
aan de wensen van het CRB om meer lijn, meer systematiek aan te brengen in de loonbetaling. 
Hierdoor werden de ondernemers tevens gedwongen zich in te stellen op een zo rationeel moge-
lijke productie: op welke manier kun je een arbeider zoveel mogelijk machines laten bedienen, 
terwijl de bezetting toch 90% blijft. Dit kon alleen door een optimale rationalisatie van het pro-
ductieproces. Daarenboven vervulde dit soort onderzoeken een belangrijke rol bij het de arbei-
ders opdringen van een hogere productie: zij hadden er immers ook zélf voordeel van … 
 
In september 1947 vond het overleg plaats van de Vakraad met vertegenwoordigers van Bureau 
Berenschot, waartoe de raad het bureau in juli had uitgenodigd. Voorzitter Van Spaendonck 
heette B.W. Berenschot en D.A.C. Zoethout welkom en herhaalde nog eens dat de Vakraad er 
de voorkeur aan gaf dat de werkclassificatie en tarievenregeling zouden worden onderzocht 
door een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de diverse bureaus die zich met ar-
beidsanalyse en arbeidsmeting in de textielindustrie bezighielden. Omdat Berenschot had aan-
gegeven daar bezwaren tegen te hebben, wilde de Vakraad graag zijn visie horen. Naar Beren-
schot vertelde, speelde het vraagstuk van de werkclassificatie in meerdere bedrijfstakken en in 
sommige was zelfs al een uniforme classificatie doorgevoerd. Dit was voor A.N. van Mill, Di-
recteur-Generaal van het Rijksarbeidsbureau, aanleiding geweest om een commissie in te stellen 
die tot taak had de verschillende initiatieven te coördineren en tot eenheid van de gehanteerde 
begrippen te komen; Zoethout was lid van deze Commissie-Van Mill (de officiële naam luidde 
Commissie voor Algemene Werkclassificatie van het Rijksarbeidsbureau) die inmiddels haar 
werk vrijwel had afgerond. Een commissie zoals de Vakraad op het oog had, zou dan ook dub-
bel werk doen. Berenschot achtte het wel zinnig om een commissie in het leven te roepen die de 
toepassing van het ontworpen systeem zou regelen. Dit hield in dat de functies die in de diverse 
branches van de textielindustrie voorkwamen, moesten worden geanalyseerd en geklasseerd. 
Een belangrijke randvoorwaarde was wel dat er eenhoofdige leiding was voor een dergelijke 

                                                 
1107 Brief H. ten Cate Hzn & Co aan CRB, 18 november 1947; brief R.A.Th. Gevers Deynoot aan CRB, 26 november 1947; memo 
J.C. Rutgers voor A.C. Josephus Jitta, december 1947; Besluit College van Rijksbemiddelaars, 7 december 1947 (alle: Lb 15-9583). 
Onderstr. in origineel. 
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commissie om niet te vervallen ‘in eindeloze discussies over subjectieve opvattingen’. Hij her-
haalde wat hij ook in zijn brief had geschreven, ‘dat in de toepassing van een systeem van 
werkclassificatie het subjectieve element altijd een belangrijke rol’ speelde. Op de vraag vanuit 
de Vakraad hoe werkclassificatie voor de textielindustrie dan tot stand moest worden gebracht, 
gaf Zoethout een korte schets. 
Tot op dat moment was de waardering van de verschillende functies en de uitdrukking daarvan 
in het betaalde loon ‘min of meer op het gevoel’ gedaan. Met een werkclassificatiesysteem 
werd deze subjectieve waardering ‘zoveel mogelijk door een objectieve, wetenschappelijke 
waardering’ vervangen en dit gebeurde aan de hand van bepaalde criteria zoals verantwoorde-
lijkheid, kennis, zelfstandigheid enz. De Commissie-Van Mill had alle relevant geachte ken-
merken in drie categorieën ingedeeld, te weten psychologische, technologische en leertijdken-
merken. ‘Naarmate de technologische kenmerken een meer overwegende rol gaan spelen, wordt 
het subjectieve element meer verdrongen’, aldus Zoethout. Al naar gelang van het gewicht van 
een bepaald kenmerk voor een bepaalde functie, werd er een cijfer aan die functie toegekend, 
waarbij ook nog onderscheid werd gemaakt naar het relatieve belang van een kenmerk. Omdat 
er in de CAO een loonlijn was vastgelegd, konden de verschillende functies aan de hand van het 
berekende aantal punten een plaats krijgen op die loonlijn. Naar aanleiding van een opmerking 
van Gelderman dat op het moment dat er voor alle bedrijfstakken een werkclassificatie was 
opgesteld volgens dit systeem, het College van Rijksbemiddelaars onderlinge vergelijkingen 
van functies kon gaan maken, maakte een lichte paniek zich van de vakbondsbestuurders mees-
ter. Zij waren bang voor een diskwalificatie van de arbeid in textielfabrieken.  
Desgevraagd dacht Berenschot ongeveer drie maanden nodig te hebben om alleen voor de ka-
toenindustrie – spinnen, weven, verven en drukken – een classificatie op te stellen. Afgesproken 
werd dat hij hiervoor een offerte in zou dienen. Op die manier zou de Vakraad concreet materi-
aal tot zijn beschikking krijgen op basis waarvan hij zich een nader oordeel kon vormen.1108 
Bureau Berenschot diende een offerte in waarin het aangaf voor ƒ4.500,- een werkclassificatie 
op te kunnen stellen, zich daarbij baserend op de richtlijnen van de Commissie voor Algemene 
Werkclassificatie. Het bureau zou een concept-indeling in loonklassen maken van veel voorko-
mende functies en zou het voorlopige resultaat bespreken met een aantal bedrijfsdeskundigen, 
die het bureau zelf zou uitkiezen.1109 
In de vergadering van 4 september had onder meer Fijlstra al aangegeven dat deze manier van 
werken in strijd was met de eerder vastgestelde opvattingen van de Vakraad dat het de voorkeur 
verdiende de opdracht te gunnen aan een commissie waarin vertegenwoordigers van meerdere 
bureaus zouden samenwerken. Een maand later kwamen deze bezwaren opnieuw aan de orde 
toen de offerte van Bureau Berenschot ter tafel kwam. Middelhuis uitte nu soortgelijke bezwa-
ren. Gelderman gaf te kennen geen voorstander te zijn van werkclassificatie, maar wel de nood-

                                                 
1108 Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, 4 september 1947 (TGTV, 202). 
Het initiatief tot de Commissie voor Algemene Werkclassificatie was in november 1945 genomen door het CRB (zie voetnoot 907). 
Drie vertegenwoordigers van de Commissie-Van Mill, o.a. Zoethout, gaven in een vergadering van het CRB op 20 oktober 1947 
een uiteenzetting van de resultaten van hun werk. Het na de oorlog gehanteerde onderscheid van functies in geschoold, geoefend en 
ongeschoold voldeed niet en de commissie had, mede op basis van Amerikaanse ervaringen, gezocht naar een beter systeem van 
werkclassificatie, dat, zo benadrukten de commissieleden, ‘niet strikt wetenschappelijk is en ook niet kan zijn, omdat allerlei facto-
ren, b.v. verschil van landaard, een rol spelen’. Het door de commissie opgestelde ontwerp was slechts een eerste stap; de volgende 
behelsde het classificeren van een aantal functies met behulp van het nu ontworpen systeem. (Notulen van de vergadering van het 
College van Rijksbemiddelaars, 20 oktober 1947 (CRB, 225)). Voor een toepassing van deze werkwijze in de textielindustrie zie 
verderop. 
1109 Brief D.A.C. Zoethout, namens Raadgevend Bureau Ir. B.W. Berenschot, aan de Vakraad voor de Textielindustrie, 23 sep-
tember 1947 (TGTV, 219). 
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zaak in te zien van een betere functie-indeling dan wat er nu in de CAO was vastgelegd. Om 
een betere indeling te krijgen, moest de Vakraad zich wel oriënteren op het voor hem nog gro-
tendeels onbekende terrein van de functie-analyse en functiewaardering. Het rapport dat Beren-
schot op basis van de voorliggende offerte zou maken, vond hij daarvoor een goed aankno-
pingspunt. Meer leden van de raad sloten zich bij hem aan en verklaarden ‘huiverig’ te staan 
tegenover werkclassificatie. Om zich een gefundeerd oordeel te kunnen vormen wilden zij 
daarom een concrete toepassing ter beschikking hebben. Fijlstra herhaalde zijn bezwaren tegen 
het verstrekken van een opdracht aan uitsluitend Berenschot. ‘Wil er van deze zaak iets terecht 
komen’, zo lichtte hij toe, ‘dan zal men rekening moeten houden met de psychologie van de 
arbeiders. Deze hebben al bezwaren tegen werkclassificatie op zichzelf, doch deze bezwaren 
gaan dubbel wegen, als de uitvoering in handen wordt gelegd van Berenschot alleen, wegens 
het feit dat het Bureau Berenschot bij de arbeiders in een slechte reuk staat.’ Van Eck ant-
woordde snedig maar niet bepaald empathisch dat ‘ieder die een stopwatch hanteert, bij de ar-
beiders in een slechte reuk staat’. Van der Meijs hield op zich liever aan de oorspronkelijke 
opzet vast, maar omdat de opdracht aan Berenschot die nu besproken werd, slechts de bedoeling 
had om de Vakraad op dit terrein wegwijs te maken, zag hij geen bezwaar. Vunderink onder-
schreef de opvattingen van Fijlstra ‘dat de arbeiders bijzonder gekant zijn tegen het Bureau 
Berenschot’, maar was ermee akkoord om de offerte te aanvaarden, ‘nu de brief van Berenschot 
er eenmaal ligt’. Gelderman trachtte de bondsbestuurders gerust te stellen door op te merken 
‘dat, voor het geval de arbeidersvertegenwoordigers worden weerhouden door hun vrees voor 
declassering der textielarbeiders, zij zich gerust kunnen stellen met de wetenschap, dat de 
werkgevers op dit punt thans aan hun kant staan.’ Dit pleitte er volgens hem voor de koe bij de 
horens te vatten. Met de tegenstem van Stuvé, Fijlstra en Kruit, drie vertegenwoordigers van De 
Eendracht, ging de Vakraad akkoord met het verstrekken van de opdracht tot het opstellen van 
een proefwerkclassificatie voor de katoenindustrie aan uitsluitend Bureau Berenschot. 
Aan het slot van de behandeling van dit agendapunt bracht Fijlstra nog naar voren dat hij er 
bezwaar tegen had, dat de Vakraad de kosten voor het onderzoek zou betalen. Het leek dan wel 
zo dat de ene helft door de werkgevers en de andere helft door de werknemers werd betaald, 
maar in werkelijkheid lagen de zaken zo ‘dat de werknemers persoonlijk betalen en dat de 
werkgevers dergelijke kosten ten laste brengen van de onderneming’. Hij vond daarom dat de 
fabrikanten de kosten moesten dragen, maar de vergadering besliste anders vanwege het oriën-
terende karakter van het onderzoek.1110 
 
Het is opvallend dat meerdere leden van de Vakraad te kennen gaven ‘huiverig’ te staan tegen-
over werkclassificatie, Gelderman had zelfs expliciet aangegeven er geen voorstander van te 
zijn. Voor de vakbondsbestuurders speelde voornamelijk de angst voor declassering van het 
beroep textielarbeider met alle negatieve gevolgen voor hun beloning van dien; het zou er naar 
alle waarschijnlijkheid ook toe leiden dat de leden zich massaal van de bonden zouden afkeren. 
Een tweede belangrijk argument was de afkeer onder de arbeiders van Berenschot; het woord 
alleen al zorgde voor heftige reacties en het was zaak voor de bonden hier naar buiten toe reke-
ning mee te houden. Voor de fabrikanten was het vooral koudwatervrees, de voordelen ervan 
waren immers evident en in enkele hierboven behandelde voorbeelden ook al duidelijk geble-
ken. Deze ervaringen zijn ongetwijfeld uitgewisseld in de intensieve onderlinge informele con-
tacten. Hun bezwaren waren gestoeld op hun vrees de totale macht in hun fabriek kwijt te raken. 

                                                 
1110 Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, 8 oktober 1947 (TGTV, 202). 
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Steeds meer buitenstaanders bemoeiden zich met hun bedrijf en met de manier waarop zij dat 
runden, met de arbeidsvoorwaarden, met het loon, met de leeftijd waarop kinderen mochten 
werken, met de aanwezigheid van getrouwde vrouwen in de fabriek, met de indeling van func-
ties en de waardering ervan. De Helmondse fabrikant Raymakers kon de aanwezigen geruststel-
len. Hij had in zijn bedrijf ervaring opgedaan met werkclassificatie en deze waren, zo vertelde 
hij op 8 oktober, ‘niet anders dan gunstig te noemen. De vrees, dat een wetenschappelijke werk-
classificatie de bestaande toestand geheel overhoop haalt, (was) geheel ongegrond gebleken.’ 
Op bepaalde punten moesten er wel ingrijpende veranderingen worden doorgevoerd, maar dit 
kon geleidelijk gebeuren.  
De ledenvergaderingen van de Twentse fabrikantenverenigingen besteedden niet of nauwelijks 
aandacht aan deze beslissing die ingrijpende gevolgen voor de bedrijfsvoering zou blijken te 
hebben; ook al een indicatie voor het feit dat het voor velen nog een ver-van-mijn-bed-show 
was. In de ledenvergadering van de FVE, die enkele dagen later plaatsvond, deelde Van Eck 
mee dat er opdracht voor een onderzoek was gegeven, ‘doch met het betreffende wetenschappe-
lijk onderzoek zal wel geruimen tijd gemoeid zijn’. Het jaarverslag van de Vakraad over 1947 
besteedde wel enkele alinea’s aan de gebeurtenissen. De raad had de groepsindeling in de CAO 
steeds beschouwd als ‘een noodverband’ en was al van plan om deze te vervangen door op 
functie-analyses gebaseerde werkclassificatie. Toen het CRB de mogelijkheid in het vooruit-
zicht stelde om voor bijzondere prestaties, mits vastgesteld op grond van verantwoorde tarie-
venregelingen, hogere lonen te betalen dan de vastgestelde plafondlonen, onderkende de Vak-
raad de mogelijkheden die deze uitweg de industrie bood en had een bureau opdracht gegeven 
tot het ontwerpen van een proefwerkclassificatie voor de katoenindustrie. Hierbij speelde nog 
een andere overweging, waaraan ik hierboven al kort aandacht heb besteed, namelijk dat een 
groot aantal individuele bedrijven toestemming vroeg om hogere lonen te betalen, ondersteund 
door rapporten van efficiencybureaus. Hierover door het CRB om advies gevraagd stond de 
raad vaak met de mond vol tanden, omdat hij de technische details niet altijd kon beoordelen. 
Bovendien was het niet in alle gevallen duidelijk of de verschillende bureaus voldoende op de 
hoogte waren van de specifieke omstandigheden in de textielindustrie en of zij dezelfde normen 
en maatstaven hanteerden. Tot slot was de Vakraad bang ‘dat hij, door zich al te gemakkelijk 
door de rapporten van de verschillende bureaus te laten leiden, zich de loonvorming in de tex-
tielindustrie uit handen zou laten nemen en daarmede de deur open zou zetten voor een “weten-
schappelijke chaos” op het gebied van de loonvorming in de textielindustrie’. Voor de vakbon-
den zou dat het einde betekenen van wat ze net met veel moeite voor elkaar hadden gekregen: 
meepraten over de arbeidsvoorwaarden.1111 
Berenschot benaderde in het kader van zijn opdracht vijf fabrieken in Enschede, te weten Nico 
ter Kuile, N.J. Menko, Textielfabriek “Holland”, Katoenspinnerij Bamshoeve en Spinnerij Oos-
terveld. Oosterveld en Textielfabriek “Holland” reageerden positief, maar N.J. Menko en Bams-
hoeve weigerden mee te werken. Menko had niets tegen Berenschot, maar vond het meer voor 
de hand liggen dat het onderzoek werd uitgevoerd bij vaste relaties van dat bureau. Ook Bams-
hoeve wilde Bureau Berenschot, ‘een commerciële instelling, die meerdere onzer directe con-

                                                 
1111 Verslag ledenvergadering FVE, 10 oktober 1947 (FVE 5); Beknopt verslag van de werkzaamheden van de Vakraad voor de 
Textielindustrie over het tijdvak 14 mei 1946 t.m. 31 december 1947, p. 13-14; Jaarverslag van de Vakraad voor de Textielindustrie 
over 1948, p. 10-11. 
In Tilburg ging men voortvarender te werk, wanneer wij het jaarverslag van de Vakraad over 1947 mogen geloven. De Regionale 
Commissie Tilburg had daar het initiatief genomen ‘om in samenwerking met enkele experts te komen tot een voorstel voor een 
werkclassificatie in de wolindustrie en tevens voor richtlijnen met betrekking tot de beoordeling van tarievenregelingen in de wol-
industrie’. Ook in de Gooise tapijtindustrie was men hiermee aan de slag gegaan. 
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currenten tot haar cliënten telt’, geen toegang tot de fabriek geven. ‘Wij hebben’, aldus de direc-
tie, ‘in ons eigen bedrijf, met name gedurende het laatste decennium, bepaalde werk- en contrô-
lemethoden tot ontwikkeling weten te brengen, die ten nauwste samenhangen met de qualitatie-
ve als ook de quantitatieve hoedanigheden van het gehele spinprocédé. Het Bureau Berenschot 
draagt hiervan geen kennis, doch wij hebben voldoende respect voor de intelligentie van des-
zelfs medewerkers, om te beseffen, dat onze fabrieksgeheimen, waaraan wij nu eenmaal een 
hoge waarde menen te mogen toekennen, binnen zeer afzienbare tijd ook bij de concurrerende 
bedrijven gemeengoed zullen zijn, wanneer wij aan Uw wens tegemoet zouden komen.’ Met 
deze nauwelijks verhulde aantijging dat Berenschot zich aan bedrijfsspionage schuldig zou ma-
ken, kwam nog maar eens naar voren dat de fabrikanten niet in elk opzicht dezelfde belangen 
hadden, ook al waren de voordelen van een goed uitgewerkte werkclassificatie op zich evident. 
De vakbondsvertegenwoordigers in de Regionale Commissie stelden voor om in de plaats van 
beide bedrijven J.F. Scholten en Spinnerij Tubantia te benaderen.1112 
Op 20 maart 1948 leverde Bureau Berenschot zijn rapport, ‘De toepassing van de werkclassifi-
catie voor een aantal functies in de katoenindustrie’, op. Het bureau had een onderzoek gedaan 
bij twee bontweverijen, één witweverij en twee spinnerijen, in samenwerking met deskundigen 
uit die bedrijven. Op basis van de verzamelde gegevens had Berenschot een voorlopige waarde-
ring van de functies opgesteld en die vervolgens met genoemde deskundigen ‘in alle details be-
handeld, aangevuld en hier en daar gewijzigd’. De kenmerken op basis waarvan de functies 
waren geanalyseerd, had het Bureau ontleend aan Commissie voor Algemene Werkclassificatie. 
Met behulp van deze kenmerken konden naar de overtuiging van de deskundigen in deze Com-
missie ‘vrijwel alle vormen van handarbeid gekarakteriseerd’ worden. Deze kenmerken waren: 
1) Kennis (afweegcoëfficiënt: 15) 

a) Kennis van materialen en grondstoffen 
b) Kennis van machines, installaties en gereedschappen 
c) Kennis van fabricageprocessen 

2) Zelfstandigheid (afweegcoëfficiënt: 25) 
3) Bewegingsvaardigheid (afweegcoëfficiënt: 10) 
4) Materiaal- en machinegevoel (afweegcoëfficiënt: 10) 
5) Schaderisico (afweegcoëfficiënt: 10) 
6) Verantwoordelijkheid met betrekking tot de veiligheid van anderen (afweegcoëfficiënt: 10) 
7) Bijzondere bezwaren aan de arbeid verbonden (afweegcoëfficiënt: 20) 

a) Zwaarte van de arbeid 
b) Inspannende houding 
c) Oplettendheid 
d) Bijzondere bezwaren van de werksfeer 
e) Persoonlijke risico’s 

 
Berenschot had voor elk kenmerk een schaal vastgesteld, waarmee was bepaald hoe hoog een 
bepaalde functie op elk kenmerk scoorde. Voor het kenmerk ‘Bewegingsvaardigheid’ waren 
vier cijfers gehanteerd: cijfer 0: het verrichten van eenvoudige bewegingen; cijfer 2: bewegin-
gen, waarvoor enige beheerstheid vereist is; cijfer 4: bewegingen, waarvoor aanmerkelijke be-
heerstheid vereist is; cijfer 6: bewegingen, waarvoor een hoge mate van beheerstheid vereist is. 

                                                 
1112 Brief Katoenspinnerij Bamshoeve aan Vakraad voor de Textielindustrie, 8 december 1947; brief A. Menko, namens N.J. 
Menko, aan Vakraad voor de Textielindustrie, 8 december 1947; brief A.J.A. van Gerwen aan de Regionale Commissie Twenthe, 
11 december 1947 (alle: TGTV, 945). 
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Het cijfer 8 werd bij dit kenmerk klaarblijkelijk niet relevant geacht; de oneven cijfers konden 
worden toegekend in gevallen waar een bepaalde functie, bijvoorbeeld, niet helemaal een 0, 
maar ook niet helemaal een 2 verdiende. Op dit kenmerk scoorde een mengkamerarbeider een 
0, een spoelster, scheerster en krassenarbeider een 2, wevers, drollers en drossers scoorden een 
4 en een krassenslijper scoorde een 6. Omdat niet alle kenmerken even belangrijk werden ge-
acht, was aan ieder kenmerk een zogeheten afweegcoëfficiënt toegekend, waarmee nauwkeuri-
ger kon worden bepaald in hoeverre dat kenmerk bijdroeg aan het totaalniveau van iedere func-
tie. ‘De methode van het classificeren vertoont enige gelijkenis met het opstellen van een 
schoolrapport. Ook hier wordt bij het vormen van een totaaloordeel niet elk vak even zwaar 
geteld’, zo lichtte het bureau nader toe. 
Door voor ieder kenmerk het toegekende waarderingscijfer te vermenigvuldigen met de af-
weegcoëfficiënt en alle aldus verkregen getallen bij elkaar op te tellen, kon van elke functie het 
totaal aantal punten worden bepaald. Op die manier ontstond een overzicht, waarin alle functies 
konden worden gerangschikt van de meest eenvoudige, met het laagste aantal punten, tot de 
meest gecompliceerde, met het hoogste aantal punten. Tot slot was het dan mogelijk om alle 
functies in te delen in loonklassen. Berenschot was hierbij uitgegaan van 6 loonklassen.  
Sommige functies waren voorzien van de toevoeging “wit” of “bont” en er werd een onder-
scheid gemaakt in kaminhangers I en II. Klaarblijkelijk was het werk van een scheerster in een 
bontweverij zwaarder dan in een witweverij; de aanduiding I en II werd gehanteerd om een on-
derscheid te maken tussen meer of minder ingewikkelde kwaliteiten doek. Het rapport liet zich 
niet uit over de vraag of dit gunstig of ongunstig was, maar constateerde dat men zich zodoende 
‘realiseert in welk(e) kenmerk(en) het verschil voor eenzelfde functie (…) gelegen is’.1113 
 

Tabel 66 Loonklassen volgens het werkclassificatierapport van Bureau Berenschot, 1948 

                                                 
1113 De toepassing van de werkclassificatie voor een aantal functies in de katoenindustrie, Hengelo 1948 (TGTV, 274). 

Loonklasse / 
Puntentotaal 

Functie Groepsindeling 
volgens CAO 

A: 0 t/m 69 Hulzenstripper 2 
 Mengkamerarbeider 2 

B: 70 t/m 139 Aandraaister 2 
 Copssjouwer 3 
 Duivelkamerarbeider 2 
 Inslagspoelster 2 
 Krassenarbeider 2 
 Handrijgster II 2 
 Scheerster (wit) 2 
 Vacuümstripper 2 

C: 140 t/m 209 Drosser 2 
 Fijndrolster (2) 
 Halffijndrolster (2) 
 Plukdrolster (2) 
 Handrijgster I 2 
 Scheerster (bont) 2 
 1-spoelswever 1 
 Sterker (wit) 1 
 Stukkenkeurder (bont) 1 
 Twijner 2 
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Bron: De toepassing van de werkclassificatie voor een aantal functies in de katoenindustrie. Ter vergelijking is de 
“loonschaal”, de functiegroep van elke functie zoals die in de CAO omschreven stond, toegevoegd. De drolsters werden 
daarin niet genoemd, maar waren ingedeeld in groep II, geoefenden. 
 
Wat was de reactie van de Vakraad op dit rapport? Het verslag van de Vakraadsvergadering van 
4 mei 1948, waarin het rapport is besproken, heb ik in het archief helaas niet aangetroffen, zo-
dat een gedetailleerd overzicht van de reacties op die basis niet mogelijk is. Het jaarverslag van 
de raad over 1948 geeft, in algemene termen, wel een beeld: ‘In de boezem van de Vakraad 
bestond enerzijds grote waardering voor de inhoud van dit rapport, doch anderzijds werd be-
twijfeld, of het rapport in al zijn onderdelen juist en aanvaardbaar was, en was de overgrote 
meerderheid van de Vakraad er zeer huiverig voor zonder meer op dit rapport voort te bouwen.’ 
De Vakraad benoemde in zijn vergadering van 4 mei een commissie, die, aldus het jaarverslag, 
na een gesprek met Bureau Berenschot, tot de conclusie kwam dat het rapport moest worden 
beschouwd ‘als een waardevolle bijdrage tot de oplossing van het vraagstuk der classificatie en 
een leidraad zou kunnen zijn voor verdere studie, doch in de vorm, waarin het voorlag, niet 
zonder meer aanvaardbaar was’. 1114 
Het overleg van de Commissie tot bestudering van het rapport Werkclassificatie Katoenindu-
strie, kortweg Commissie Werkclassificatie genoemd, met Bureau Berenschot vond plaats op 
10 augustus 1948. Voor Berenschot waren aanwezig B.W. Berenschot, A.J. Gideonse en D.A.C. 
Zoethout. Volgens de Commissie was dit een onbevredigende bespreking en gaven de heren ‘op 
de gestelde concrete vragen slechts vage en algemene antwoorden, die de kern niet raakten’. 
Het respect van de Commissie ‘voor deze “wetenschap” is hierdoor niet groter geworden’. De 
commissie kwam zelfs tot de slotsom ‘dat de heren van het Bureau Berenschot zelf het textiel-
vak niet kennen’; een waarlijk verbazingwekkende conclusie, gezien de ervaring die nou juist 
dít bureau in deze bedrijfstak had opgedaan, maar die wel aangeeft hoezeer de Vakraad behoef-
te had om afstand te nemen van het rapport. De deskundigen die Berenschot voor het onderzoek 
had geraadpleegd, bleken enkele personen uit de leiding van de betrokken bedrijven geweest te 
zijn, ‘terwijl met werknemers totaal geen contact is opgenomen’. Dit achtte de commissie 
                                                 
1114 Jaarverslag van de Vakraad voor de Textielindustrie over 1948, p. 11. 
De Commissie bestond uit J.A. Middelhuis, voorz., L. Berk, H.P. Gelderman, A. Menko, A.F. Stuvé en J. Vunderink. In 1949 kreeg 
de Commissie een uitgebreidere taak, nl. het adviseren van de Vakraad ‘over het werkclassificatie-vraagstuk in het algemeen’ en 
werd zij met enkele leden uitgebreid (Jaarverslag van de Vakraad voor de Textielindustrie over 1949, p. 4.). 

 Verdeelstoelarbeider 2 
D: 210 t/m 279 Aanknoper (machine)  

 Automatenwever 1 
 Doddywever (wit) 1 
 Fancywever 1 
 Jacquardwever 1 
 Kaminhanger II 1 
 Machinerijger  
 Selfactorspinner (met 

voorarbeider) 
1 

 Sterker (bont) 1 
E: 280 t/m 349 Kaminhanger I 1 

 Krassenslijper 1 
 Selfactorspinner (zonder 

voorarbeider) 
1 

F: 350 t/m 419 Touwbaas  
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evenwel van het grootste belang ‘wil een werkclassificatie uiteindelijk het vertrouwen verkrij-
gen van alle betrokkenen’. Een al met al forse kritiek op dit tot dan toe steeds zo goed aange-
schreven bureau; het lijkt er op dat Berenschot de opdracht ietwat luchthartig had opgevat en 
vooral de sociaal-politieke aspecten onvoldoende had gewogen. 
Op 1 september 1948 vergaderde de commissie om zich een uiteindelijk oordeel te vormen over 
het rapport. Men was eenstemmig van mening dat het rapport grote waarde voor de katoenindu-
strie kon hebben, maar toch niet aan de verwachtingen had voldaan. De in het rapport vermelde 
puntenwaardering voor de verschillende kenmerken berustten ‘veelal op te vage aanduidingen’ 
en de vertegenwoordigers van Berenschot hadden hierop in augustus ‘geen bevredigende ant-
woorden’ gegeven. Een ander bezwaar lag in het ontbreken van eenheid in de maatstaven die de 
diverse bureaus hanteerden. In de textielindustrie dreigde als gevolg hiervan ‘een wetenschap-
pelijke chaos’ en vergelijking met andere bedrijfstakken was zo onmogelijk. En dit terwijl het 
volgens de commissie zeer voor de hand lag, en hier komt een geheel ander aspect van het on-
derzoek boven tafel, ‘dat de Rijksbemiddelaars dit toch zullen trachten te doen, waardoor de 
mogelijkheid ontstaat dat de textielarbeiders over de gehele linie lager zullen worden aangesla-
gen dan bijvoorbeeld de metaalbewerkers of de typographen’. Dit laatste was vooral een angst-
beeld van de vakbonden, zoals in de discussies over de werkclassificatie in de voorgaande 
maanden al was gebleken. Een jaar eerder, tijdens de onderhandelingen voor de tweede CAO, 
hadden zij tevergeefs geprobeerd de textielarbeiders gelijkgesteld te krijgen met bouwvakkers 
en typografen, iets wat de fabrikanten met een beroep op het exportkarakter van de textielindu-
strie hadden afgewezen (zie bij voetnoot 876).  
Er waren in de textielindustrie al diverse classificatierapporten uitgebracht die ten doel hadden 
om plafonddoorbreking of uitbreiding van het aantal te bedienen machines te onderbouwen, 
zoals we hiervoor al meermaals hebben gezien, maar deze rapporten boden ‘geen mogelijkhe-
den tot onderlinge vergelijking’. Vóór alles vond de commissie het noodzakelijk dat er een uni-
verseel systeem van werkclassificatie tot stand kwam voor alle bedrijfstakken. Naar verluidt 
waren in het pas kort daarvoor verschenen eindverslag van de Commissie-Van Mill nog ver-
schillende aanpassingen aangebracht die eveneens van invloed zouden zijn geweest op de uit-
komsten van het rapport van Berenschot. Het was noodzakelijk dat bij werkclassificatie in de 
textielindustrie niet met verschillende systemen werd gewerkt, ‘daar anders dezelfde functies 
verschillend gewaardeerd dreigen te worden’. Het rapport van Berenschot bood niet voldoende 
waarborgen ‘tot het verkrijgen van een juist beeld van de functies in het textielbedrijf’ en ver-
schillende werkzaamheden werden volgens de commissie ‘niet juist gewaardeerd’.  
Zij boog zich ook over de vraag hoe de arbeiders zouden staan tegenover het rapport. De ge-
suggereerde indeling in loongroepen zou als consequentie hebben dat sommige arbeiders min-
der zouden moeten gaan verdienen, maar, het was voor de commissie volstrekt helder, ‘aan 
loonsverlaging kan niet gedacht worden.’ Een ander issue was ‘onaangenaam werk’ dat in het 
rapport laag werd gewaardeerd, ‘doch dat in de praktijk aantrekkelijk gemaakt wordt door bete-
re beloning’. 
Samenvattend concludeerde de commissie ‘om al deze redenen moet het rapport prematuur en 
niet zonder meer bruikbaar geacht worden’. Toch hoefde het rapport niet de pullenmand in, 
want in bepaalde opzichten had het rapport ‘zeer goed geschoten en een interessant inzicht ge-
boden’. Een voorbeeld daarvan was de verschillende waardering van de diverse typen wevers 
en ook de gedifferentieerde classificatie van verschillende door vrouwen uitgeoefende functies 
bood ‘wellicht mogelijkheden om het netelige vraagstuk van de vrouwenlonen tot een bevredi-
gende oplossing te brengen’. De Commissie adviseerde de Vakraad daarom een vaste commis-
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sie voor werkclassificatie in te stellen, zo mogelijk samengesteld uit voor dit werk vrijgestelde 
deskundigen.1115 
 
Het mag op grond van het bovenstaande geen bevreemding wekken dat de vertegenwoordiging 
van de Vakraad in haar overleg met het CRB in oktober van dat jaar wel een beroep deed op het 
rapport van Berenschot, maar het niet wilde overhandigen (zie hiervoor §10.4). Van Spaendonck 
lichtte de beweegredenen van de Vakraad toe door te stellen dat dit zou impliceren dat hij dit 
rapport aanvaardde en er achter stond. Het rapport dat Bureau Berenschot had gemaakt voor de 
katoenindustrie en ook het rapport dat Bosboom en Hegener voor de wolindustrie had schreven, 
werden intern nog besproken en daarbij waren ‘ernstige bezwaren en belangrijke meningsver-
schillen met de rapporteurs’ gebleken. De commissie die zich vanuit de Vakraad met werkclas-
sificatie bezighield, had geconcludeerd, ‘dat als het rapport Berenschot in Twenthe zou worden 
doorgevoerd, daarmede een revolutie zou worden teweeg gebracht, die de meest ernstige gevol-
gen zou kunnen hebben’. Middelhuis benadrukte dat uit de verschillende rapporten die beschik-
baar waren, was gebleken dat de diverse bureaus verschillende maatstaven hanteerden en dat de 
hele kwestie op ‘een wetenschappelijke chaos’ dreigde uit te draaien.1116 
 
Zo had de aanpak die Bureau Berenschot had uitgewerkt om vooral sociaal-politieke redenen 
niet de oplossing gebracht die het CRB had gehoopt. Bedrijven bleven daarom individueel op-
lossingen zoeken om bij hogere productie meer te mogen betalen. Dat ging niet altijd volgens 
de uitdrukkelijke regels van een “wetenschappelijk onderbouwd rapport van een erkend advies-
bureau”, zoals het College van Rijksbemiddelaars dat eiste. Gerh. Jannink & Zonen vroeg in 
april 1948 toestemming aan de Vakraad om voor een twaalftal ververs een plafonddoorbreking 
met 2½% toe te staan. De onderneming wilde via een vereenvoudiging van de bewerking van 
bepaalde doeksoorten een productieverhoging realiseren, die zou oplopen tot circa 30%. Dit 
vergde van de arbeiders wel een grotere inspanning, maar zij hadden daar geen bezwaar tegen, 
‘mits wij van onze kant een tariefverhoging toepassen’. Omdat verhoging van de productie al-
gemeen werd beschouwd als een nationaal belang en de betrokken arbeiders bereid waren tot 
een grotere krachtsinspanning, leek dit het bedrijf een alleszins redelijke oplossing. Van Eck 
berichtte met instemming van de andere leden van de Regionale Commissie dat plafonddoor-
brekingen slechts werden toegestaan ‘wanneer de wetenschappelijke juistheid van het tarief 
vaststaat’ en door een te goeder naam en faam bekend staand Bureau werd gewaarborgd. Omdat 
dit hier niet het geval was, gaf hij de onderneming in overweging het verzoek in te trekken. Het 
was wat hem betreft zelfs de vraag ‘of U niet meer vraagt dan strikt noodig is. Vragen in plaats 
van doen wil ook wel eens moeilijkheden geven’, zo besloot hij de brief. Aan de Vakraad 
schreef hij dat dit verzoek in een directe brief van de Regionale Commissie aan Jannink zou 
worden afgewezen, teneinde ‘U verder onnoodige overlast te besparen’.1117 Jannink nam de 

                                                 
1115 Kort verslag van de vergadering van de Commissie Werkclassificatie uit den Vakraad op 1 september 1948, te Enschede; J.A. 
Middelhuis, Advies van de Commissie uit de Vakraad Textielindustrie voor het Rapport Werkclassificatie Katoenindustrie, 14 
oktober 1948 (beide: TGTV, 945). 
1116 Kort verslag van de bespreking tussen een delegatie van de Vakraad voor de Textielindustrie en de Rijksbemiddelaars Mr. 
Berger en Mr. Jansen over de vrouwenlonen in de textielindustrie op woensdag 20 oktober 1948 des voormiddags te 10.30 uur in 
Den Haag (TGFV, 249). 
1117 Brief Vakraad voor de Textielindustrie aan Regionale Commissie Twenthe, t.a.v. A.C. van Eck, 12 april 1948 (hierin opge-
nomen afschrift van een brief van Gerh. Jannink & Zn aan Vakraad voor de Textielindustrie van 8 april 1948); brief A.C. van Eck, 
namens de Regionale Commissie Twenthe, aan Vakraad voor de Textielindustrie, 22 april 1948; brief A.C. van Eck, namens de 
Regionale Commissie Twenthe, aan Gerh. Jannink & Zn, 22 april 1948 (alle: TGTV, 934). 
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nieuwe door het College vastgestelde spelregels duidelijk niet erg serieus (het was april 1948!), 
kreeg officieel een standje en intern het nauwelijks verhulde advies de regels naar eigen goed-
dunken te omzeilen. 
 
Bij Van Heek & Co kwam rond deze zelfde tijd een al sinds de bevrijding spelend, ernstig me-
ningsverschil met de automatenwevers naar voren. In september 1945 had de onderneming de 
Northrop-wevers weer aan het werk gezet, maar op niet meer dan acht brede of twaalf smalle 
getouwen. Hiertoe was besloten, omdat de kwaliteit van de weefbomen nog ver onder de maat 
was in vergelijking met voor de oorlog èn onder druk ‘van de grote aversie der wevers tegen de 
bediening van het in hun ogen te grote aantal getouwen in het verleden’, zoals de onderneming 
aan de Regionale Commissie van de Vakraad liet weten. Zij had hier voorlopig mee ingestemd 
in de verwachting dit aantal bij een verbetering van de kwaliteit van de garenbomen ‘geleidelijk 
uit te breiden’. De pogingen die Van Heek & Co vanaf medio 1946 in die richting ondernam, 
leden door het verzet van de wevers steeds schipbreuk. In juni 1947 werd in overleg met de 
wevers een onderzoek naar garenbreukfrequentie opgezet, maar de wevers maakten dit al snel 
onmogelijk door hun getouwen stil te zetten, onder het ‘voorwendsel’, zoals de directie het zag, 
‘dat behalve het aantal garenbreuken ook de stand der toerentellers werd opgenomen’. Een toe-
lichting dat het onderzoek geen enkele waarde zou hebben, wanneer niet eveneens bekend was 
hoeveel meter doek er werd geweven, omdat de draadbreukfrequentie daarmee moest worden 
vergeleken, mocht niet baten. De wevers bleven ‘halsstarrig in hun houding volharden’. Met het 
doorzichtige argument dat zij in het belang van de textielproductie voor Nederland de kwestie 
niet op de spits wilde drijven, haalde de directie bakzeil, maar gaf aan de wevers te kennen later 
op de zaak terug te zullen komen. In november 1947 heeft de directie andermaal een poging 
ondernomen om de automatenwevers op meer getouwen te zetten, maar de wevers verzetten 
zich hier opnieuw tegen. Directeur H. Ledeboer vond de argumenten van de wevers dat er te-
veel onregelmatigheden in het garen voorkwamen, met een groter aantal draadbreuken tot ge-
volg, ‘gedeeltelijk steekhoudend’. Hij vermoedde dat de kwaliteit van het sterken te wensen 
overliet. Een poging om het werk van de wevers te verlichten, en zo het bedienen van een groter 
aantal getouwen door te kunnen zetten, door batterijvullers bij de automaten te laten meewer-
ken, lukte niet, omdat hiervoor nauwelijks geschikt personeel te vinden was. 
Een herhaaldelijk geuite, dringende wens van de wevers tot loonsverhoging greep de directie 
begin 1948 aan om opnieuw met de wevers te praten over het bedienen van een groter aantal 
getouwen. Eind maart overlegde de directie met vier afgevaardigden van de Northrop-wevers 
en tenslotte kwam men overeen dat Bureau Berenschot onderzoek zou doen naar de mogelijk-
heid om meer getouwen te bedienen aan de hand van tijdstudies, zoals in de directievergadering 
van 26 april 1948 verheugd werd meegedeeld. Berenschot leverde op 17 juni een uitvoerig rap-
port op en op 7 juli overlegde de directie opnieuw met de weversafgevaardigden, in aanwezig-
heid van twee vertegenwoordigers van Berenschot en een delegatie van de fabriekscommissie. 
De wevers werden geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek en de directie vertelde 
hun dat zij voor de Northrop-wevers opnieuw, net als voor de oorlog het geval was geweest, 
batterijvullers wilde inschakelen. ‘Zodoende zouden de wevers dan exclusief magazijn vullen 
18 brede of 22 smalle getouwen moeten bedienen.’ De wevers reageerden door ‘op min of meer 
heftige wijze’ te zeggen dat zij deze aantallen onmogelijk konden bedienen en dat ook niet van 
plan waren. ‘De achtergebleven wevers hadden de afgevaardigden al de opdracht meegegeven’, 
zo voegde de directie aan het verslag van de gebeurtenissen toe, ‘dat het geen zin zou hebben 
om over het bedienen van een hoger aantal getouwen dan het huidige te onderhandelen.’ Toch 
slaagde de directie er in met de afgevaardigden af te spreken, dat zij zich, samen met leden van 
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de fabriekscommissie, door Berenschot zouden laten voorlichten over de manier waarop dit bu-
reau tot zijn conclusies was gekomen. Op die manier zouden zij inzicht krijgen in de manier van 
werken van Berenschot en ‘zo mogelijk de overtuiging krijgen dat het de bedoeling is om niet 
meer dan een redelijke en verantwoorde prestatie van de wevers te verlangen’. 
De dag waarop dit zou gebeuren, werd de directie er ‘tot haar verwondering’ over geïnfor-
meerd, ‘dat de afgevaardigden, na ruggespraak met hun collega’s, op hun toezegging terugkwa-
men en dus niet bereid waren zich te laten voorlichten’. Omdat hiermee de onderhandelingen 
met de wevers om tot een verhoging van de productie ‘tot een redelijk peil’, op een dood spoor 
waren beland, vroeg Van Heek & Co de Regionale Commissie om haar invloed aan te wenden 
om tot een oplossing te komen. ‘Te uwer gouverno’ sloot Ledeboer niet alleen het rapport van 
Berenschot bij, maar ook een lijst met de namen en adressen van de Northrop-wevers, het door 
hen gemiddeld verdiende loon en de vakbond, waarvan zij vermoedelijk lid waren. Dit ging in 
viervoud, ‘teneinde een vlotte behandeling door Uw Commissie te vergemakkelijken’. Naar alle 
waarschijnlijkheid was de impliciete boodschap van Van Heek dat de drie vakbondsbestuurders 
“hun” leden moesten gaan bewerken, maar zoals uit Tabel 19 blijkt, was maar 28% van de man-
nelijke arbeiders lid van een van de “bonafide” bonden, althans in 1951, dus of dit veel heeft 
uitgehaald valt te betwijfelen. Helaas bevindt deze lijst zich niet in het archief en ik heb niet 
kunnen achterhalen hoe dit conflict zich verder heeft ontwikkeld. 
 
De heftigheid en de verbetenheid waarmee de wevers zich verzetten tegen alles wat in hun ogen 
ook maar zweemde naar het “jaagsysteem” uit de jaren ‘30, spreekt ook hier boekdelen. Zij 
hadden nu de macht om zich te verzetten, iets wat zij onder het schrikbewind van crisis en be-
zetting wijselijk uit hun hoofd hadden gelaten. De pogingen van de directie om een verbetering 
van de arbeidsvoorwaarden te koppelen aan het opvoeren van de productie, was vanuit haar 
standpunt begrijpelijk en ook volledig in lijn met het beleid van het College van Rijksbemidde-
laars. Het zouden uiteindelijk ook dit soort concessies zijn, die opvoering van de productie, 
uitbreiding van het aantal te bedienen machines mogelijk zouden maken. 
In zijn brief van 17 juni had Bureau Berenschot geconcludeerd dat de wevers op de brede ge-
touwen er twaalf zouden kunnen aanhouden, vier meer dan zij op dat moment bedienden, en 
veertien smalle getouwen, twee meer. Op die manier zou hun bezetting 85% zijn, met afwijkin-
gen van 5% naar boven en beneden, wat als normaal werd beschouwd. Wanneer de technische 
omstandigheden zouden veranderen, bijv. toerentallen van de weefgetouwen, draadbreukfre-
quentie e.d., dan zou de bezetting opnieuw moeten worden berekend, iets waarvoor Berenschot 
een berekeningsmethode had aangeleverd. Het aantal te bedienen getouwen dat Berenschot in 
zijn brief noemde, lag een stuk lager dan het voorstel dat de directie van Van Heek & Co aan 
haar wevers deed. Dit hangt samen met de berekening van de getouwbezettingspercentages in 
de situatie dat er een copsinlegger was, die zorgde voor het gevuld houden van de batterij met 
inslagcops die standaard op elk Northrop-weefgetouw was gemonteerd. Met een dergelijke 
hulparbeider zakte het bezettingspercentage per weefgetouw zodanig dat een groter aantal te 
bedienen getouwen, in de ogen van de directie, redelijk was.1118 
 

                                                 
1118 Verslag vergadering van de directie, 24 november 1947, 26 april 1948 (beide: Van Heek, 43); brief Raadgevend Bureau Ir. 
B.W. Berenschot aan Van Heek & Co., 17 juni 1948; Rapport T1 inzake de berekening van de bezetting der Northrop-wevers in de 
weverij Rondweg van NV Van Heek & Co te Enschede; brief Van Heek & Co aan Regionale Commissie Twenthe, t.a.v. A.C. van 
Eck, 17 juli 1948 (alle: TGTV, 934). 
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De algemene invoering van een systeem van werkclassificatie in de textielindustrie liet nog vele 
jaren op zich wachten. Dit had tot gevolg, zoals de Vakraad in zijn jaarverslag over 1948 
schreef en zoals met bovenstaande voorbeelden geïllustreerd, dat de stroom dispensatie-aanvra-
gen en bijbehorende ondersteunende rapporten van adviesbureaus ‘niet te keren was en hoewel 
hij enerzijds uiteraard voorstander was van een verbeterd systeem van afstemming van de lonen 
op de kwalitatieve en kwantitatieve prestaties, zag hij toch anderzijds node hoe de uniformiteit, 
die de Collectieve Arbeidsovereenkomst in de textielindustrie had beoogd te brengen, weer 
werd doorbroken, zonder dat dit beheerst werd door een klaar inzicht en duidelijke uniforme 
normen en geleid werd vanuit een centraal punt’. In 1949 hield de stroom aanvragen voor dis-
pensatie aan; in totaal waren dit er 32. Deze werden allemaal met een positief advies aan het 
CRB voorgelegd, dat op zijn beurt instemmend beschikte, op acht na die eind 1949 nog in be-
handeling waren. De Vakraad maakte in zijn jaarverslag hierbij de kanttekening dat hij zich 
genoodzaakt had gezien om ‘min of meer lijdelijk toe te zien, hoe de loonvorming in de textiel-
industrie hem ten dele uit handen werd genomen’. De belangrijkste oorzaak hiervan was dat de 
afzonderlijke rapporten steeds afgestemd waren ‘op de concrete omstandigheden, wat betreft de 
aard der vervaardigde artikelen en de wijze, waarop deze worden geproduceerd, in de betrokken 
onderneming’. Het leek de raad ‘vrijwel onmogelijk’ om al deze verschillende classificaties op 
één noemer te brengen en te coördineren. De eerder door de Vakraad voorspelde “wetenschap-
pelijke chaos” werd steeds meer werkelijkheid, omdat de resultaten van de werkclassificatieon-
derzoeken niet werden uitgedrukt in afwijkende basislonen, maar in zogenaamde ‘kwaliteits-
prestatietoeslagen’: met behoud van de officiële CAO-lonen werden voor bepaalde soorten 
werk toeslagen betaald. Anders gezegd, het werk werd geclassificeerd, niet de functie. ‘In een 
der centra van de textielindustrie’, waarmee ongetwijfeld Twente werd bedoeld, waren de fabri-
kanten groot voorstander van deze manier van werken, ‘omdat men van de invoering van afwij-
kende basislonen telkens in een individuele onderneming te sterke repercussies verwachtte in 
andere gelijksoortige ondernemingen in hetzelfde centrum’. Anders gezegd, de arbeiders en met 
name de wevers om wie het in de meeste gevallen ging, zouden nooit accepteren dat de lonen in 
de verschillende fabrieken steeds verder uit elkaar gingen lopen, indien ze er een vinger achter 
konden krijgen hoe het loongebouw er eigenlijk uit zag. De loonstatistieken schenken wat dit 
betreft evenmin klare wijn, omdat hierin de gemiddelden zijn opgenomen. 
Zo hadden de fabrikanten met een enorme omweg een variant van de “gestructureerde looncha-
os” van de crisisjaren weer terug, waardoor het mogelijk was, en dat was een gigantisch ver-
schil met díe tijd, om in de afzonderlijke bedrijven legaal lonen te betalen die uitgingen bóven 
de CAO-lonen; het waren lonen die zij onder invloed van de arbeidsmarktverhoudingen móes-
ten betalen. De opvoering van de productie kon in de Twentse textielindustrie slechts worden 
gerealiseerd door de arbeiders een hoger loon te betalen, ook al was dat strikt genomen in strijd 
met de loonpolitiek. Langs de weg van werkclassificatie-onderzoeken werd toestemming ver-
kregen van het College van Rijksbemiddelaars, zodat alles keurig netjes geregeld was, de arbei-
ders een hogere productiviteit leverden tegen een verhoudingsgewijs geringe verhoging van hun 
inkomen en de fabrikanten baas in eigen huis waren, met rugdekking van het College van 
Rijksbemiddelaars. 
 
De Twentse fabrikanten en de Bedrijfsunie werden het er in de loop van 1949 over eens dat het 
streven er op gericht zou blijven om te komen tot ‘een algemene voor de gehele branche gel-
dende functieclassificatie – die dan uiteraard vrij grof moest blijven – doch dat zolang deze niet 
bestaat het systeem van kwaliteitsprestatietoeslagen aanvaardbaar is als middel om een differen-
tiatie in de lonen, met name van de wevers, toe te passen, terwijl ook na de totstandkoming van 
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een functieclassificatie dit middel gebruikt zou kunnen worden voor een nog meer verfijnde 
differentiatie’.1119 De door de Vakraad ingestelde commissie vergaderde regelmatig en produ-
ceerde menig plan om het probleem op te lossen. In mei 1950 presenteerde J. Scholten Juliuszn 
die lid was van deze commissie, een voorstel dat niet zozeer de pretentie had om ‘een directe 
oplossing te geven in de huidige, vrij verwarde situatie op het gebied der loonvorming’, maar 
‘slechts de richting (wilde) aangeven voor een werkwijze, die op de duur kan leiden tot een 
uniforme loonregeling’. Hij stelde voor dat er een ‘voorlopige functieclassificatie’ zou komen. 
Deze moest door de gezamenlijke adviesbureaus, ‘gezien de vele gegevens waarover (zij) be-
schikken, op vrij eenvoudige wijze kunnen worden tot stand gebracht’. Het moest hier gaan om 
‘een vrij grove nuancering’, die wel zou leiden tot meer groepen dan in de CAO stonden (onge-
schoolden, geoefenden en geschoolden), maar er hoefde geen onderscheid te worden gemaakt 
tussen bijvoorbeeld diverse typen wevers. Op deze voor alle textielbedrijven gelijke basis kon 
worden voortgebouwd en kon ook worden voldaan aan de specifieke bedrijfsomstandigheden. 
‘Immers het beroep wever in het ene bedrijf kan geheel verschillend zijn van dat in een ander 
bedrijf.’ Elk bedrijf zou, gesteund door een adviesbureau, vervolgens ‘de waarde bepalen van 
de speciale eisen, aangepast aan de omstandigheden in dat bedrijf, die aan iedere functie worden 
gesteld, voor zover deze functie afwijkt van de basisfunctie’.1120 Op deze manier zou men er 
zijns inziens uit kunnen komen. Of dat is gelukt valt buiten het bestek van deze studie. 
  

                                                 
1119 Jaarverslag van de Vakraad voor de Textielindustrie over 1948, p. 12; Jaarverslag van de Vakraad voor de Textielindustrie 
over 1949, p. 9-11. 
1120 J. Scholten Juliuszn., Voorstel werkclassificatie textielindustrie, mei 1950 (TGTV, 945). 




