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13 Conclusies 
De belangrijkste vragen die ik met deze studie heb willen beantwoorden, waren of een econo-
misch substraat als verklaringsgrond te onderkennen is voor de nieuwe politieke en vooral soci-
ale verhoudingen in Nederland na de Tweede Wereldoorlog en of de textielfabrikanten in de 
verhouding met hun personeel consequenties aan deze nieuwe verhoudingen hebben verbonden. 
Dit als materiële verklaringsgrond die concreter en substantiëler is dan vage begrippen als “we-
derzijds gegroeid begrip”, waarmee een groot deel van de Nederlandse historiografie deze peri-
ode nog steeds benadert.  
De onvermijdelijkheid van een aanpassing van het productenpalet en van het bewerken van 
nieuwe en veeleisender markten werd door alle betrokkenen gezien. De textielfabrikanten heb-
ben zich ingespannen om zich op deze ontwikkelingen voor te bereiden en zich er aan aan te 
passen. De eerste jaren na de oorlog was dit nog nauwelijks aan de orde, om de simpele reden 
dat er een dusdanig tekort aan textielgoederen was, dat alles wat werd geproduceerd, kon wor-
den verkocht en bovendien tegen goede prijzen. Je moest al een grote sufferd zijn, wilde je in 
die jaren als textielfabrikant geen geld verdienen! De eerste periode na de bevrijding was het 
vrijwel ondoenlijk om zich op nieuwe producten en markten in te stellen, omdat het nauwelijks 
mogelijk was om machines aan te schaffen die voor een ander productenpalet noodzakelijk wa-
ren. De overheid was zeer terughoudend met het beschikbaar stellen van de noodzakelijke de-
viezen en de levertijden waren zodanig dat pas na enkele jaren hier een begin mee kon worden 
gemaakt. De conclusie moet dan ook luiden dat de aanpassing aan het produceren voor een 
hoger marksegment zich in de door mij onderzochte periode begon af te tekenen, maar dat die 
niet de belangrijkste reden is geweest en ook niet heeft kunnen zijn voor de andere benadering 
van de arbeiders door de textielfabrikanten. 
Bijgevolg kan ook de tweede vraag, nl. of de textielfabrikanten zich hebben gerealiseerd dat 
nieuwe producten, geavanceerder dan cambrics, een ander soort arbeidsverhoudingen vergden, 
om dezelfde reden niet eenduidig bevestigend worden beantwoord.  
Ontegenzeggelijk hebben evenwel de verhoudingen in de fabrieken zich diepgaand gewijzigd. 
De doorslaggevende oorzaak hiervoor is overduidelijk te vinden in met name de enorme krapte 
op de arbeidsmarkt. Als gevolg hiervan konden arbeiders niet langer als een te dulden kwaad 
worden beschouwd, maar moesten de ondernemers hen als een essentiële productiefactor gaan 
bejegenen. Een factor die net als de machines goed moest worden onderhouden, waarbij de 
arbeiders ruimte moesten hebben om zich te ontplooien in plaats van te worden afgebekt en om 
elk wissewasje een boete kregen of de zak. Schoorvoetend hebben de fabrikanten in dit opzicht 
de daad bij het woord gevoegd. Hierin ligt dan ook de hoofdmoot van het economisch substraat. 
De invloed van de noodzakelijke aanpassing van de producten aan de eisen van veeleisender 
markten kreeg in een latere fase een meer overheersende invloed.  
Het feit dat een groot deel van de fabrikanten eigenlijk niet wilde, maar zich realiseerde geen 
keus te hebben als gevolg van een ongekende krapte op de arbeidsmarkt en van een arbeiders-
bevolking die simpelweg niet meer in de textielindustrie wilde werken, onderstreept eens te 
meer de materiële ondergrond van de nieuwe sociale verhoudingen. 
 
Eerst en vooral moesten de ondernemers de arbeiders terug in het gareel dringen. Een van de 
grootste obstakels vormden de voorspinnerij-arbeidsters die direct na de bevrijding in groten ge-
tale liever dansten, dronken en vreeën dan drolden. De fabrikanten zijn er niet in geslaagd deze 
groep onder controle te krijgen en uiteindelijk, in de jaren ’50, zijn deze arbeidsters weggeau-
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tomatiseerd. Voor de overige arbeiders waren de twee heetste hangijzers het werken in ploegen 
en de (steeds-)meer-machine-bediening. Pas toen deze obstakels bij de hoorn waren gevat en er 
rendabele oplossingen werden gecreëerd, kregen de fabrikanten meer greep op de arbeiders, in 
de zin dat een regelmatige en grotendeels ongestoorde productie werd geleverd en dat de pro-
ductiviteit toenam. Tijdens dit proces brak het besef door dat er daadwerkelijk iets moest wor-
den gedaan in sociaal opzicht; toen pas werd het in de oorlog door menige fabrikant verworven 
inzicht dat het efficiënter en rendabeler was om de arbeiders niet als een kostenpost te zien, 
praktisch. Gedurende dat proces begonnen de ondernemers de arbeiders ook steeds minder als 
kostenpost te behándelen. Zij onderkenden dat het contraproductief was om de weerstand onder 
de arbeiders met dwang te lijf te gaan; de aloude, beproefde wapens hadden onder invloed van 
de arbeidsmarktverhoudingen hun scherpte verloren. Toen waren zij bereid om hun deel van de 
kosten van het stelsel van sociale zekerheid voor hun rekening te nemen. Na zich in de eerste 
periode, tot globaal medio 1947, van crisis naar crisis te hebben gesleept in (soms desperate) 
pogingen de arbeiders aan het werk te krijgen en hun productiviteit te doen stijgen, drong on-
ontkoombaar de noodzaak zich op dat de bakens moesten worden verzet. De invoering van een 
pensioen is te beschouwen als een van de belangrijkste stappen waarin de fabrikanten hun “tol” 
betaalden. 
De Twents-Gelderse textielfabrikanten hebben hun activiteiten op sociaal gebied gekanaliseerd 
in de Stichting Aanzien Textielvak. Dit was een bijzondere constructie die geen pendant kent in 
de Nederlandse verhoudingen en zij bracht pregnant tot uitdrukking hoe moeilijk het is om oude 
vormen en gedachten te laten varen. De nieuwe omstandigheden lieten geen andere oplossing 
toe, op straffe van ondergang van de industrie en daarmee van het rendement op het geïnves-
teerde kapitaal: dan liever een vriendelijk woord. Het is ook typerend voor de scherpe onderlin-
ge concurrentieverhoudingen dat deze nieuwe benadering van de arbeiders in georganiseerd 
verband plaats vond. Slechts op deze manier konden de individuele ondernemers over de finan-
ciële en psychologische drempel heenstappen. Voor elk bedrijf afzonderlijk vormde deze drem-
pel een niet te bedwingen berg vanwege de ermee verbonden kosten en vooral vanwege de ach-
terdocht dat een concurrent met bepaalde extra, eigen maatregelen personeel weg zou kunnen 
kapen en daarmee een voordeel zou kunnen behalen. 
Vanuit sociaal-psychologische optiek is de ontwikkeling die de Twents-Gelderse textielfabri-
kanten hebben doorgemaakt, fascinerend. Zij hebben een dubbele ommezwaai moeten maken, 
de eerste in de jaren ’30, toen de fabrikanten noodgedwongen afscheid moesten nemen van het 
laissez-faire kapitalisme. Dit hield een zekere regulering van de marktverhoudingen in, groei-
ende invloed van de staat die onder meer hielp om concurrenten van de Indische markt te we-
ren. De tweede zwenking die zij hebben moeten maken, betrof het stelsel van gereguleerde so-
ciale verhoudingen, het gehele overlegcircus dat de Nederlandse polder zou gaan kenmerken. 
De fabrikanten waren niet langer alleenheerser in hun fabrieken. Het mag geen verbazing wek-
ken dat dit een moeizaam proces is geweest èn dat het een jongere fabrikant was, J.A. Ledeboer, 
die het voortouw nam tot de Stichting Aanzien Textielvak. Hij had de stakingen van 1931/’32 
als 16-jarige jongen meegemaakt en in 1939, toen de crisis zo goed als voorbij was en de oorlog 
op uitbreken stond, was hij 24 jaar. Hij was niet betrokken geweest bij de discussies in fabri-
kantenkringen over de vraag hoe de crisis aan te pakken en een loonsverlaging door te drukken. 
 
De belangrijkste bondgenoot van de fabrikanten waren de erkende vakbonden. De in de Inlei-
ding kort aangeduide ontwikkeling van de vakbeweging vanaf 1903 culmineerde met het tot 
stand komen van de Stichting van de Arbeid in een vrijwel kritiekloos opgaan in de Nederland-
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se polder. De vakbeweging had zijn lotsbestemming gevonden en deze kreeg in de textielindu-
strie haar bekroning met het afsluiten van de CAO en met de Vakraad voor de Textielindustrie.  
De vakbeweging heeft als onmiddellijk doel het verschaffen van bestaanszekerheid aan zijn 
leden: ‘ook de textielarbeider zonder bijzondere vakbekwaamheid of oefening (moest) in staat 
(…) zijn in een, zij het bescheiden, levensonderhoud te voorzien’ (zie bij voetnoot 480). Dat dit 
met meer kans op succes kan worden gerealiseerd tijdens een opkomende economie hadden de 
jaren ’30 wel geleerd. Voor de textielarbeidersbonden kwam hier als extra leermoment nog bij 
dat dit onder verhoudingen van een bepaalde mate van overheidsbemoeienis en marktregulatie 
beter ging dan in economische verhoudingen waarin het laissez-faire, laissez-aller als leidraad 
werd gehanteerd, zoals in de jaren ’20 nog het geval was geweest. Dit is wat de wederopbouw 
met zich meebracht, deze ging dan ook voor. Vanuit economisch standpunt bezien betekende 
dit rendementsherstel en vanuit de bevolking gezien woningbouw, kleding, voedsel. 
Eindelijk was de Bedrijfsunie in de Textielindustrie doorgedrongen tot de conferentiekamer, 
niet langer om met de pet in de hand beslissingen en oekazes aan te horen, maar als gespreks-
partner. Dit was langzaam, aarzelend gegaan, maar in 1947 waren de verhoudingen al zo gepa-
cificeerd dat Van Eck de Unie-bonden opriep de werkgever niet aan zijn lot over te laten door 
zich terug te trekken uit de fabriekscommissies, wanneer daar ook EVC-ers deel van uitmaakten 
(zie bij voetnoot 992). Hij realiseerde zich als geen ander dat fabrikanten en bonafide vakbonden 
tot elkaar veroordeeld waren. Twee zaken springen er uit in dit opzicht. Om te beginnen waren 
het de vakbonden die de fabriekscommissies ertoe hadden weten te bewegen hun verzet tegen 
ploegenwerk op te geven: het bleek mogelijk om deze enorm belangrijke productie- en rende-
mentsverhogende maatregel zonder massaal conflict voor elkaar te krijgen. De bonden haalden 
de kastanjes uit het vuur; het moet voor de oude die-hards onder fabrikanten een surrealistische 
ervaring zijn geweest. Op de tweede plaats waren de vakbonden onmisbaar voor het doorvoeren 
van werkclassificatie-onderzoeken die meer-machine-bediening mogelijk maakten; geen jaag-
systeem met bittere armoede en fysieke uitputting voor de arbeiders, maar een systeem waarbij 
werd uitgerekend hoever de belasting kon gaan − met alle door de adviesbureaus erkende sub-
jectieve aspecten daarvan − en met een betere beloning voor de arbeiders, een door het College 
van Rijksbemiddelaars gesanctioneerde doorbreking van het loonplafond. Steeds werden ver-
houdingsgewijs kleine groepen arbeiders hiermee geconfronteerd en vrijwel iedere keer bleek 
het mogelijk conflicten in de kiem te smoren en af te kopen met een kleine financiële verbete-
ring voor de betrokken arbeiders. 
Arbeiders die staakten voor hoger loon, meer emolumenten, tegen ploegenwerk en meer-
machine-bediening vonden dan ook de vakbeweging tegenover zich. Een volstrekt logische en 
begrijpelijke ontwikkeling. De conclusie van de plaatsvervangend directeur van het GAB-
Enschede J. Bijkerk was dan ook onontkoombaar en geheel juist: ‘Woorden van lof voor de 
Uniebonden die in dit verband een grote mate van werkelijkheidszin, vaak ten koste van eigen 
populariteit, aan de dag hebben gelegd, zijn inderdaad op hun plaats.’1121  
 
De EVB was in 1945 uitdrukking van de wens van een grote meerderheid van de textielarbei-
ders om een ander, een beter bestaan voor zichzelf en hun kinderen te verkrijgen, maar juist om-
dat zij een instrument ten dienste van het articuleren en doorzetten van deze verlangens was, die 
grotendeels haaks stonden op de eisen van de wederopbouw, zoals belichaamd in de Stichting 
van de Arbeid, was het een tot mislukken gedoemd project: binnen de toenmalige bestaande 

                                                 
1121 Bijkerk, a.w., p. 135. 
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verhoudingen impliceerde meepraten en meebeslissen een zich conformeren aan een beleid 
gericht op rendementsherstel op basis van lage lonen. Het streven van de CPN was er op gericht 
om toegelaten te worden tot en deel te nemen aan het politieke en sociale topoverleg teneinde 
daar haar programma te kunnen doorvoeren. Om dit te kunnen realiseren moest zij een zodanige 
machtsbasis van onderaf opbouwen en in stand houden, door actief verzet te ondersteunen, dat 
zij toelating kon afdwingen. Dit is niet gelukt door de succesvolle tactiek van de regering en de 
ondernemers om de EVC en de CPN zoveel mogelijk buiten te sluiten en door de tweeslachtige 
politiek van de CPN zelf die de sociale strijd vooral als politiek drukmiddel wenste in te zetten. 
 
Het College van Rijksbemiddelaars was het door de regering op afstand geplaatste beleidsin-
strument voor de uitvoering van het door de regering geformuleerde loonbeleid. Het College 
heeft zich er met enige moeite van laten doordringen dat het vanuit Den Haag niet mogelijk was 
de complexe werkelijkheid van de textielindustrie te doorgronden, laat staan te bestieren. Het 
CRB was aangewezen op, veroordeeld tot samenwerking met de Vakraad voor de Textielindu-
strie en in Twente vooral met een buitengewoon onwillige groep fabrikanten. Deze trokken ook 
aan het langste eind in de schier eindeloze discussies over de doorbreking van het loonplafond, 
doordat zij geclausuleerde dispensatie kregen die zij vervolgens straffeloos konden overtreden. 
Slechts door scherp te zeilen aan de wind van het loonbeleid slaagde het College van Rijksbe-
middelaars er in om de Twents-Gelderse textielfabrikanten te dwingen zich te voegen in het 
overheidsbeleid. 
 
De houding en het gedrag van de overgrote meerderheid van de textielarbeiders laat zich in de 
eerste periode na de bevrijding, tot medio 1947, het beste typeren met de woorden ‘Nu is onze 
tijd gekomen’ (zie voetnoot 343). Een groot aantal jonge vrouwen amuseerde zich in de zomer 
van 1945 met geallieerde militairen en veel mannelijke arbeiders werden pas door de geldzuive-
ring gedwongen om weer in de textielfabrieken aan het werk te gaan, aangezien toen (opnieuw) 
bleek dat er voor hen geen alternatief was dan de fabriek om in hun levensonderhoud te voor-
zien. De verbittering over het werk en de afkeer van de fabrikanten, die zij uit de crisis en de 
oorlog hadden overgehouden, werden hierdoor alleen maar versterkt: er was voor hen geen 
nieuwe tijd. De textielarbeiders verzetten zich met kracht tegen een wederopbouw over hun rug, 
maar er was geen andere; wanneer zij niet spinden, weefden en finishten, wie moest het dan 
doen? Zij stelden zich te weer tegen alles waaraan ook maar een zweem van de “oude” arbeids-
verhoudingen kleefde; geen ploegendienst, geen jaagsysteem, geen tijdopnemers, geen … Zij 
wilden geld verdienen, veel geld, althans veel meer dan daarvoor.  
De afhankelijkheid van de arbeiders van hun wekelijkse loon om in hun levensonderhoud te 
voorzien vormde voor de ondernemers de sleutel om ploegenarbeid en meer-machine-bediening 
door te voeren. Doorgaans wordt dit verstaan als een bereidheid van de arbeiders om voor een 
paar centen meer wèl een hogere productie, een groter aantal machines te willen bedienen, maar 
in feite hebben arbeiders in dit soort zaken geen keus: een paar centen per uur meer waren (en 
zijn) van belang om het huishouden draaiend te houden, om tekorten aan te vullen. 
Maar ook in de tweede periode, toen de arbeiders ogenschijnlijk weer terug in het gareel waren, 
bleef de weerstand bestaan en verkochten zij hun huid zo duur mogelijk. Omdat de fabrikanten 
hen hard nodig hadden om nieuwe markten met betere kwaliteiten doek te bewerken, moest er 
door de ondernemers in de onderlinge relaties worden geïnvesteerd. Hier ligt de basis voor de 
welvaartsmaatschappij; niet dankzij goede relaties, maar tegen een beter loon. 
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In de Inleiding heb ik geschreven dat in de jaren ‘30 de werkloosheid het deksel is geweest dat 
voorkwam dat de sociale spanningen in de textielindustrie zich ontlaadden, na de oorlog was dit 
hulpmiddel in zijn tegendeel verkeerd en vormden de vakbeweging en een stelsel van sociale 
zekerheid het deksel en de bodem van het drukvat. Ziehier de essentie van dit onderzoek. 




