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Woord vooraf

In de loop van 1996 is de Tilburgse Wolindustrie - of beter: de Tilburgse
Wollenstoffenindustrie - nog eens in het zoeklicht van de publiciteit geraakt.
De aanleiding daartoe was het faillissement van AaBe of - om de oude naam
te gebruiken de Koninklijke wollenstoffen- en wollendekenfabriek AaBe. In
het Brabants Dagblad is de bewogen geschiedenis van de met de ondergang
bedreigde fabriek nog eens uit de doeken gedaan, maar bovendien werd de
lezers informatie voorgeschoteld onder de titel: "Met de textiel verloor Til-
burg ook de baronnen" (Trouw d.d. 6 augustus 1996), een thema dat kort
daarna ook werd opgepakt door het Brabants Dagblad, dat den volke kond
deed: "Ook meneer Wim is goed terechtgekomen".

Toch is onder de naam 'AaBe Textiles' nog een deel van het eertijds zo
imposante bedrijf van de familie Van den Bergh overeind gebleven. zij het
op bescheiden schaal.
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Afbeelding ran het Noordpooldiorama iii de etalage van AaBe op de

Heu\·el in Tilburg op een etiket \'001· een deken. Hier was  ,orspronkelijk
G.C. rein Spaendimk & Zonen en later Gebr. Van Spaendonck gerestigd

AaBe was en is dan de laatste der Mohikanen. Van de circa 1500 werkne-
mers in de hoogtijdagen' - zeg midden van de zestiger jaren - wordt nu nog
aan een 50-tai werkgelegenheid geboden. De glorie van AaBe waren onge-
twijfeld de wollen dekens. terwij! men toch in hoofdzaak strijkgarenstoffen

* Dit  was een  top:  van meer belang  is. dat AaBe gedurende  20 jaar werk  bood aan  12(10
werknemers.
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maakte. Wat dat 1 aats te betreft:
het fraaie boek De kleding en liet
AaBe ervant dat uitgegeven werd

15-/--4*/Ram/4./ in 1953 bij de herdenking van de- milmK 150 jaar bedrijvigheid in de textiel
I# E ...  I   m.     van de familie Van den Bergh in

.3 Y 2, .b.' I·     Tilburg, is voorzien van een om-

Ae/&.11054- slag gemaakt uit een 'originele
S-' I./. .E AaBe-ruit'.  Dat  laatste  mag  een

 -            AaBe had
zich echter allang opI. typisch Tilburgs product heten.

P andere paden begeven: tekenend
} lijkt, dat de ondergang in 1996

werd geweten aan de teruggang in
de vliegtuigindustrie, waarvoor
AaBe brandwerende bekleding-
stoffen voor vliegtuigstoelen pro-
duceerde. Al eerder was het pro-

Jan Antonie Sebastiaan ductiepakket afgestemd op de
va,1 Spaendonck 'Heimtextilien', zoals de Duitsers

* Tilburg 20-1- 1755 dat treffend noemen.
t Tilburg 11-9-183 1 De gebeurtenissen waren voor
x  1. Maria A. Pessers mij aanleiding mij nog eens te

2. Maria van Oyen verdiepen in de geschiedenis van
3. Dorothea Suys de wollenstoffenindustrie. Ik deed

Firmant van Swagemakers & Van Spaendonck: dat vanuit een persoonlijke en pro-
Lid van de Gemeenteraad 1810-1831 fessionele betrokkenheid bij de

(Olieverfportret door Adriaan de Lelie 1819) ontwikkelingen in de Tilburgse
textielindustrie. Niet alleen was ik verbonden aan de verschillende
organisaties in de wolindustrie - ik noem de Vereeniging van Tilburgsche
Fabrikanten van Wollenstoffen en de Federatie Nederlandse Wolindustrie -,
die betrokkenheid mag tot op zekere hoogte ook verklaard worden door af-
komst. Als Van Spaendonck maak ik deel uit van wat ter onderscheiding van
de talrijke naamgenoten in de wandeling wei eens als de fabrikantenfamilie
Van Spaendonck wordt of werd aangeduid. Daarom sta ik hier even stil bij
de industriele activiteiten van leden van de familie Van Spaendonck. Dat
lijkt me gewettigd omdat familiebedrijven in deze periode de ontwikkeling
van de Tilburgse wollenstoffenindustrie bepaalden. Dit familisme' klinkt ook
door in het opereren van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van
Wollenstoffen.
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Als eerste wollenstoffenfabri-
kant uit de familie Van Spaen-
donck mag gelden Jan Antonie Se-
bastiaan (1755-1831), die op la-
tere leeftijd -in  1822- een maat-
schapcontract sluit met Norbert im T.
Swagemakers, waarin hij uitdruk-
kelijk stipuleert, dat Norbert ver- ./1.
plicht is J.A.S.'s jongste zoon Ge-
rard Cornelis (1804-1873) "in alle
werkzaamheden  toe te

laten  en                        <=.-hem in alles als ware hij zijn eigen
kind te onderrichten". In 1831 . 1,/ .' .''

wordt G.C.. die sinds zijn jeugd in
de wollenstoffennijverheid had .--gewerkt, lid van de firma Swage-
makers en Van Spaendonck. Zijn . /-.„.
vader overlijdt kort daarna. 111;

In  1846  overlijdt ook Norbert Gerard Comelis van Spaendonck
Swagemakers. Het bedrijf wordt *       Tilburg  26-4- 1804
nog enkele jaren voortgezet voor f   Tilburg 10-6-1873
de gezamenlijke rekening van de x    Maria Eva Swagemakers
erven Swagemakers en G.C.. maar aanvanketijk lid van de finna
in 1849 sticht G.C. zijn eigen be- Swagemakers & Van Spaendonck:
drijf. Daarover is in vergelijking oprichter van de firma
met de vele andere wolbedrijven, G.C. van Spaendonck ( & Zonen):
die Tilburg toen telde, relatief Lid van de Gemeenteraad:

Lid  van  de  Kamer van  Koophandel.veel bekend, hetgeen de voor-
naamste reden vormde om me er Regent van het Stedelijk Armbestuur.

in te verdiepen en er een publica-
tie aan te wijden'. Na de dood van Gerard Cornelis werd zijn bedrijf opge-
splitst in Andrd van Spaendonck & Zonen (veel later. na de 2' wereldoorlog
ook bekend als 'Spandon') enerzijds en Gebroeders van Spaendonck ander-
zijds. Die gebroeders waren oomzeggers van Andrd. namelijk zonen van
Andre s broer Frans L. die eerder overleden was.

De firma Gebroeders van Spaendonck hield zich ook bezig met de deken-
fabricage en vormde in 1929 het uitgangspunt van de AaBe-fabriek. Tilbur-
gers herinneren zich nog wel het diorama van het beeldmerk van AaBe in een
etalage op de Heuvel. Daar was oorspronkelijk G.C. van Spaendonck & Zo-
nen en later Gebr. van Spaendonck gevestigd.

Vincent J.A. van Spaendonck, de jongste zoon van Gerard Cornelis. had
een ververij op Koningshoeven, later de Coliperatieve Ververijen van Til-
burgse Fabrikanten van Wollenstoffen en tenslotte de Ververij Koningshoe-
ven BV.
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Het is - dunkt me - interessant
een beeld te krijgen van de famili-
ale samenhangen zoals die een
weerspiegeling vinden in bedrij-

S      ven. Daarmee wordt tevens een
stuk textielhistorie geYllustreerd.
De hier volgende tekening beoogt
het thema familie en bedrijf te il-
lustreren.

5.. In het algemeen zijn de in het
schema vermelde gegevens ont-+ 4.

leend aan het Handelsregister. De
1-,«.1 dossiers van geliquideerde onder-

nemingen, die - voor zover hier
van belang - berusten bij het
Rijksarchief Noord-Brabant te 's-
Hertogenbosch. In afwijking van
juridische status is aangenomen,

Andre J. van Spaendonck dat het bedrijf heeft opgehouden
*    Tilburg 30-7-1833 te bestaan. zodra de productie is
f    Tilburg 17-4-1906 stopgezet. Als bron voor deze

x    M. Rosalia Janssens laatste data is meestal gebruik ge-
Was aanvankelijk werk.aam in de firma G.C. maakt van Ti/burg, eens de wol-

van Spaendonck & Zn., stad van Nederland door ing. P.
Richtte  in  1898  de firma van Gorp'.AndrE \'an Spaendonck & Zonen op: Bij de vermelding van de juri-

Ridder in de Orde van Oranje Nassau dische grondslag van de bedrijven(Pastel op papier door J. Kruijsen-
Van Dijk 1902)

is enige vereenvoudiging aange-
bracht door met name construe-
ties. die slechts kort hebben be-

staan. onvermeld te laten.
Met betrekking tot bestuurders van rechtspersonen (directeuren) is alleen

de duur van hun directoraat vermeld. De vorm hiervan is: 'B:' gevolgd door
de jaartallen van begin en beeindiging. Verschillenden waren al eerder pro-
curatiehouder.

Uit het schema blijkt ook, dat in de nadagen van de Tilburgse Wollen-
stoffenindustrie nog enkele leden van de familie Van Spaendonck betrokken
waren bij deze bedrijvigheid. Jan Willem ('Dimpel') van Spaendonck be-
landde via W. Brands en Zonen als directeur bij de Nederlandse Textielcom-
binatie 'NETEC'. 'NETEC' was een combinatie van de wollenstoffenfabrie-
ken van Thomas de Beer. Pessers van Zuylen en W. Brands en Zonen, waar
de oud-Tilburger mr. Jan de Pont' als belangrijkste financier optrad. Het was
- evenals VdTCWd (zie het schema), waar Nico Keusters  die rol op zich nam

Johannes H. de Pont * Tilburg 22-2-1915 + 18-9-1987
Nicolaas P. I.M. Keusters * Tilburg 19-9-1929 t La Nucia 21-8-1995
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- een gedurfde poging om met een financiele injectie een samenwerking van
enige bedrijven van de grond te tillen. helaas zonder blijvend resultaat. Ook
bij VdTEWd was de familie Van Spaendonck vertegenwoordigd: dit bedrijf
was een bundeling van de Wollenstoffenfabriek 'Triborgh' N.V.- gesticht
door Wim C.M. van Spaendonck - en L.E. van den Bergh N.V.. waar Ed
L.W.C.M. van Spaendonck de leiding had.

Dit alles lijkt me een afdoende rechtvaardiging voor mijn belangstelling
voor het wedervaren van de Tilburgse textielind ustrie.

.
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Het fabrieksgebouw van G.C. ran Spaendonck & 71,nen op de hoek van de Heu;vet en de Tuin-
straat  te Tilburg.  De foto is na  1870  genomm.  tcien het wordien bestaande  gebouw afl)rancide.
Het gezichtpunt is waarschijnlijk vanuit de tuin van Gerard Cornelis van Spaendonck, die op de

Hetivel  wc)(„ide.  Vanaf  1897  was  het  geboitw  in  gebritik  bij  de finna  Gebr.  Van  Spaendonck.

Deze studie van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wol-
lenstoffen werd begonnen als een ontwerp voor een inleiding voor de Studie-
club Dr. P.C. de Brouwer'. Gaandeweg dijde het manuscript uit gevoed door
overvloedig materiaal en historische belangstelling

'
Studieclub omstreeks  1920 opgericht op initiatief van de Brabantse emancipator Mgr.Dr. P.C.
de  Brouwer ( 1874 -  1961 )



SWAGEMAKERS&VANSPAENDONCK -Stamboom" van Familiebedrilven Van Spaendonck
(1822-1849)

LEGENDA
Norbert Jan Ant. Seb.

Swagemakers van Spaendonck Bedrijf  met Van Spaendonck-eigenaren
(1778-1846) (1755-1831)
B: 1822-1846 8:1822-1831

+
Andere bedrijven

Gerard Comelis
van Spaendonck Verwantschap: vader-zoon

(1804-1873)   Deze stippellijn geeft aan dat een
B:1831-1849 persoon overgegaan is naar een

ander bedrijf

Overgang of overname van bedrijven
Firma G.C. VAN SPAENDONCK of stichting van een nieuw bedrijf

(1849-1860)
V

Gerard Comelis
van Spaendonck

(1804-1873) B = bestuurder (firmant, directeur)

VENNOOTSCHAP G.C. VAN
SPAENDONCK & ZONEN

(1861-1897)

Gerard Comelis
VERVERIJ VINCENT VAN

van Spaendonck SPAENDONCK
(1804-1873) (1867-1918)0  + -. Vincent J.A. van SpaendonckAndr6 J. van Frans L van (1845-1924)

Spaendonck Spaendonck                                     1
(1833-1906) (1838-1891)
8:1861-1898 B: 1861-1891 Gerard C.J. van Spaendonck

(1873-1944)
\   5- I ./-



Firma ANDRE VAN SPAENDONCK & X   -ltma GEBR. VAN
ZONEN \ SPAENDONCK WOL- KATOEN- EN

(1898-1921)   (189*'=*
STUKVERVERIJ FIRMA

NV(1921-1927) GERARD VAN SPAENDONCK
VOF(1927-1946) Antonius I.C. Bernard C.M. (1925-1937)
NV(1946-1970) van van WOL- KATOEN- EN

Spaendonck Spaendonck STUKVERVERIJ v/h GERARD
Andrd J. van Spaendonck (1868-1920) (1870-1931) VAN SPAENDONCK NV

(1833-1906) 1 (1937-1967)
B:1898-1906 , Gerard C.J. van

Spaendonck
(1873-1944)

Charles G.J.M. Eduard A.M. van
van Spaendonck 2.2

Spaendonck (1874-1931) San E.I. van Aad E.J. van
(1858-1898) B: ?-1931

Spaendonck SpaendonckB:1898
(1905-1960) (1907-1967)
8:1946-1960 B:1946-1967

Frans A.J.M. Wim C.A.M. van Wollenstoffenfabriek
Robert G.B. vanvan Spaendonck 'Triborgh"

Spaendonck (1903-1977) (1938-1967) Spaendonck

(1882-1936) ' Wim C.A.M. van 8:1946-1967
(*1946)

4-- Spaendonck 7.-
(1903-1977)Charles F.J.M. Jan A.C.1. van B:1938-1959 000-van Spaendonck Spaendonck

(*1912) (1925-1995) V
B:1937-1970 B:1951-1970 Ed L.W.C.M.van

Spaendonck
(*1930)

B:1957-1967

I    I ./
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Met enige schroom liet ik in mei 1999 de toen reeds ver gevorderde be-
schouwing lezen aan prof. Dr. Harry van den Eerenbeemt, die mij wees op de
mogelijkheid het werk als een dissertatie voor te leggen, waarvoor echter wel
aanvullingen en aanpassingen vereist zouden zijn ten einde aan de academi-
sche eisen te beantwoorden.

"Per ardua ad astra", deze zinspreuk van de Katholieke Universiteit Nij-
megen lijkt me toepasselijk op het parcours, dat vervolgens moest worden
afgelegd. Verleidelijk als zijn suggestie leek, de aarzeling die bij de schrijver
opkwam en hem bijbleef, was allerminst ongerechtvaardigd. Geleidelijk ging
de ombouw naar een proefschrift het dagelijks leven van promovendus en
zijn echtgenote beheersen. Maar de aanstaande promotor was een standvastig
baken, dat duidelijk maakte welke koers moest worden gevaren.

In de veilige haven ben ik hem zeer erkentelijk, dat hij als coach is opge-
treden en mijn gesputter over de gestelde eisen weerlegde of naast zich
neerlegde.

De laatste weken voor de indiening van het proefschrift werd zijn geduld
op de proef gesteld door problemen met de computer, die een poging leek te
ondernemen het schip in het zicht van de haven te laten stranden. De beman-
ning was bijna uitgeteld, maar met optimisme en doorzettingsvermogen wist
mevrouw Corina Snelders-de Hond deze klippen te omzeilen tot grote
opluchting van de auteur.

Velen hebben mij geholpen bij de aanvullende factfinding, een zeer tijd-
rovend karwei, dat vooral bekort is door de assistentie van Frans van BerkeL
die mij sinds november 1998 veelvuldige bezoeken aan het Gemeentearchief
Tilburg bespaarde. Maar ook de vele medewerkers. op wie ik een beroep
deed. zeg ik hier bijzonder dank.

Weer was het de Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed. die een
handreiking deed om de metamorfose van proefschrift naar een volwaardig
boekwerk te begeleiden. Het resultaat van deze inspanningen kan de lezer
zelf beoordelen. Onmisbaar waren daarbij sponsors en vrienden, die hun
sympathie met de onderneming hebben omgezet in een financiele bijdrage,
daartoe - met verrassend resultaat - aangemoedigd door mijn broer mr. Geert
C. van Spaendonck. Zij zijn elders vermeld.

Om in de familie te blijven: kleindochter AnaYs Conyn nam de Summary
voor haar rekening op een wijze die de vroegere secretaris van de 'Cloth
Commitee' van de International Wool Textile Organisation hoog waar-
deerde!
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Hoofdstuk 1

Bestek van deze studie

De cluster van heerdgangen en dorpspleintjes (Frankische driehoeken),
die het dorp Tilburg vormde, dreef al sinds welhaast onheugelijke tijden op
een opmerkelijke wolnijverheid in combinatie met de gebruikelijke land-
bouw. De 19' eeuw vormde de overgang van het heidorp naar een industrie-
stadje, waarbij de wol de katalysator was van het proces, waaruit de heden-
daagse 'Moderne Industriestad' met een gevarieerde bedrijvigheid in indu-
strie en diensten. een breed scala van onderwijsinstellingen en uitgebouwde
culturele en maatschappelijke voorzieningen voortkwam.

Deze ontwikkeling is al voor velen een voorwerp van onderzoek en studie
geweest, waarbij - zo mag men stellen - de aandacht overwegend gericht
was op de emancipatie van de arbeidersbevolking. Door dit essentiele thema
werd het zicht op de groei van het wollenstoffenbedrijf met vele effecten op
en betrokkenheid bij de maatschappelijke ontwikkelingen in Tilburg weI
eens benomen.

Deze studie stelt zich daarom ten doel een beeld te geven van de positie
van de wollenstoffenbedrijven in het maatschappelijke krachtenveld vdor
wereldoorlog II: de initiatieven die werden gegenereerd. de reacties - aan-
trekking en afstoting - op andere actoren in het sociaal- economisch gebeu-
ren, de evolutie in de opvattingen over politiek en bedrijf.

De Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen. opge-
richt in 1896 en daarmee een van de oudste ondernemers organisaties in Ne-
derland, dient daarbij als uitzichtpunt. De vereniging was zonder twijfel re-
presentatief voor de wollenstoffenindustrie en had een invloed die ver buiten
de Tilburgse grenzen reikte. Wei zou men bij deze benadering kunnen te-
genwerpen. dat de geschiedenis aldus door een kijker met een beperkt ge-
zichtsveld beschouwd wordt. Immers de vergaderingsverslagen geven aan,
welke onderwerpen voor de organisatie en haar leden relevant waren. Zo
werd - terecht of ten onrechte - voor de eerste wereldoorlog weinig aandacht
geschonken aan de handelspolitieke ontwikkeling, een onderwerp dat vanaf
1919 de aandacht voortdurend opeiste. Maar het kan heel goed zijn, dat men
die ontwikkeling niet goed in het vizier had bij gebrek aan adequate gege-
vens'. Wij nemen echter aan, dat de werkelijke belangen van de industrie in
het bestuur en algemene vergadering met hun als regel hoge vergaderfre-
quentie terdege in het oog werden gehouden, al zal men geleidelijk hebben
moeten wennen aan het uitdijende werkterrein.

Dit focussen op de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollen-
stoffen houdt ook een beperking in ten aanzien van de relevantie van de con-
clusies. Immers het belang en de 'overtuiginghkracht' van een industrie wor-
den primair bepaald door het maatschappelijk rendement van de individuele
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bedrijven in termen van werkgelegenheid en hun bijdrage aan het nationaal
inkomen. De belangen behartigende brancheorganisatie, die dus ons onder-
werp is, is daarbij slechts een instrument. Maar op zijn minst wordt door de
organisatie richting gegeven aan de aandachtpunten voor de individuele be-
drijven.

Ook in ander opzicht is deze studie beperkt: de beschouwing spitst zich
toe op de periode  1896 tot  1940, van de oprichting tot de tweede wereldoor-
log. De eerste limiet spruit voort uit de gekozen basisbron, zijnde in hoofd-
zaak de notulen van de bestuurs- en algemene vergaderingen van de vereni-
ging. De tweede grenspaal is gekozen, omdat met de oorlog het kader van de
gebeurtenissen zo ingrijpend veranderde. De oorlogstoestand, de Duitse be-
zetting en de schaarste bracht een geheel andere constellatie met eigen pro-
blematiek, zodat een aparte studie daarvan noodzakelijk zou zijn. Dat geldt
al evenzeer voor de naoorlogse jaren, waarin na het herstel van de branche de
ondergang zich voltrok: de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van
Wollenstoffen bleef nog bestaan tot in 1970' maar sinds 1950 werden de eco-
nomische belangen van de wollenstoffenindustrie behartigd door de Federa-
tie Nederlandse Wolindustrie, een landelijke organisatie. die in dat jaar werd
opgericht.

Ondanks het ontbreken van enkele notulenboeken is het materiaal om-
vangrijk. in de periode 1896-1940 omvatten de notulen van de vereniging
2300 handgeschreven foliopagina's en 2750 foliopagina's in machineschrift.
Het correspondentiearchief en financiele bescheiden zijn op enkele kleine
onderdelen na niet bewaard gebleven.

In de notulen is vanzelfsprekend niet alles vermeld. Om bepaalde discus-
sies goed te begrijpen zou men de beschikking moeten hebben over de
agenda's en de daarbij behorende stukken, terwijl in de notulen begrijpelij-
kerwijze niet of slechts summier is weergegeven, wat bij de toen aanwezigen
als bekend mocht worden verondersteld. Het valt niet te ontkennen, dat deze
weergave van het besprokene door de notulist subjectief gekleurd kan zijn, al
was het maar, dat de eigen inbreng menselijkerwijs niet verwaarloosd is.

Maar dat die notulen door de vergadering achteraf zijn goedgekeurd, is
nu ook weer geen uitsluitend formeel argument, al blijft het aantal correcties
en amendementen beperkt'. En al werd "de woordelijke discussie gladgestre-
ken"1, de lezer zal in citaten ontwaren, dat de tekst niet "tot een strikt zake-
lijke stronk besnoeid" is. De weergave is over het algemeen zakelijk, maar

Het  besluit tot opheffing werd genomen  in de algemene vergadering  van 27 november  1970
(Archief VTFW decl T-XXX)

'
Opmerkelijk is, dat in de algemene vergadering van 22-8-1934 een commissie werd ingesteld
voor het nazien van de notulen. Dat had blijkbaar alleen betrekking op de tien dagen eerder

gehouden algemene vergadering    van     13-8- 1934,    waar de controversiele onderwerpen
herfinanciering van het pensioenfonds en de aansluiting bij VNW aan de orde kwamen. maar
de notulen geven geen verklaring  voor deze handelwijze. Tijdens de staking  in 1935 werden
de notulen in verband met de geheimhouding niet rondgezonden en nagezien door een
daarvoor ingestelde commissie.



BESTEK VAN DEZE STUDIE                                                   19

zeker niet overal emotieloos, zoals frequent blijkt uit de typerende woord-
keus. die ongetwijfeld mag worden toegeschreven aan degene, die aan het
woord is. Intussen "bevatten deze schrifturen enorm veel gegevens" om het
gedrag en de houding van de ondernemers te bestuderen.'

Daarnaast waren beschikbaar de Mededelingen voor de leden van de ver-
eniging over de periode 1924 tot 1941. bestaande uit 23 kloeke delen van
gemiddeld rond 300 foliopagina's in machineschrift. Dit materiaal kon soms
dienen als aanvullende informatie ten opzichte van de unieke hoofdbron. de
notulen. Belangrijker voor het doel, dat wij ons gesteld hadden, waren de
notulenboeken van de instellingen en organisaties, in de oprichting waarvan
de fabrikantenbond soms de hand had.

Op deze grondslag werd ernaar gestreefd in een omvangrijke verhande-
ling een grote varieteit van onderwerpen te bespreken, die tot het operatieter-
rein van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen be-
hoorden. Aldus ontstond een min of meer compleet beeld van een onderne-
mersvereniging, die lange tijd de enige brancheorganisatie voor de wolwe-
vers en woispinners was ter behartiging van hun belangen in sociale en eco-
nomische vraagstukken, een organisatie met een overheersende positie op
plaatselijk en prominent op landelijk niveau.

Als consequentie daarvan maken we in deze verhandeling allereerst ken-
nis met de vereniging, waarbij existentiele thema's gezeefd zijn uit het rijke-
lijk voorhanden materiaal. Gedoeld wordt daarbij op de vraag of de vereni-
ging een confessionele grondslag kon ontberen en op het denkbeeld 0111 tot
een samenwerking op provinciaal niveau te geraken. Als elementair kunnen
hier ook worden aangemerkt de positie van de leden en hun verplichtingen.
de opeenvolgende voorzitters en de vervulling van het secretariaat.

We kozen een drietal hoofdonderwerpen, die de steunpunten van deze ge-
schiedschrijving vormen, namelijk de arbeidsverhoudingen, de handelspoli-
tiek en het ordeningsidee.

Gegeven de 'raison d'ttre' van de vereniging - verdediging tegen de op-
rukkende arbeidersorganisaties - is het verhaal natuurlijk doordrenkt met de
sociale spanningen, die de industriele relaties in de eerste helft van deze

eeuw tekenden. Dit facet van de maatschappelijke ontwikkeling heeft reeds
frequent aandacht gekregen in gespecialiseerde publicaties. hetgeen echter
geen aanleiding mag zijn dit naar het tweede plan te verwijzen. Het was en is
een vitaal complement van de economische ontplooiing van de bedrijfstak.

Bij de bespreking van het tweede hoofdthema zullen wij bijzondere aan-
dacht geven aan de handelspolitieke vraagstukken. Die golden immers van
oudsher als bedreigend voor de wollenstoffenfabricage in Tilburg. maar in de
twintiger en dertiger jaren werden ze beschouwd als het kernprobleem voor
de gang van zaken in de wolindustrie en de sleutel tot gezonde economische
en ook sociale verhoudingen. Dat lijkt niet ten onrechte, want dat beleid
heeft zowel het ontstaan als de groei en tenslotte ook de ondergang wezenlijk
beinvloed.

Als derde paneel van dit drieluik komt de ordening in het bedrijfsleven
aan de orde. Na aanvankelijk in de twintiger jaren te zijn beschouwd als voer
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voor idealisten en progressieve sociologen kwam in de jaren dertig dit vraag-
stuk prominent op de agenda. Deze denkbeelden gingen als het ware hand in
hand met de economische stagnatie. De uitgeputte wollenstoffenindustrie
greep deze mogelijkheid, die gepresenteerd werd als een deugdelijke red-
dingsboei.

Deze vooral thematische benadering zal de lezer in staat stellen de grote
lij n te ontwaren, die een contemporaine fabrikant wellicht ontgaan is, omdat
zijn horizon soms niet verder reikte dan de volgende zomer- of wintercollec-
tie. Maar getracht is in volgorde van deze thema's toch wel een zekere chro-
nologie in acht te nemen. Met het voortschrijden van de tijd wordt het zoek-
licht verplaatst naar het hoofdonderwerp, dat de gemoederen in die fase
voornamelijk bezig hield. De zaken die tegelijkertijd speelden, worden dan
in dat tijdskader geplaatst.

Tenslotte werd in deze uiteenzettingen een adempauze ingelast om de le-
zer kennis te laten nemen van een reeks van initialieven en activiteiten van
de vereniging. die men misschien zou kunnen aanduiden als praktisch ge-
richt. Zij bepalen echter daarom zeker niet minder het gezicht van de fabri-
kantenbond en vormen het verlengstuk en bevestiging van de zich wijzigende
opvattingen in fabrikantenkring.

In het tijdvak waaraan deze studie is gewijd, fungeren in het maatschap-
pelijke krachtenveld natuurlijk vele personen en organisaties. De opzet is dit
netwerk enigermate bloot te leggen. waardoor de richtingen, waarin de fabri-
kantenbond met meer of minder succes invloed trachtte uit te oefenen, bin-
nen de horizon komen. De opbouw volgens de getrokken grote lijnen bete-
kent dus allerminst, dat het detail uit het oog verloren zou zijn. Integendeel.
getracht werd juist een beeld te schetsen van de ervaringswereld van de
'dramatis personae' door details, soms schijnbaar onbelangrijk, in de rap-
portage op te nemen. Dat betekent dat veelvuldig de opvatting van bepaalde
personen ten aanzien van een onderwerp wordt weergegeven. Meestal gaat
het hier over formele woordvoerders, maar ook de smaakmakers in de alge-
mene vergaderingen komen daarbij aan bod. We vermelden de personalia van
deze personen, die in het verhaal een opmerkelijke rol vervullen. Dat zijn
wat de wollenstoffenindustrie betreft natuurlijk voornamelijk de bestuurders
van de organisatie, die afgaande  op de verslagen  tot  1940 de opinieleiders
lijken bij de beleidsvorming. Maar ook bondgenoten en tegenspelers komen
in beeld.

Gepoogd is de tekst te verlevendigen met illustraties. Daartoe behoren
vele portretten. In die portrettengalerij ontbreken meerdere personen, die
evenzeer de toon leken te zetten, maar ondanks veel moeite bleek het niet
mogelijk alle gewenste foto's te achterhalen.

Waar het relaas zich over langere tijd uitstrekt en bij de gekozen themati-
sche behandeling veelal een stap terug wordt gedaan, kan de lezer zich ver-
kijken op de leeftijd van de personen, die bij een bepaalde gebeurtenis op het
toneel komen. Omdat niet alleen het tijdsgewricht. waarin een gebeurtenis is
geplaatst, significant is, maar ook de (relatieve) leeftijd van de daarbij be-
trokkenen. leek het dienstig een hulpmiddeltje te verschaffen door zo nu en
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dan de leeftijd van een persoon achter de naam te vermelden, cursiel' en tus-
sen haakjes.

Bij de organisaties en instellingen, die in het aangeduide netwerk van
belang zijn, wordt - indien nodig - een (summiere) schets gegeven van hun
structuur en functioneren in die dagen. Gedoeld wordt op de landelijke over-
heid, de gemeente, de textielvakbonden, de centrale werkgeversorganisaties,
zusterverenigingen in de textiel, Kamer van Koophandel. R.K. Handels-
hoogeschool en anderen.

Deze organisaties - naast de overheid - vormen tevens de bestaansgrond
voor een organisatie als de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van
Wollenstoffen. Wil men immers als groep bedrijven van middelbare omvang
tot zijn recht komen. dan was toen en is nu een samenwerkingsverband een
onmisbare voorwaarde. Dat sloot - en sluit ook nu - niet uit. dat door afzon-
derlijke bedrijven bepleite onderwerpen of onder de aandacht gebrachte
klachten geen gehoor vinden, maar zeker met het complexer worden van de
maatschappij verlengt zich het 'rijpingsproces' van desiderata van groepe-
ringen uit die maatschappij, zodat de hopelijke oogst later valt. Daarvoor is
een langdurige zorg onontbeerlijk, die slechts in groepsverband kan worden
veilig gesteld.

Naast deze externe eis komt ook de noodzakelijke homogeniteit van de
groep in het geding. Want zonder homogeen optreden blijft de doelstelling
buiten bereik. Het verenigingsverband bevordert die door onderlinge con-
tacten, ook in de informele sfeer, die echter niet in de plaats kunnen treden
van de statutaire procedures zonder schade toe te brengen aan de samenhang
van de organisatie.

Het is ook aannemelijk, dat die contacten in en buiten vergaderingen de
blik van de participanten verruimden, hen attendeerden op nieuwe gezichts-
punten en technische mogelijkheden en deden blijken. dat bepaalde doelein-
den door gezamenlijke inspanning haalbaar worden.

In deze filosofie zijn eventuele outsiders een storende factor, maar de
mogelijkheid daarvan vormt tevens de waarborg tegen een ordening, waarin
dwang de boventoon voert. Ook in deze sfeer bood de Tilburgse fabrikanten-
bond opmerkelijke ervaringen.

Is er sprake van een verschuiving in de opvattingen van de leden door de
jaren heen, dat werkt ook door in de positie van de vereniging, die ook zon-
der een wijziging van de statuten een andere allure zou kunnen krijgen en
meer gezag uitstralen. Dat lijkt primair verwekt door de leden zelf, die hun
vroeger vertrouwde individualisme, dat de vereniging tot terughoudendheid
maande. beetje bij beetje prijs gaven, maar vooral door degenen. die de
leidsmannen van de vereniging waren. We bezigen het woord leidsmannen
bewust in plaats van bestuursleden, omdat niet de formele positie binnen de
vereniging aan de basis ervan ligt. doch veeleer het feitelijke optreden.

Ook het opereren van het secretariaat zou een doorslag gevende factor in
deze groei naar een hoger niveau van effectiviteit hebben kunnen betekenen.
Het betreft dan zowel de kwaliteit van het beheer van de informatiestroom -
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in termen van tijdig en volledig - als de opbouw van een breed relatienet-
werk tot de hoogste relevante niveaus.

Er zijn echter ook externe factoren, die het maatschappelijk gewicht van
de organisatie bepalen. De wetgever gaat er immers geleidelijk toe over ook
de organisaties van werkgevers in het besturingsproces te betrekken. Wij
denken daarbij met name aan het bedrijfstakniveau, want op centraal niveau
waren al vroeg adviesorganen bezet met representanten in het bedrijfsleven
werkzaam, zoals de Nijverheidsraad, de Middenstandsraad  en  in   1932  de
Economische Raad. Maar als regel geschiedde de benoeming van de leden -
zoals bijvoorbeeld de Nijverheidsraad - door de minister op voordracht van
een centrale organisatie.

Deze ontwikkeling heeft een bredere achtergrond en gaat verder terug dan
men op het eerste gezicht zou vermoeden. Immers al in 1922 kwam een
grondwetherziening tot stand, die de mogelijkheid opende tot instelling van
'andere lichamen' met verordenende bevoegdheid. De gedachte van een pu-
bliekrechtelijke bedrijfsorganisatie was in R.K-kring bepleit in het 'Paasma-
nifest' van april 1919'. De uitwerking in het R.K. Bedrijfsradenstelsel was
een compromis tussen overtuigde voorstanders van een publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie en degenen. die onder de indruk van de revolutiedreiging
van november  1919. de invloed van de werknemers wilden vergroten bij
voorkeur beperkt tot de arbeidsvoorwaarden. In de twintiger jaren werden die
bedrijfsraden hier en daar opgericht. maar het stelsel hield geen stand.

Deze materie, die in protestants-christelijke kring slechts een matig en-
thousiasme teweegbracht en door sociaal-democraten werd verworpen, is
voor ons onderwerp van belang in verband met de discussie over de al dan
niet confessionele grondslag van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikan-
ten van Wollenstoffen. We laten dit hier echter rusten.

Zonder ons te begeven in een ontwikkelingsschets van het medebewind in
verschillende vormen en fasen constateren we, dat aanvankelijk de instituties
van medebewind worden bemand middels (rechtstreekse) verkiezingen door
belanghebbenden. Voor deze formule werd al gekozen bij de Kamers van
Arbeid. die krachtens  de  wet  van  2  mei 1897 konden worden geformeerd.
Ook de wet op de Kamers van Koophandel en Fabrieken van 26 maart 1920
kende door belanghebbenden in groot- en kleinbedrijf gekozen colleges. Bij
de uitvoeringsorganisatie voor de sociale zekerheid draaide de discussie om
het 'zelf doen', eerst bij de ongevallenwet, daarna bij de ziektewets. Bij die
laatste wet introduceerde de wetgever na lange aarzeling  in 1930 besturen
geformeerd door werkgevers- en werknemersorganisaties.

Die erkenning van de organisaties van werkgevers en vakbonden had toen
al plaats gevonden in de wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst 1927.
die een vervolg kreeg in de Wet tot het algemeen verbindend verklaren van
1937.

De Bedrijfsradenwet 1933 en de wet tot het algemeen verbindend en on-
verbindend verklaren van ondernemersovereenkomsten passen binnen de
formule om door een nauwere samenwerking met organisaties op bedrijfs-
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takniveau de problemen. waarmede de regering zich in de dertiger jaren ge-
confronteerd zag. de baas te worden.

Ook de ontwikkeling van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten
van Wollenstoffen en de beleidskeuzes, die in dit klimaat werden gemaakt.
verdienen nadere beschouwing.

Wij signaleerden hiervoor reeds, dat bij de ruime belangstelling. die de
Tilburgse wollenstoffenindustrie in het algemeen bij historici ten deel viel en
die haar neerslag vond in een grote verzameling publicaties, de nadruk
vooral viel op de arbeidsverhoudingen. Daarbij werd in onze appreciatie
veelal een beeld getekend, dat steun gaf aan de stelling, dat de sociale toe-
stand in Tilburg ten gevolge van de opstelling van de wollenstoffenfabri-
kanten in vergelijking met de situatie en gezindheid elders op achterstand
was gezet. Niet zelden werd daaraan het boze vermoeden gekoppeld. dat dit
een direct gevolg was van een 'monsterverbond' van de werkgevers met de
R.K. geestelijkheid. De notulen van de Vereeniging van Tilburgsche Fabri-
kanten van Wollenstoffen zouden in de jaren, die wij zullen doorkruisen. een
bevestiging of contra-indicaties moeten bevatten van die opstelling. Het gaat
daarbij niet over opvattingen van een of meer individuen. Betekenis heeft per
saldo de tendens, die naar voren komt als resultaat van het overleg in de ver-
eniging. De notulen bieden ons de mogelijkheid een blik achter de schermen
te werpen.

De onderbelichting van het standpunt en streven van de werkgevers, die
hierboven aan de dag treedt, zou geweten kunnen worden aan moeilijke toe-
gankelijkheid van de archieven van de werkgeversorganisaties . Maar ook
wordt geconstateerd, dat het vaak een bewuste keuze van de historicus is om
bij de analyse van stakingen de visie van de werkgevers niet te belichten.
Gebrek aan bronnen zou niet de reden zijn'.

Een bezwaar mag ook heten, dat slechts ddn belangrijk aspect van de
wollenstoffenindustrie beschreven werd. De samenhang met de economische
ontwikkeling werd als regel summier aangeduid. Met de onderhavige studie
wordt beoogd een meer compleet beeld te bieden van het reilen en zeilen van
de industrie, die - na een overeenkomstige voorgeschiedenis - in de eerste
helft van deze eeuw mocht worden beschouwd als het 'middel van bestaan'
bij uitstek voor de regio. Ruime aandacht wordt daarom ook geschonken aan
de initiatieven. die in de luwte van de ondernemersorganisatie tot wasdom
kwamen. Sommige daarvan waren initiatieven op sociaal gebied. waarmede
de vereniging zich in de voorhoede van werkgevers plaatste.

Deze benaderingswijze houdt echter niet in, dat de gang van zaken in de
bedrijfstak - in termen van bedrijfsresultaten - systematisch voor het voet-
licht komt. Met name in de eerste decennia van het bestaan van de vereni-
ging ontbreekt samenhangend statistisch materiaal. Dat sluit meestal steek-
houdende vergelijkingen uit met andere branches - al dan niet behorend tot
de textielindustrie - te maken. Niet geheel uitgesloten is om hiervan een
beeld te krijgen door onderzoek van bedrijfsarchieven van wollenstoffenbe-
drijven. In de besproken periode is hiervan een ruimer aantal bewaard geble-
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ven, al ontbreken daarbij toonaangevende bedrijven. Zonder het belang van
dergelijke gegevens te miskennen hebben we op grond van de complexiteit
en ongeordendheid van het materiaal hiervan afgezien en ons beperkt tot de
Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen.

Met het totaalbeeld van de Tilburgse wollenstoffenindustrie, dat met de
hiervoor gemotiveerde uitgangspunten is verwoord, kan naar onze mening
ook voorkomen worden, dat de wolindustrie en de grotere katoenindustrie
over den kam worden geschoren. Hoewel nauw verwant waren de (markt-)-
posities van beide industrieen zeer verschillend. Bijgevolg kunnen in het be-
sproken tijdvak de bevindingen van historische studies gewijd aan de
Twentse katoenindustrie niet zonder meer worden overgeheveld naar de Bra-
bantse wolindustrie.

Na deze verklaring van onze invalshoek bij de behandeling van een - be-
langrijk - deel van de geschiedenis van de Vereeniging van Tilburgsche Fa-
brikanten van Wollenstoffen volgt hieronder een hoofdstuksgewijze berede-
neerde opsomming van de besproken onderwerpen.

Nadat in hoofdstuk 2 een korte blik wordt geworpen op de voorgeschie-
denis en het contemporaine gebeuren. wordt in hoofdstuk 3 het eigenlijke
onderwerp aangesneden. Eerder duidden we de hier besproken thema's aan
als existentiele vragen. Na de doopceel ('oprichting') en bemanning ('voor-
zitters en secretarissen') volgt de vraag 'Provinciaal werkgebied?' (para-
graaf 3.3). dat culmineert in de verhouding tot de Goirlese textielindustrie.
gepersonifieerd door Adriaan C. van Puijenbroek en Jan van Besouw. tussen
wie in 1908 een controverse speelde naar aanleiding van een arbeidsconflict
bij Van Puijenbroek.

Na een stap terug in de tijd bezien we het wikken en wegen over de vraag
'Confessionele grondslag?'. in welke beschouwing de houding van de fabri-
kanten tegenover de Algemeene Nederlandsche Bond van Textielarbeiders
De Eendracht veel gewicht in de schaal legde. Ook dit was een onderwerp
van lange adem, dat toch ter wille van de continuiteit in de paragraaf (3.4)
wordt afgehandeld.

Paragraaf 3.5 'Verplichtingen van de leden' beoogt duidelijk te maken,
dat het lidmaatschap van de vereniging geen vrijblijvende zaak was. Dat
komt wel heel nadrukkelijk naar voren in het bindend besluit inzake werk-
staking en uitsluiting van 1902. dat hier vooral de aandacht vraagt.

Vanzelfsprekende aanvullingen op de voorafgaande paragrafen zijn 'De
leden' en 'De vakbeweging' (3.6 en 3.7), waarmede het 'tableau de la

troupe' gecompleteerd wordt.
'De patroons en het sociale vraagstuk', zoals hoofdstuk 4 is genoemd, be-

strijkt de periode tot de eerste wereldoorlog. Over de issues, die nagenoeg in
chronologische volgorde aan de orde komen (paragrafen 4.1 tot 4.10). valt de
schaduw van de oorspronkelijke patroonsorganisatie.

Die thematiek wordt in het volgende hoofdstuk 5 niet afgebroken, maar
de oorlogsomstandigheden doen hun invloed terdege gelden: 'Van oorlog tot
loonconflict'. Aanvankelijk vragen de problemen van het neutrale Nederland
en de gevolgen voor de bedrijvigheid (paragrafen 5.1 tot 5.3) alle aandacht.
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maar al spoedig belanden de arbeidsverhoudingen (paragrafen 5.4 tot 5.6)
weer op voorgrond. waarbij de werkgevers ondanks gunstige bedrijfsresul-
taten met een beroep op de onzekere tijden een grote terughoudendheid bij
het arbeidsvoorwaardenbeleid aan de dag leggen, hetgeen uitdraait op het
conflict van 1916 (paragraaf 5.7).

In de nasleep daarvan vertrekt voorzitter Carl Straeter (paragraaf 5.8) en
moet zijn woord gestand gedaan worden door de afsluiting van een CAO (pa-
ragraaf 5.10). Die twee hoogtepunten zijn ingebed in discussies over onder-
delen van arbeidsvoorwaarden, waarmede men de verlenging of vernieuwing
van de CAO voor zich uitschuift (paragrafen 5.9 en 5.11 tot 5.15).

Deze impasse - en de aanvaarding van een statutaire rooms-katholieke-
grondslag voor de vereniging - dragen bij tot hernieuwde contacten met de
Vereniging van Katholieke Werkgevers in de Textielnijverheid (Hoofdstuk 6
'Tegenstrever of bondgenoot?'), waarbij aandacht wordt gegeven aan moge-
lijke vormen van samenwerking (paragraaf 6.1), overleg over een eventuele
CAO (paragraaf 6.2.) en de opzet van een uniforme wachtgeldregeling, alles
zonder resultaat (Paragrafen 6.2 tot 6.5).

Om dit hier en daar mistroostige verhaal te onderbreken wordt in hoofd-
stuk 7 'Een waaier van activiteiten' gepresenteerd, waarmee een beeld wordt
gegeven van de veelsoortige activiteiten, die de Vereeniging van Tilburgsche
Fabrikanten van Wollenstoffen buiten de sfeer van de arbeidsvoorwaarden
ontwikkelde.

Met 'Vrijhandel of protectie' wordt het tweede hoofdthen"ta van deze stu-
die aangeboord. Dit hoofdstuk 8 is zo opgezet. dat - vooraf gegaan door het
'Beeld van de ontwikkeling van de wollenstoffenindustrie in deze periode'
(Paragraaf 8.1 ) achtereenvolgens een reeks van organisaties en instellingen
ter sprake komen, die voor de Tilburgse wollenstoffenindustrie als actoren
op het speelveld van de handelspolitiek golden, en wel als volgt:
8.2  De Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen en de

handelspolitiek:
8.3  De Nijverheidsraad en de handelspolitiek:
8.5   De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Tilburg en Omstreken en

de handelspolitiek.
8.7  De centrale werkgeversorganisaties en de handelspolitiek:
8.10 De gemeente Tilburg en de handelspolitiek.
8.12 De Internationale Wolvereniging en de handelspolitiek.

De volgorde van deze 'march past' is bepaald door de chronologische
volgorde van de onderwerpen en facetten van de handelspolitiek waarmede
ze van doen hadden. Dat waren:
8.4  Protectie en valutacrisis
8.6  Tariefwet 1924 en retorsie
8.8.  Safeguarding of Industries Act
8.9 Opnieuw valutaconcurrentie
8.11 Van contingentering naar depreciatie

De handelspolitieke ontwikkeling tijdens het interbellum heeft ernstige
gevolgen gehad voor de wolindustrie. Dit had een grote 'Weerslag op de ar-
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beidsverhoudingen'. waarmede hoofdstuk 9 zich bezig houdt. Dat wordt ge-
opend met een beeld van de loonontwikkeling in deze periode, waarvan we
sinds 1924 goed op de hoogte zijn dankzij de toen door de vereniging opge-
zette tamelijk gedetailleerde loonstatistieken (paragraaf 9.1).

De volgende paragrafen staan in het teken van de strijd om het behoud
van het loonniveau, waarbij de tijdsvolgorde is aangehouden. Het hoogtepunt
van deze strijd was de staking van augustus/september 1935, die landelijk de
aandacht trok. De kater bij werkgevers, bondsbestuurders en arbeiders weer-
hield hen er waarschijnlijk van opnieuw het strijdperk te betreden. Na de de-
valuatie van de gulden kwamen de zaken in een ander daglicht te staan.

Onze opzet hield in als derde peiler de 'Ordening in de industrie' te be-
lichten. Na de inleiding op hoofdstuk 10 worden dus vier ondernemersover-
eenkomsten in de wollenstoffenindustrie uit de doeken gedaan.

De zesde paragraaf gewijd aan de vraag. of er nu - einde jaren dertig -
tenslotte toch een verbindend verklaarde CAO tot stand zou moeten komen,
vormt de afsluiting niet alleen van dit hoofdstuk over ordening, maar ook
van onze beschrijving van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van
Wollenstoffen voor de tweede wereldoorlog.

Uiteraard behelst het slothoofdstuk de conclusies en ideeen, die de auteur
opdeed in de loop van de hier volgende ordening en vastlegging van gebeur-
tenissen tussen  1896  en 1940, zodat de lezer vermag te beoordelen.  of de
auteur inderdaad in de wol geverfd is.
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Hoofdstuk 2

Algemeen-economische en sectorale achtergrond

2.1 Algemeen-economische vraagstukken van de tijd

Nadat we onze insteek bij de rangschikking en evaluatie van de weder-
waardigheden van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollen-
stoffen uiteengezet hebben, is het nodig 'uit te zoomen' naar de gebeurtenis-
sen op nationale en zelfs internationale schaal, waarvan de door ons te be-
schrijven voorvallen op microschaal natuurlijk de stimulerende of vertra-
gende invloed ondergingen. Het lag daarbij uiteraard slechts in de bedoeling
de lezer enige referentiepunten te verschaffen.

Het tijdsgewricht, waarin de oprichting van de Vereeniging van Tilburg-
sche Fabrikanten van Wollenstoffen viel, zouden we willen karakteriseren
met een drieluik van fenomenen, die de intrede in de area van "het moderne
kapitalisme"' accentueerden. Van die fenomenen mag gezegd worden, dat ze
voor de evolutie van het sociaal-economisch leven ingrijpende betekenis
hadden.

Allereerst was er op politiek gebied de wijziging van de grondwet in
1887, die de weg opende naar algemeen kiesrecht voor mannen. De verwe-
zenlijking van werkelijk algemeen kiesrecht zou nog lang op zich laten
wachten, maar sindsdien werd het aantal kiesgerechtigden steeds verder uit-
gebreid. Na een wijziging van de kieswet in het oprichtingsjaar van de vere-
niging overschreed  in  1897  het aantal kiezers  voor de Tweede Kamer 50%
van de mannelijke bevolking van 23 jaar en ouder . De politieke bewustwor-
ding, die daaruit voortsproot, had ook effect op de arbeiderswereld, waar nu
de organisaties tot verdere ontplooiing kwamen. Een symbolische betekenis
kan worden toegedicht aan het in onbruik geraakte coalitieverbod, ook wel
stakingsverbod genoemd', dat met de invoering van het nieuwe wetboek van
strafrecht in  1886 werd afgeschaft. aldus de vrijheid van organisatie formeel
bevestigend.

Als tweede fenomeen noemen we de Arbeidswet 1889, waarmede Neder-
land nagenoeg alle Europese landen voorbijstreefde'. De wet was dan wel
een  voortbouwen  op het zogenaamde kinderwetje  van Van Houten  1874.
maar naast een uitbreiding van de voorschriften ten aanzien van de arbeid
van vrouwen en minderjarigen, werd de Arbeidsinspectie in het leven geroe-
pen, waarin de doorlopende bemoeienis van de overheid met arbeidsverhou-
dingen en -omstandigheden gestalte kreeg. Met deze institutionalisering op
regionaal niveau zal het inzicht van de bewindslieden in Den Haag in de so-
ciale omstandigheden van de arbeidende bevolking verbeterd zijn. Dit heeft -
naar wij vermoeden - een stimulerende invloed gehad op de verwezenlijking
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van de denkbeelden, die in de politiek werden geformuleerd. Daarom plaat-
sen we de Arbeidswet  1889 op kop van de rij sociale wetten, die in de vol-
gende jaren het Staatsblad bereikten.

Als derde fenomeen - met een bijzondere lading in de Tilburgse verhou-
dingen - noemen we de pauselijke encycliek Re rum No\,arum, waarin paus
Leo XIII in 1891 de leer van de Rooms-Katholieke kerk over het 'sociale
vraagstuk' ontvouwde', Waar de Tilburgse bevolking aan het eind van de
twintigste eeuw rond 97% tot het R.K. kerkgenootschap behoorde, moet deze
encycliek een grote invloed hebben gehad. Aan het leergezag van de Kerk
viel niet te tornen en al lijkt de incubatietijd lang, het is onvoorstelbaar, dat
deze ideeen de geesten onberoerd hebben gelaten. In tegendeel eerder moet

worden aangenomen dat de encycliek mede een bouwsteen vormde voor de
"fatsoenlijke verzuilde samenleving"«, waarin ook de werkgeversorganisaties
stevig verankerd werden.

Deze drie fenomenen zijn opmerkelijke sfeer bepalende factoren voor de
geschiedenis van een Tilburgse bedrijfstak vanaf het einde van de negen-
tiende eeuw. Zij zullen - ook zonder dat dit duidelijk uitgesproken en vast-
gelegd is in bewaard gebleven bescheiden - van invloed zijn geweest bij het
besluit tot oprichting van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van
Wollenstoffen.

Er is natuurlijk sprake van een voortdurende inwerking van maatschap-
pelijke ontwikkelingen op het denken en de beleidsvorming binnen de vere-
niging. Het is dan ook uitsluitend om een houvast te bieden bij ons verhaal.
waarbij - zoals gezegd - een thematische indeling de boventoon voert, dat op
pagina 49 een synopsis is opgenomen, waarin personen, gebeurtenissen en
nieuwe sociaal-economische wetten een plaats hebben gekregen. Daarnaast
wagen wij ons aan een beknopte schets van het bedrijfsklimaat in Nederland
tussen 1896 en 1940.

Men kan zeggen,  dat  de  in  1896 de landbouwcrisis,  die de bevolking
sinds 1878 teisterde, geheel achter de rug was. zodat een betrekkelijk welva-
rende tijd in het verschiet leek te liggen. Het tijdvak tot de eerste wereld-
oorlog stond voor het bedrijfsleven in het teken van repeterende arbeidson-
rust. die een basis leek te vinden in een toenemende bedrijvigheid en betere
rendementen. die sociale tegenstellingen verscherpten'. Dit manifesteerde
zich in de spoorwegstakingen van  1903, die in Tilburg, waar sinds  1870 een
Centrale Werkplaats van de Nederlandse Spoorwegen gevestigd was, wei tot
enige onrust maar niet tot staking leidden. "De spoorwegstaking van 1903 is
voor de Nederlandse vakbeweging in al haar geledingen een keerpunt ge-
weest"», aldus Brugmans, die constateert, dat de strijd niet ging om verbete-
ring van de arbeidsvoorwaarden, maar om de verhouding tussen werkgevers
en de werknemersorganisaties.

De politiek trachtte de spanningen op het sociale vlak te dempen door het
wettelijk kader van de arbeidsverhoudingen op een modernere leest te
schoeien: in navolging van het Duitse voorbeeld kwam ook in Nederland een

10

voorshands beperkt stelsel van sociale verzekeringen tot stand . De ongeval-
lenwet 1901, de invaliditeits- en ouderdomswet 1913, geflankeerd door an-
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dersoortige wetten die tevens de arbeidersbescherming op het oog hadden.
zoals de wet op het arbeidscontract van 1907. die ook de collectieve arbeids-
overeenkomst regelde. en de woningwet van 1901

De Arbeidswet mocht gezien worden als de rode draad in dit stelsel. Het
fundamentele punt van beperking van de arbeidsduur bleef in 1911 - zij het
met enige versterking - nog gelimiteerd tot vrouwen en jeugdige personen.
maar voor volwassen mannen gold de 'eigen verantwoordelijkheid' behou-
dens in uitzonderingsgevallen (Mijnwet. caissonwet, steenhouwerswet. stu-
wadoorswet"). Pas in 1919 zette minister Aalberse een algemene en ook
nogal drastische verlaging van de arbeidsduur in 'fabrieken en werkplaatsen'
over de hele lijn door. De standaard van de arbeidswet  1919 was de achturige

I 2arbeidsdag met een arbeidsweek van 45 uur. Joh. de Vries kwalificeert dit
als een toegeven aan eisen uit vrees voor de in november 1918 dreigende re-
volte, terwijl J. Bosmans rept van "toen onder Aalberse in een conjunctureel
en psychologisch gunstig klimaat met royale gebaren de positie van de werk-

..13nemer werd verbeterd . Maar op de achtergrond speelde de eerste
Internationale Arbeidsconferentie, die als uitvloeisel van het vredesverdrag
van Versailles van 28 juni 1919 onder auspicien van de Volkenbond in no-
vember 1919 in Washington gehouden werd. Daar werd naast ontwerp-con-
venties betreffende voorkoming en leniging van werkloosheid en vrouwen-
en kinderarbeid de achturige arbeidsdag als norm vastgelegd resulterend in
een wekelijkse werktijd van 48 uur". Nederland had met de Arbeidswet 1919

.,15"te hoog gegrepen en moest zich aanpassen aan het concurrerende buiten-
land. Met de wijzigingswet 1921 werd de dagelijkse werktijd 81/2 uur en de
wekelijkse 48.

Maar met deze informatie zijn we voorbij gegaan aan de eerste wereld-
oorlog. Als neutraal land was Nederland toen in belangrijke mate afhankelijk
van de medewerking van de belligerenten voor de aanvoer van grondstoffen.
De problemen konden daarom voor verschillende bedrijfstakken sterk uiteen
lopen. zulks te meer als exporterende producenten afgesneden werden van
hun buitenlandse markten.

Nadat men in Nederland van de eerste schrik - zo niet paniek - na het
uitbreken van de oorlog bekomen was, hervatte het economisch leven zijn
gang en tot 1917 was er zelfs sprake van enige groei. die in dat jaar en 1918
afbrokkelde. Dit blijkt uit de volgende graf'iek die de indexcijfers weergeeft
van de groothandelsprijzen. de kosten van levensonderhoud en de daglonen
enerzijds en anderzijds het nationaal inkomen in miljoenen guidens herleid

I6

naar koopkracht  .
Duidelijk komt naar voren, dat de loonontwikkeling sterk achterbleef bij

de stijging van de kosten van levensonderhoud, al is de definitie van 'daglo-
nen' misschien niet duidelijk: Zijn bijvoorbeeld de duurtetoeslagen. die ook
in de Tilburgse wolindustrie werden gegeven, hierin begrepen ondanks het
feit, dat die duurtetoeslagen door de werkgevers uitdrukkelijk niet als loon
werden aangemerkt? Wat daarvan ook zij. het vermoeden. dat in die periode
op de van het buitenland afgesloten binnenlandse markt beduidende winsten

17werden gemaakt, lijkt wel gefundeerd .
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Grafiek I Indexcijfers van groothandelsprijzen, kosten van levensonderhoud en
daglonen en de waarde van het reiel nationaal inkomen in de periode
1914 rot 1919
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In deze situatie leek de vrees, dat de revolutie in Duitsland, die begin no-
vember 1918 snel de overhand kreeg, zodat de Duitse keizer in Nederland

18

asiel vroeg, ook naar Nederland over zou slaan, niet zonder grond  . In de da-
gen voor de wapenstilstand op 11 november deden zich relletjes voor in Ne-
derlandse legerplaatsen. In de Tweede Kamer hield de sociaal-democraat J.
Troelstra op 12 november een rede. die door de katholieke afgevaardigde
J.B. Bomans die onmiddellijk na hem het woord voerde, als opruiend werd
gekwalificeerd: "Wie Troelstra die middag beluisterde in zijn lange soms
rammelende redevoering, hoorde ook de revolutie aan haar ketens ramme-

19

len" . De  staatsgreep' liep met een sisser af. maar het maatschappelijk kli-
maat werd er wel door bernvloed.

In de naoorlogse jaren presteerde de Nederlandse economie als geheel
genomen zeer goed. "Het snelle herstel sinds de wapenstilstand van novem-
ber 1918 wordt in de zomer van 1918 gevolgd door een onmiskenbare
hausse"". Dat was echter niet over de hele lijn het geval. De handelspolitieke
weerloosheid van Nederland kwam in sommige sectoren - keramische indu-
strie, schoenindustrie, sigarenindustrie en andere - hard aan. Aangezien dat
ook gold voor de wollenstoffenindustrie wordt in dit kader uitvoeriger hierbij
stil gestaan.

De ontreddering van Europa na de oorlog leidde tot grote monetaire in-
stabiliteit. vooral in Duitsland, Belgie en Rusland. De overwinnaars van de
wereldoorlog namen in het kader van het herstel van hun nationale economie
hun toevlucht tot handelspolitieke bescherming. Er gingen dan ook in Ne-
derland - bijvoorbeeld  bij de behandeling  van de rijksbegroting  1921  -
stemmen op een meer protectionistische koers te gaan varen. In 1921 boog
de Commissie voor Economische Politiek - een adviesorgaan van de regering
- zich over het vraagstuk. Een verhoging van invoerrechten werd wegens de
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prijseffecten verworpen. Over een voorstel om de regering tijdelijk de be-
voegdheid te verlenen om invoerverboden van eindproducten uit te vaardigen
staakten de stemmenl'

In de landspolitiek was dit niet veel meer dan een incident: de
vrijhandelsgedachte. vanuit het bedrijfsleven hoofdzakelijk gesteund door
handel. scheepvaart en landbouw, gesteund door de 'grote' Kamers van
Koophandel, waarbij zich meestal Twente voegde,-- maar ook geworteld in
een politieke overtuiging, bleef overeind. De regel dat iedere handelspoli-
tieke verdragspartner mocht rekenen op de gunstigste behandeling. die aan
enige andere verdragspartner werd geconcedeerd. bleef de basis van het be-
leid. dat tevens stoelde op de overtuiging, dat een andere koers voor een
klein land als Nederland, aangewezen op internationale handel, geen beter
resultaat voor de nationale economie zou boeken.

Dat beleid werd volgehouden. ook toen aan het eind van de twintiger ja-
ren de meestbegunstiging, die aan Nederland door andere landen was toege-
kend, door dezen werd uitgehold, zodat gesproken kon worden van 'verval
van de meestbegunstiging'. Terugblikkend moet vastgesteld worden, dat de
pleidooien voor hogere invoerrechten, reciprociteit (in plaats van meestbe-
gunstigingsregel), invoerverboden, contingenteringen en dergelijke, samen-
gevat onder de noemer 'actieve handelspolitiek', tot 1931 slechts bij hoge
uitzondering effect sorteerden.

Die opstelling wordt tot op zekere hoogte bevestigd door de herziening
van het tarief der invoerrechten in 1924, ingediend door dr. Hendrik Colijn'.
die als minister van Financien van augustus 1923 tot augustus 1925 deel uit-
maakte van het kabinet Ruys de Beerenbrouck. De Tariefwet Colijnl' had
volgens de regering uitsluitend ten doel een technische herziening van de be-
staande en verouderde wetgeving en tegelijkertijd een verhoging van de op-
brengsten, met het oogmerk een evenwicht te bereiken tussen de directe en
indirecte belastingen. (Tot deze laatste categorie werden de invoerrechten als
'verbruiksbelasting' gerekend). Al ontkende de minister in aile toonaarden
een protectionistisch oogmerk. de tariefsverhoging van 5% naar 8% kwam
neer op een beperkte bescherming van het binnenlandse product. In de uit-
werking zijn echter nog al wat voorbeelden aan te wijzen van een verder
gaande protectie. Maar over het geheel genomen was geen sprake van een
doorbraak naar een principieel gewijzigde handelspolitiek.

Die handelspolitiek stond gelijktijdig onder druk van de toegenomen va-
lutaconcurrentie met name van Duitsland. Ook bij dit vraagstuk werd de op-
stelling van de regering gekenmerkt door uiterste terughoudendheid, waarbij
de ministers zich beijverden de Tweede Kamer te verzekeren, dat van enig
protectionisme geen sprake kon zijn. Maar in 1923 kwam met de indiening
van het wetsontwerp tot tijdelijke beperking van de invoer van schoenwerk
Chet 'Schoenenwetje')'  door de minister van Arbeid P.J.M. Aalberseb enige

«

Hendrik  Colijn * Haarlemmermeer  1869  +  Ilmenau  !944:  in  1923  minister  van  Financien,
daarna meerdere malen Eerste Minister.

'        Zie pag.  161
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beweging in het regeringsstandpunt. De teruggang van de werkgelegenheid
in de schoenindustrie in ddn jaar met 42% tengevolge van een toename van
de invoer van 1920 (=100) tot 230% in gewicht en tot 125% in waarde recht-
vaardigde een ingrijpen onder handhaving van het principiele uitgangspunt,
dat herstel van het concurrentievermogen van de Nederlandse schoenindu-
strie door kostprijsverlaging zou moeten worden bewerkstelligd. "De vraag
rijst, waarom men uit alle door de valuta-import getroffen industrieen juist
de schoenindustrie als enige had uitverkoren voor steunverlening. Zulks is
volgens mededeling van de minister o.a. geschied, omdat weinig industrieen
zozeer in een bepaalde streek waren geconcentreerd als de schoenindustrie
en de sociale gevolgen van de depressie in deze bedrijfstak daardoor ernsti-

· , 25

ger werden gevoeld dan in over gehele land verspreide industneen'
In januari 1925 herwon Duitsland zijn handelspolitieke instrumentarium.

waarover het sinds de oorlog ingevolge de vrede van Versailles niet meer de
beschikking had gehad. Terwijl Duitsland uitgroeide tot de belangrijkste
handelspartner van Nederland, sloeg het protectionistische wegen in, waar-
onder een nieuwe tariefstelling per I oktober 1925. dat de Nederlandse land-
en tuinbouwproducten zwaar belastte met het gevolg. dat in die kringen meer
sympathie voor een reciprociteitpolitiek ontstond. Ook het vervoer - spoor-
wegen, havens en scheepvaart - ontkwam niet aan een Duitse discriminatie.
zodat men zich zelfs in deze sector. traditioneel de vrijhandel toegedaan,
minder afkerig van reciprociteit en retorsie toonde.

Het past in deze ontwikkelingen. dat in dit tijdsgewricht de Vereniging
voor de Vrijhandel (1925) en de Vereniging voor Actieve Handelspolitiek
(april 1926) werden opgericht.

In de onderhandelingen met Duitsland zag de Nederlandse regering zich
genoodzaakt om in weerwil van de meestbegunstigingsclausule contrapresta-
ties te improviseren om vitale Nederlandse handelsbelangen veilig te stellen.
De gang van zaken heeft ongetwijfeld aanleiding gegeven om een dubbelta-
rief in studie te nemen. Hiertoe werd in oktober 1927 een commissie in het
leven geroepen. die echter een retorsietarief in haar advies opnam. In tegen-
stelling met een dubbeltarief is bij een retorsietarief het laagste tarief nor-
maliter van toepassing. Het hoge retorsietarief komt alleen in beeld bij con-
flicten. Het voorstel sneuvelde al spoedig zonder sporen na te laten.

In de daaropvolgende tijd vestigde de regering haar hoop op verbetering
van de internationale economische betrekkingen en zette zich daarvoor in.
De Internationale Economische Conferentie van 1927, het internationale ver-
drag van 8 november 1927 tot afschaffing van in- en uitvoerverboden en -be-
perkingen, het zogenaamde Oslo-verdrag tot internationale economische toe-
nadering van 22 december 1930. de Conferentie van november 1930 over de
handelsconventie van Oslo onder auspicien van de Volkenbond zijn voor-
beelden van deze activiteiten.

"Het geluk, waarvan Nederland de voorafgaande twee decennia had kun-
nen profiteren. raakte op toen de jaren dertig begonnen"'«. De 'grote depres-
sie' na de beurscrash in Wall Street in oktober 1929 ondermijnde de hoog-
conjunctuur. Toen Groot Brittannie vervolgens in 1931 de gouden standaard
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losliet - gepaard gaande met de depreciatie van het £ - en Duitsland devie-
zenbeperkingen doorvoerde, was het gedaan met het vertrouwen in de eco-
nomie. 1930 was voor Nederland nog geen slecht jaar. maar terwijl in het
concurrerend buitenland in 1932 het "absolute dieptepunt" van de malaise
was bereikt. werd in ons land pas in 1936 het keerpunt bereikt. De werkloos-
heid, die in 1929 6,2% beliep'i, was in 1936 gestegen tot 35,3%. De index
van de aandelenkoersen die in  1929 nog op 115 stond - basis 1921-1925 =
100 - zakte steeds verder weg om in 1935 op 30 punten te belanden. De Ne-
derlandse in- en uitvoer belandden in 1935 op rond 35.5% van het 1929-peil.

De door de Nederlandse regering gevolgde "aanpassingspolitiek" kwam
neer op 'kurieren am Symptom'- . Een vrucht daarvan was de Crisisinvoer-
wet, die de invoer middels contingentering aan banden legde. Maar de hand-

29

having van de gouden standaard bleef het richtsnoer  , ook nog toen Belgie in
maart  1935 de gouden standaard losliet": De aanpassingspolitiek had ten
doel een daling van het binnenlands prijspeil, onder meer door verlaging van
de lonen, salarissen en uitkeringen.

Op 27 september 1936 besloot de regering eindelijk de gouden standaard
los te laten en in de maanden van 1936 en in 1937 herstelde de economie
zich snel.

Maar de crisis jaren hebben een ontwrichtende uitwerking gehad op de
maatschappelijke verhoudingen in Europa en al spoedig werd de economie
aangewakkerd door de oorlogsdreiging.

2.2      De textielindustrie

De Tilburgse wollenstoffenindustrie. waaraan deze studie gewijd is. is
slechts een branche van de veel meer omvattende Nederlandse textielindu-
strie. Bij de tekening van de positie van die branche mag een ruimer histo-
risch gezichtsveld niet ontbreken. Daarom geeft deze paragraaf summier en-
kele ontwikkelingslijnen van de textielindustrie.

Wij concentreren ons daarbij op de hoofdtakken van de industrie. zijnde -
in de tijd waarover we het hebben - de katoenindustrie en de wolindustrie.
Een indeling op basis van de belangrijkste grondstof, die voor de overige
branches niet aangehouden wordt: zoals de tapijtindustrie, de tricotage-indu-
strie, de band- en vlechtindustrie. met uitzondering van de bastvezelindu-
strie. Organisatorisch omvat de katoenindustrie tevens de rayon- en linnenin-
dustrie, zodat in het vakjargon gesproken wordt van de K.R.L.-industrie'. Om
een indruk te geven van de omvang van deze branches in het verleden volgen
hier enkele cijfers inzake de personeelsbezetting rond de eeuwwisseling. Niet
van alle zojuist genoemde branches zijn gegevens beschikbaar.

Landelijk gezien was de werkgelegenheid in de textielindustrie zeer be-
langrijk. Ze schommelde in de aangegeven jaren tussen 8,1 en 8,8% van de

« De  productie van rayon  werd in  1913  in  Nederiand ter hand genomen door Enka te Arnhem.
Na de eerste wereldoorlog volgde de Hollandsche Kunstzijde Industrie te Breda (1919) en de
NV Kustzijdespinnerij Nijma te Nijmegen (1929).
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totale beroepsbevolking van Nederland. Als werkgever was de K.R.L-indu-
strie (spinnerijen en weverijen tezamen) royaal het dubbele van de wolindu-
strie.

Tabell Personeelsbezetting textielindustrie  1889 -1899 -  1909"

In duizendtallen

1889 1899 1909

Textielindustrie totaal 42,5 48,1 59,2

Waarvan

Katoenspinnerijen, -twijnerijen e.d. 23,4 4,9        6,2

Katoenweverijen 23,5 27,8

Wolspinnerijen, -weverijen e.d.                    8,5 7,5 11,3

Veredelingbedrijven 0,9 3,2        3,3

Tricot industrie e.d.                                   1,0         2,5         3,1

Vlasserijen, vlas- en jutespinnerijen 4,8 2,8        3,1

Touwslagerijen e.d. 3,2        2,5        3,1

Beide branches vertoonden in de negentiende eeuw een regionale con-
centratie,2, maar de katoen was meer gespreid dan de wol. In alle Twentse
plaatsen van enige betekenis was wel een relatief grote katoenwerkgever ge-
vestigd. Deze cluster had een uitloper naar de Gelderse achterhoek. Boven-
dien bevond zich in Zuidoost Brabant ook een groep grotere K.R.L-bedrij-
ven. Als men Tilburg hiermee wil vergelijken, dan is Enschede een betere
maatstaf. In 1910 was dit de voornaamste vestigingsplaats van de K.R.L.-in-
dustrie. Enschede' telde toen 8 stoomspinnerijen met circa 2700 arbeiders en
14  katoenweverijen met circa 12.750 arbeiders. Tilburg had ongeveer  ter-
zelfder tijd 3 single-spinners met naar schatting 325 arbeiders en 45 weve-
rijen - waaronder 3 single wevers - met een personeelsbestand van rond

334500 arbeiders . Enschede was dus wel een maatje groter!
Het ontstaan van de beide industrieen - katoen en wol - lijkt veel

overeenkomst te vertonen. De oorspronkelijke huisindustrie wortelde in een
agrarische omgeving, die verre van welvarend was. In de achttiende eeuw
heeft wellicht ook een rol gespeeld, dat de Twentse industrie werkte met een

'     Met in begrip van Lonneker, welke gemeente in 1934 werd samengevoegd met Enschede
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grondstof. die van overzee moest worden aangevoerd. terwijl men in Tilburg
sinds een grijs verleden (ook) aan inlandse wol een grondstof had.

Grafiek 2 Ontwikkeling van de uitvoer van katoenen manufacturen naar
Nederlands Oostindii in relatie tot de totale uitvoer in de perb
ode 1846 -  1909  in fl.   1 000
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Een beslissende wending. zoals die zich in Twente voordeed, heeft echter
in Tilburg ontbroken. Na de Belgische afscheiding in 1830 richtte de Neder-
landsche Handel Maatschappij haar blik naar het Oosten, "waar zich een be-
scheiden katoenindustrie gehandhaafd had"". Brabant kwam als leverancier
niet in aanmerking "daar de Belgische grens teveel gelegenheid bood tot
smokkelen" De klandizie van de NHM. heeft Twente geen windeieren ge-
legd

Vanaf 1875 slaagde de katoenindustrie een in omvang stijgende export
naar andere landen op te bouwen, waarbij een rol speelde. dat aan de voor-
keursbehandeling van de NHM geleidelijk een einde kwam. De oorlog van
1914 - 1918 stelde de katoenindustrie voor grote problemen, omdat Neder-
land werd afgesneden van zijn overzeese markten, waar de opkomende Ja-
panse industrie zijn kansen schoon zag. Deze geduchte concurrent zou men
niet meer kwijt raken. maar Indie werd in het interbellum opnieuw een ex-
portmarkt van formaat, al moest in de dertiger jaren de overheid met haar
contingenteringspolitiek evenals in Nederland te hulp snellen. Dr. J. Knoes-
ter, (adjunct-) directeur van het Centaal Bureau der K.R.L.-industrie, schreef
in 1967: "De ontwikkeling van een groot deel van de Nederlandse K.R.L.-
nijverheid is in hoge mate bepaald door de sterke gerichtheid van de afzet op
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het vroegere Nederlands Oost Indie, dat in 1939 nog 70% van de weetseluit-
voer van deze industrie opnam-35.

In dit citaat ligt ook het argument om in het kader van deze paragraaf
geen diepgaande beschouwingen te wijden aan beide branches, omdat klaar-
blijkelijk de uitgangspunten zoveel verschillen. dat vergelijkingen weinig nut
kunnen opleveren. Wel zal met een grafiek op basis van de Statistiek van
roortbre,igi,ig e,1 verbruik, verzorgd door het Centraal Bureau voor Statis-
tiek. worden getracht de lange termijn ontwikkeling van de textielindustrie te
illustreren.

Deze statistiek werd in het Mededelingenblcid van de Vereeniging van
36

Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen bestempeld als een 'oorlogs-
kindje'. dat door de regering verwekt was om tijdens de oorlog inzicht te
krijgen in de behoeften aan grondstoffen enz. Op advies van de Nijverheids-
raad werd de statistiek na de oorlog in beperkte omvang gehandhaafd, al
werd het belang door de industrie in twijfel getrokken, omdat de uitkomsten
minstens een jaar later beschikbaar kwamen. Daar stond een forse admini-
stratieve belasting tegenover, zodat - aldus de Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor Tilburg en Omstreken" - de neiging ontstond om een slag te
slaan naar de cijfers om van de zaak af te zijn.

De beschikbaarheid van deze statistische gegevens voor de branches ka-
toen en wol in 1921 was bepalend voor het basisjaar, terwijl anderzijds 1938
mag gelden als het laatste 'normale' jaar vddr de tweede wereldoorlog. Van
de tapijtindustrie zijn pas veel later dergelijke cijfers beschikbaar, van klei-
nere branches van de textielindustrie werden die in 1938 niet gepubliceerd.
Vermeld zijn de producten, die in de statistiek met name worden genoemd:
de post 'overige' is terzijde gelaten.

De veel grotere omvang van de K.R.L.-industrie in vergelijking met de
andere branches. die hierboven reeds werd benadrukt, komt duidelijk naar
voren, evenals het feit, dat in 1938 het productie niveau van 1921 allerminst
is geevenaard, wat ook geldt voor de wolindustrie, die bovendien in de loop
van de dertiger jaren een stukje markt van wollen en halfwollen weefsels
heeft prijs gegeven aan bedrijven, die tot de katoenindustrie gerekend wer-
den.

De productie van de katoenindustrie is in 1938 opgesplitst in wollen en
halfwollen weefsels, weefsels uit rayon - een nieuwkomer - en katoenen
weefsels.
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Grafiek 3 Prc,duc·tie rcin enkele b,·anches vati de tertielindustrie i,11921
en 1938, ge.specificeerd tiaar proclucte,1, uitgedrukt in diti:en-
deii guidens
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Om een cijfermatig beeld te schetsen van de ontwikkeling van de wolin-
dustrie baseren we ons eveneens op de landelijke Statistiek van voortbren-
Ring en verbruik. hetgeen gezien de preponderante positie van Tilburg in de
sector geen overwegend bezwaar is. Specifiek Tilburgse gegevens zijn zeld-
zaam en 'ad hoc' verzameld zonder zich veel zorgen te maken over de repre-
sentativiteit. Officiele cijfers over de productie en afzet dateren van 1913.

De Mededelingen gaven in het eerste nummer een overzicht van enkele
gegevens ontleend aan deze statistiek met vermelding van de uitkomsten

38over 1913 en 1916 . Allereerst verschafte het CBS een beeld van de omvang
van de Tilburgse wollenstoffennijverheid in vergelijking met het totale
plaatje van de branche in Nederland. Deze reeksen zijn aangevuld met enige
latere jaren. Op de gekozen 'peiljaren' komen we hierna terug.

Het algemene beeld, dat hieruit naar voren komt, is dat de koppositie van
Tilburg werd verzwakt. Overig Nederland - exclusief Leiden - daarentegen
breidde de capaciteit uit. Dit moet genuanceerd worden met de bemerking,
dat de laatste groep representatiever was voor de gehele wolindustrie. terwijl
in Tilburg de strijkgarenspinnerijen en -weverijen de boventoon voerden.
Symptomatisch is de ontwikkeling in Leiden. waar het aantal getouwen ver-
minderde. maar het aantal spinspillen bijna gehandhaafd bleef op het niveau.
dat in het begin van de jaren dertig was bereikt, hetgeen samenhing met de
productie van kamgarens (breigaren).
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Tabel 2 Omvang en verdeling van de wolindustrie over Nederland
1913 1916 1921 1925 1931 1935 1938

aantal bedrijven

Tilburg                                                        53          54         46         45         44

overig Noord Brabant                                                            1 1                1 0                10               13                12

Leiden                                                                       8              8              9              8             8

overig Nederland 11      10      16      25      24

totaal                        90       92       83       82       81       91       88

personeel-sterkte op  15-9

Tilburg 5.929 5.931 6.058 6.282 7.634

overig Noord Brabant 607 592 794 1.281 1.434

Leiden 1.547 1.483 1.587 1.452 1.753

overig Nederland 2.261 2.233 2.984 3.241 3.119

totaal 10.344 10.239 11.423 12.256 13.940

aantal spinspillen op 3 hi 2

Tilburg 167.677 167.380 165.675 160.373 160.770

overig Noord Brabant 16.056 15.614 11.838 15.429 16.259

Leiden 23.489 26.230 30.241 29.601 29.349

overig Nederland 44.880 50.582 48.534 46.774 51.704

totaal 173.915 218.405 252.102 259.806 256.288 252.177 258.082

aantal getouwen op 3 1-12

Tilburg 3.287 3.348 3.549 3.723 3.674

overig Noord Brabant 393 400 394 506 594

Leiden 214 238 238 211 174

overig Nederland 707 791 874 1.256 1.199

totaal 3.317 3.959 4.601 4.777 5.055 5.696 5.641

In deze lange termijn ontwikkeling speelden uiteraard veel factoren een
rol. Hier is slechts de bedoeling de trend te signaleren. Dat geldt ook voor de
wat complexe gegevens van de Statistiek van voortbrenging en verbruik. Ook
dit is een statistiek betreffende de gehele wolindustrie, zodat we ons beper-
ken tot enkele grafieken. die een indruk geven van productie en afzet van ga-
rens, dekens en andere weefsels. Deze geven een beeld met de waarde in fl.
1000 als maatstaf.
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Grafiek 4 Productie (in fl.  1000) van de Nedertandse wolindustrie in de
jaren 1913, 1918, 1921, 1925, 1931, 1935 en 1938 volgens de
CBS-Statistiek van voortbrenging en verbruik
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Grafiek  4  laat  zien,  dat het niveau  van de productie  in 1916 afgemeten
aan 1913 beduidend hoger lag, maar er moet rekening worden gehouden met
de mogelijkheid, dat de respons op de eerste CBS-enquete te kort schoot.
Sinds 1916 ging de productie achteruit. Als we 1916 op 100 stellen, dan krij-
gen voor de 'andere weefsels' - dekens buiten beschouwing latend - het vol-
gende plaatje:

Tabe[ 3 Ontwikkeling van de productie van weefsels exclusief dekens  in
de periode 1913 tot 1938

1913 1916 1921 1925 1931 1935 1938

19.738 46.843 37.007 36.445 29.461 27.938 34.384

42% 100% 79% 78% 63% 60% 73%

In de Grafiek 5 ontbreken de jaren 1913 en 1916. De afzet in binnen- en
buitenland is voor dekens gecombineerd weergegeven. De garens en andere
weefsels zijn wel gesplitst.
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Grafiek 5 Waarde van de afzet van garens, dekens en andere weefsels door

de Nederlandse wolindustrie in onderscheidenlijk binnen- en
buitenland in de jaren 1921,  1925,1931,1935 en 1938
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2.3      De wollenstoffenindustrie: een beknopte voorgeschiedenis

Het tijdstip, waarop deze eerste regels geschreven werden, viel in het
jaar, dat de provincie Noord-Brabant herdacht, dat ze 200 jaar geleden als
volwaardige provincie in het toenmalige staatsbestel werd opgenomen. Het
lag daarom voor de hand even stil te staan bij een van de belangrijkste
gangmakers van die historische ontwikkeling, de Tilburgse lakenfabrikant

39Pieter Vreede . Dat past ook bij onze bedoeling in deze studie bijzondere
aandacht te besteden aan vrijhandel en protectie. Dat onderwerp veronder-
stelt een bundeling van de krachten in de industrie, willen de ondernemers op
dit terrein iets bereiken en verandering brengen in de bestaande constellatie.
De vraag is dan op welke manier de samenwerking gestalte had gekregen:
waren er voorlopers van de Bond, die later ontstond? Tilburg had ten tijde
van Vreede al een gevestigde positie als leverancier van ruwe weefsels. De
lage levensstandaard en de daarmede corresponderende lage verdiensten van
de bevolking in Staatsbrabant bood ondernemers ongetwijfeld een groot con-
currentievoordeel.

Al in  1637 had de Raad van State van de Republiek de in Tilburg gewe-
ven lakens vrijgesteld van invoerrechten in Holland. Maar deze 'concessie
van Tilburg'40 was vooral de Leidse drapeniers een doorn in het oog.
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Aan de andere kant ondervond de Tilburgse nijverheid steun van de Am-
sterdamse handel. De strijd om de vrijheid van 'licenten' voor het Tilburgse
product golfde heen en weer. In wezen leek het erom te gaan, of het Til-
burgse product afkomstig uit Staatsbrabant gelijk gesteld moest worden met
een buitenlands weefsel. In 1725 besliste het College ter Admiraliteit echter,
dat de vrijdom was beperkt tot het ruwe product van de Tilburgse huiswevers
en niet van toepassing was op gevolde, geverfde of geappreteerde weefsels.
Dit werd in de praktijk uitgelegd als een verbod om weefsels, die deze be-

41werkingen in Tilburg hadden ondergaan, naar Holland te exporteren  .
Pieter Vreede, die - daartoe genoopt door zijn politieke activiteiten als

patriot - een goed heenkomen had gezocht in het zuiden, zag de mogelijkhe-
den, die Tilburg, hem als vestigingsplaats voor zijn textiel-activiteit bood.
Reeds in 1782 had hij een fabriekshuis aan de Nieuwendijk (= de huidige

Bisschop Zwijsenstraat). Daar
gaf hij mede vorm aan het perzet

tegen Hollands protectionisti-
sche handelspolitiek. Men kan
zich voorstellen, dat hij als
doopsgezinde in de hem van na-
ture vijandige roomse omgeving

 "            door dit optreden gezag wist te
verwerven. Deze activiteit zou
in Tilburg een katalysator zijn
voor de vorming van een Vader-
landse Societeit in 1787.

In 1794 wendden A.B. Muts-
aers, P. Vreede, Chr. Van Marie,
C. van Bommel en Van Dooren
en Dams zich tot de Staten-Ge-
neraal om de Tilburgse weefsels
zonder restrictie toe te laten. Dit
lijkt op een initiatief van indi-
viduele fabrikanten. Het rekest
werd in behandeling genomen.
maar het werd achterhaald door

Pieter Vreede de Staatsregeling van de Bataaf-
s Leide,18-10-1750 se Republiek, waarin bepaald

+        Heu.sden  2 1 -9-1837 werd: "Van de aanneming der
Constitutie af zal er aan den

doorvoer, koop en verkoop van alle voortbrengselen van den vaderlandschen
grond. gelijk mede van alle goederen binnen deze Republiek bewerkt of ver-
vaardigd door en in alle Departementen en Plaatsen geenerlei belemmering
hoe ook genoemd worden toegebragt"43.

Het vollen. verven en appreteren werd in die tijd in een fabriekshuis met
'interne' arbeidskrachten verricht in tegenstelling tot het spinnen en weven.
dat huisarbeid was en in termen van werkgelegenheid veel omvangrijker.
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Hoewel  er  dus  rond  1800 in zekere  zin al textielfabrieken waren  -  in  de
regel van zeer beperkte omvang, wat ook in de benaming 'fabriekshuis' tot
uitdrukking komt - werd daarna de schaalvergroting ingezet.

In de eerste decennia van de negentiende eeuw werden in Tilburg spin-
machines geYntroduceerd. De aandrijving geschiedde met handkracht, paar-
denkracht (de rosmolen) en windkracht (de volmolen). In 1827 werd in Til-
burg de eerste stoommachine geYnstalleerd bij Pieter van Dooren. Vanaf     '
1834 wordt het aantal snel uitgebreid. In 1850 staan in Tilburg 31 stoomma-
chines, 63% van het Brabantse totaal. Wellicht heeft deze - in vergelijking

met de rest van Nederland - vrij drastische mechanisatie eraan bijgedragen,
dat de wollenstoffenindustrie de gevolgen van de afscheiding van Belgie on-

43danks de algemene malaise  na  1833  vrij  snel te boven  kwam. Die afschei-
ding betekende dat een belangrijk afzetgebied verloren ging, hetgeen aanlei-
ding vormde voor aandringen op hogere invoerrechten, vooral ook omdat de
Engelse industrie een greep op de Noord-Nederlandse markt leek te krijgen.

Het mechanische weefgetouw, dat in samenhang met de stoomkracht ook
het weven naar de fabriek verplaatst, doet in de jaren zestig van de vorige
eeuw op grotere schaal zijn intrede. We mogen ervan uitgaan, dat in die pe-
riode de Tilburgse nijverheid een metamorfose onderging: er ontstond een
industrie met fabrieken, die enigermate beantwoorden aan onze voorstelling
daarvan.

Die stroomversnelling heeft er waarschijnlijk ook aan bijgedragen, dat de
sombere verwachtingen omtrent de consequenties  van de Tariefwet   1862  -
we zijn daarmede weer op het terrein van de handelspolitiek - niet uitkwa-
men.

In een boek je over Gerard Cornelis van Spaendonck zijn die gebeurtenis-
sen  geschetst. De hoofdrol wordt daarbij vervuld  door  de  in   1842  opge-
richte Kamer van Koophandel, waarvan G.C. - in navolging van zijn broer
Johannes Antonius - sinds 1857 lid was. De Kamer was toen een overheids-
institutie. De omvang was beperkt tot acht leden.

De  Kamer van Koophandel heeft  in de periode  1857  tot  1862  haar  aan-
dacht toegespitst op de kwestie van de invoerrechten als uitvloeisel van de
door de opeenvolgende kabinetten in die periode voorgestane liberalere han-

45delspolitiek. De verwikkelingen zijn al meerdere malen beschreven . Het is
dus onnodig daarbij lang stil te staan. Ik releveer alleen, dat de Eerste Kamer
het  wetsontwerp  in 1859 verwierp  - een 'narrow escape' !  -,  maar  in  1862
kwam toch een tariefwetgeving tot stand met een nadrukkelijk liberaal stem-
pel. De protectie. die uit de Napoleontische tijd stamde, werd nadien door
koning Willem I in grote trekken gehandhaafd. Daaraan kwam nu een eind in
weerwil van felle tegenstand, die echter in hoofdzaak uit de hoek van de tex-
tiel- en aardewerkindustrie kwam. Voor de laatste trad Petrus Regout' met
verve in het strijdperk. Van de 49 Kamers van Koophandel, die op het wets-
ontwerp hadden gereageerd, vormden alleen de Kamers van Enschede, Til-

Petrus Don' inicus Regout (*1801-t 1866) stichtte  in  1834 een kristal- en aardewerkfabriek  te
Maastricht. lid van de Eerste Kamer.
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burg en Maastricht een uitzondering op de "onverdeelde bijval" waarvan de
minister gewag maakte.

Het is duidelijk, dat de leden van de Tilburgse Kamer van Koophandel
zich persoonlijk en intensief met de zaak bezig hielden. Gerard Cornelis van
Spaendonck beijverde zich met het uitvoeren van berekeningen om de druk
van het voorgestelde 'ad valorem'-recht voor weefsels van verschillende aard
te vergelijken met het tot dan toe geldende specifieke recht op gewichtsbasis.
Dat laatste wilde men in Tilburg behouden.

Opvallend is ook het pleidooi voor reciprociteit of wederkerigheid dat
een vast bestandsdeel van dit soort discussies vormt. De vrees, dat de eigen
industrie op moet boksen tegen buitenlandse concurrentie. die zelf veilig
verschanst zit achter een hoge tariefmuur, zodat de verwachte grotere import
niet  gecompenseerd kan worden door export,  werd  in de jaren  na  1862  niet
bewaarheid. Het 2pmerkelijke feit deed zich na melijk voor, dat de invoer
juist sterk afnam . Helaas is het niet mogelijk gebleken daarvoor een af-
doende verklaring te vinden, vooral bij gebreke van statistische documenta-
tie. Het tot stand komen van spoorwegverbindingen met Tilburg noch ople-
ving van de vraag in Nederland heeft als logisch gevolg, dat de marktpositie
van buitenlandse leveranciers wordt aangetast. Daarmede is niet in tegen-
spraak, dat de liberale tariefwetgeving een stimulans kan hebben betekend
voor de Tilburgse bedrijven.

Deze tariefwetgeving is in essentie tot 1924 van kracht gebleven, ook al
kwamen in het laatste kwart van de negentiende eeuw meerdere West-Euro-
pese landen terug op de in zwang zijnde liberale handelspolitiek. De wijzi-
gingen die in die periode in Nederland werden doorgevoerd hadden in

47hoofdzaak een technisch karakter .
Omstreeks het midden der zeventiger jaren van de vorige eeuw zette een

daling van de conjunctuur in, die in de economische geschiedenis vooral
wordt toegeschreven aan een landbouwcrisis ten gevolge van de sterk toege-
nomen invoer van landbouwproducten. met name granen uit de Verenigde
Staten. Deze malaise deed veel West-Europese staten naar het middel van de

protectie grijpen. Ook de Tilburgse wolindustrie had - vooral in de periode
1877 tot 1893 zwaar te leiden van de crisis. Een citaat4' "Tientallen jaren, te
beginnen bij t 1880. heeft het begrippenpaar vrijhandelsbescherming of free
trade - fair trade de geesten in ons land, evenals overigens in Engeland, bezig
gehouden".Ook Tilburg - dat al een zekere protectionistische renomd had
opgebouwd - liet in dit debat van zich horen: de fabrikant Armand Diepen,
voluit Arnold Leon Armand Diepen, nam deel aan de principiele discussie.
In een tijdsbestek van amper tien jaar publiceerde hij een achttal brochures
en boeken. ongerekend kranten- en tijdschriftartikelen, waarmede hij lande-
lijke faam verwierf.

Tekenend is wellicht de volgende passage in de Ti[burgsche Courant van
17 juli 1887: "Armand Diepen, die niet, zoals de meeste economisten doen.
zich bepaalt tot het schrijven van brochures. maar op praktische wijze arbeidt
aan de oplossing van de groote sociale quaestien van den dag, aan de verbe-
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tering van het lot van den werk-
mannen de opheffing van den
druk waaronder nijverheid en
landbouw gebukt gaan".

In die dagen was er nog geen
sprake van een organisatorisch
verband van de plaatselijke in-
dustrie. Zo nu en dan vonden 'ad
hoc' bijeenkomsten plaats. waar-
toe soms de Kamer van

Koophandel, soms enige fabri-
kanten het initiatief namen. Dat
laatste gold ook voor de bijeen-
konist, die op  16 juli  1887 in de
'bovenzaal van Mej. de Wed.
Marinus' werd gehouden. Een AL.
dertigtal fabrikanten en andere
belangstellenden gaven gevolg
aan de oproep, die in de plaatse-
lijke bladen was geplaatst door Arnold Leon Armand Diepende  firma's Gebr. Diepen, Van *      Tilbul <  5  3   1846Dooren & Dams en H. Eras & t   Tilbur<23 2 1899Zonen. Volgens een bericht in de r    Leonie M J  Bareel
Tilburgse Courant. waaraan bo- Ridde, in de Ordi ian de Nede,landre Leeits,
venstaand citaat is ontleend. Fi,Inant \an de Mcillenvofle,ijabitik
deed Armand Diepen verslag Gebi   Diepet,  1870  1895
van een vergadering van voor- /89//92 i 001   mu  ian  de  Kamer

namelijk protectiegezinde indu- i an  Koopliandel
strielen,  die  op  16  juni te (Geschilderd portret door Therese Schwartze
Utrecht was gehouden. Opmer- omstreeks 1902 naareen toto uit 1886)

kelijk is. dat Diepen in de
Tilburgse bijeenkomst toegaf. dat Tilburg na de Tariefwet van  1862 "voor-
zeker was vooruitgegaan". maar die vooruitgang was te danken aan de aan-
sluiting op het spoorwegnet, terwijl er bovendien voor baaien, duffels en fla-
nellen voldoende bescherming bleef bestaan, maar de vergadering was niet-
temin van mening. dat tai van andere wollen artikelen bescherming behoe-
ven. Daarbij werd vooral de nadruk gelegd op de achteruitgang van de ex-
port, waardoor er minder werk is en in combinatie met verlaging van de 10-
nen de inkomsten van de arbeiders sterk worden aangetast. Daarbij wordt een
percentage van 25 genoemd.

Om de schade. die de Tilburgse wolindustrie bij het uitblijven van be-
schermende maatregelen lijdt door de recessie, te kwantificeren - Jules de
Beer "waarschuwt tegen het lichtvaardig noemen van bedragen, omdat daar-
bij wel eens overdrijving plaats heeft" - wordt een commissie geformeerd.
waarin zeven toonaangevende fabrikanten op persoonlijke titel zitting ne-
men. Het rapport van deze commissie werd behandeld in een tweede open-
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bare vergadering. die werd bijgewoond door een zestigtal fabrikanten en re-
sulteerde in het Verslag der Tilburgsche W<,lindustrie d.d. \0 augustus
1887"' Dit rapport. dat ondertekend werd door 94 fabrikanten, deed nogal
wat stof opwaaien en leidde onder meer tot een heftige discussie tussen Ar-
mand Diepen en Hendrik Muller Szn., lid van de Eerste Kanier': die er vijf
artikelen in de Nieu,re Rotterdams ·lie Courant aan wijdde". Diepen rea-
geerde met een brochure Het Verslag der Tilburgsche Wotindustrie en Hen-
drik Muller Szoon of Bescherming contra Vrijliandel'  Ondanks het ijveren
van Armand Diepen is de handelspolitiek van het Koninkrijk niet wezenlijk
veranderd.

Het blijkt dus, dat voor de behartiging van dit gemeenschappelijk belang
in de tweede helft van de negentiende eeuw de industrie geconsulteerd werd
in 'ad hoc' bijeen geroepen vergaderingen. Dat was al zo ten tijde van G.C.
van Spaendonck. Zo werd bijvoorbeeld op 18 oktober 1857 een vergadering
belegd van de Kamer van Koophandel en de "Heren fabrikanten en industri-

.
elen" ter bespreking van de inzake de Tariefwet te volgen strategie.

Armand Diepen nam zijn toevlucht tot het per advertentie optrommelen
van de plaatselijke fabrikanten, zoals we zojuist zagen. Maar kort daarna
werd er een organisatorische band geschapen voor de wolindustrielen. Die
wortelde echter in de behoefte een tegenwicht te scheppen tegen de opko-
mende arbeidersorganisaties. Over de oprichting van deze vereniging gaat
het volgende hoofdstuk.

' Hendrik Muller Sz. (*Amsterdam  24-7-1819  *  Wiesbaden  15-8-1898) was  lid  van de  Eerste
Kamer  voor Zuid Holland  van   1881   tot   1898.  Hij was mededirecteur  van de Nieuwe
Afrikaan+Che HandeIN·ennootschap te Rotterdani. vaste medewerker van het tijdschrift De
E(·cinomist'
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Hoofdstuk 3

De fabrikantenbond
of Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten
van Wollenstoffen

3.1 Oprichting

De Vereniging - we zullen hierna zo nu en dan gebruik maken van de
'roepnaam', de fabrikantenbond. die in Tilburg gangbaar was, - werd opge-
richt in  1896 - strikt genomen valt de oprichting in  1897'. Ze was daarmede

dEn van de oudste ondernemersor-
ganisaties van Nederland. De aan-ri "i leiding voor de oprichting was on-
getwijfeld de 'sociale kwestie'. Het

C VKR.-Tlt.RGSOLE FABRINAMEN/ initiatief blijkt te zijn uitgegaan van

Ili PEM.ilifisifir.:Lif:i;55ieill
de 'Raad van Arbeid', die per cir-
culaire van 22 december  1896 de* fabrikanten uitnodigde "ter bespre
king van de vraag of het al dan niet
wenschelijk werd geacht dat naast
de verschillende bonden van werk-
lieden ook eene vereeniging van fa-
brikanten van wollenstoffen werd

Vignet van de Vereeniging van Tilburgsche Fa-
gesticht".brikanten van Wollensto#en onlworpen door

De benaming 'Raad van Arbeid'
Henri Sicking. docent aan de R.K. Ltergangen

te  Tilburg, en  in  193 j  in gebruik genomen
klinkt nu vertrouwd in de oren,
maar we denken dan aan de Raden-

wet van 1913. Daarin waren de Raden van Arbeid bedoeld als uitvoerders
van de ouderdoms- en invaliditeitswet. Wij zijn er niet in geslaagd de statu-

"-taire grondslag van de negentiende eeuwse "Raad van Arbeid te dezer stede
op te helderen. Wij opperen de mogelijkheid, dat deze Raad een voorloper
was van de Kamer van Arbeid. De wet op de Kamers van Arbeid' was ten
tijde van de oprichting van de vereniging in behandeling bij de Tweede
Kamer en bereikte in mei  1897 het Staatsblad. Reeds lang was het denkbeeld
van die raden in discussie en in het begin van de jaren negentig waren er
zelfs twee initiatiefvoorstellen at'komstig van de kamerleden Pyttersen en
Schimmelpenninck van der Oye ter verwezenlijking van het idee in de
Tweede Kamer aanhangig gemaakt. Toen de regering tenslotte zelf het heft
in handen nam, werd in de memorie van toelichting gewag gemaakt van de
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instelling van 'arbeidsraden' onder meer in Den Haag, Bolsward, Franeker,
Dordrecht, Leiden, Utrecht en Amsterdam:

Tilburg ontbreekt in deze opsomming en gegevens over een initiatief ble-
ven onvindbaar. Wellicht heeft in Tilburg de gemeente hier een vinger in de
pap gehad, misschien op aandringen van de opkomende vakbeweging. Het
denkbeeld van de 'Arbeidsraden' vond op de eerste plaats steun in protes-
tant-christelijke krings en was misschien via Unitas - over deze organisatie
later meer - in Tilburg doorgedrongen.

De vermelding in het verband van de Kamers van Arbeid zou alleen ge-
rechtvaardigd zijn, indien de Raden van Arbeid waren samengesteld uit een
"gelijk aantal vertegenwoordigers van patroons en van werklieden".« Ons
zijn echter slechts een viertal leden van de Raad bekend, namelijk de wollen-
stoffenfabrikanten Norbert Brands', H, Eras , Adriaan Franken' en Emile
Janssensd. Als deze er in oktober 1898 de brui aan geven, wijst het bestuur
van de vereniging erop, dat het hun dit ontslag niet kan verlenen, omdat zij
niet door het bestuur zijn benoemd. Verder wordt over deze zaak niets neer
vernomen. Naar de achtergrond van de ontslagname kan men slechts gissen,
waarschijnlijk was het motief, dat de vereniging het advies van de raad in-
zake het verlet voor aangiften van geboorten of overlijden niet volgde'. Dit
laatste is een - zij het zeldzaam - voorbeeld van bemoeiingen van deze Raad
van Arbeid met de arbeidsvoorwaarden in de wollenstoffenindustrie. Aan de
afloop van het incident verbinden we het vermoeden, dat dergelijke adviezen
niet op prijs werden gesteld. Maar het kan ook zijn dat de inmiddels aan-
vaarde wet op de Kamers van Arbeid de aanleiding was om het mandaat ter
beschikking te stellen.

Uit de nog voorhanden stukken blijkt, dat een commissie belast met het
samenstellen van de statuten de fabrikanten uitnodigt voor de oprichtings-
vergadering "op maandag 22 februari  1897 's avonds  ten  51/2  ure  op  de  bo-
venzaal van het Tilburgsche Koffiehuis (Cafd Marinus)". In die vergadering
worden de statuten vastgesteld van de vereniging, die dan 41 leden telt. De
man die hierbij het voortouw nam, was Jules de Beer'.

De Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen heeft in
eerste instantie geen rechtspersoonlijkheid, omdat afgezien wordt van de
vereiste koninklijke goedkeuring, nadat het Ministerie van Justitie zich op
het standpunt stelde, dat alleen natuurlijke personen en geen firma's als lid
kunnen worden ingeschreven. Die koninklijke goedkeuring wordt pas in

« Norbertus W.W. Brands * Tilburg 30-10-1841   t  10-8-1916 x Cornelia C. Jansen, firmant  W.
Brands en Zonen

h HermanUS J.M.Ems * Tilburg 4-5-1863 t Tilburg 27-4-1917. firmant H. Eras en Zoon
' Adrianus Franken * Tilburg 8-3-1839 t Tilburg 3-4-1918 x Maria Anna van Dijk. firmant  A.

Franken en Zonen
"  Emile J.C.M. Janssens * Tilburg 9-7-1860 t Boxtei 19-4-1927 x Henriette A.B.M.

Feldbrugge. firmant Janssens de Horion
Julianus (Jules)  S.  A.  de  Beer * Tilburg 27-9-185 I t Tilburg 5-8-1920 lid Kamer  van
Koophandel 1892-1918, voorzitter 1904-1918. Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Firmant
van Wed. J.B. de Beer
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1900 verworven, omdat voor de bestuursleden de persoonlijke aansprakelijk-
heid voor de faits et gestes van de vereniging te zwaar ging wegen.

De gelegenheid wordt te baat genomen om voor besluiten inzake uni-
forme arbeidstijden en het vast stellen van lonen een gekwalificeerde meer-
derheid te vergen. Ook de doelstelling wordt breder omschreven, "door on-
derlinge samenwerking der fabrikanten van wollen stoffen datgene aan te
wenden, wat bevorderlijk kan zijn aan de verbetering en uitbreiding hunner
industrie en aan de goede verstandhouding tusschen patroon en werkman. Zij
tracht dit doel te bereiken door gemeenschappelijke behartiging, zoo noodig,
van de verschillende belangen, die hunne industrie betreffen, als daar zijn,
het gezamenlijk optreden bij inkoopen, het onderhandelen over vrachttarie-
ven, het verordenen van uniforme maatregelen betreffende arbeidstijden en
loonen, het voeren, zoo noodig van onderhandelingen met werklieden bon-
den, het behandelen van door zoodanige bonden of door werklieden inge-
brachte onderwerpen en gedane verzoeken, het doen houden van lezingen,
het collectief optreden bij tentoonstellingen, het voeren van gedachtewisse-
ling over zoodanige wetsontwerpen als speciaal hunne industrie of het arbei-
dersvraagstuk betreffen, en verder andere zaken van soortgelijken aard en
strekking".

In deze nieuwe statuten is sprake van dEn lid per firma, de aanvrage ven
het lidmaatschap geschiedt op persoonlijke naam gecontrasigneerd door de
firma'. Deze constructie blijkt niet te bevredigen en eind 1913 wordt na inge-
wonnen juridisch advies het lidmaatschap van personen en vennootschappen
(onder firma, commanditaire en naamloze) geYntroduceerd. De omschrijving
van de doelstelling  uit de redactie  van 1900 wordt gehandhaafd.  Ze  weer-
spiegelt de bestaande en beoogde activiteiten. zij het dat daaraan veelbeteke-
nend wordt toegevoegd: "het vormen van een weerstandsfonds"

3.2       Voorzitters en Secretarissen

Voordat we een begin maken met de bespreking van enkele onderwerpen,
die het karakter van de vereniging bepaalden, is het tijd voor een revue van
enkele mensen, die een rol speelden in de 'faits et gestes' van de organisatie.
Wij doelen dan op de voorzitters, rechtskundig adviseurs en ambtelijke se-
cretarissen (2' secretarissen). Een veel bredere kring van personen heeft zich
bestuurlijk voor de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollen-
stoffen ingezet en in de loop van deze beschrijving zullen we er een redelijke
representatie van tegenkomen.
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Om de voorzitters in de tijd te
plaatsen is gebruik gemaakt van een
schema, dat hierna volgt. De tijdas
krijgt wat meer relief door ook een
aantal gebeurtenissen daaraan te
koppelen, evenals een reeks van
wetten. die voor een werkgeversor-
ganisatie van direct belang waren.
In beide gevallen is met het oog op
de overzichtelijkheid niet naar vol-
ledigheid gestreefd.

De eerste voorzitter van de 'pa-
troonsvereniging' was C. Eras(64)«,
firmant van H. Eras & Zonen. die
vanaf 10 juli 1897 wegens ziekte de
leiding van de vereniging moest
overlaten aan de ondervoorzitter
Charles J.M. van Spaendonck'. De-
ze aantekening past in dit verhaal
evenals het volgende citaat, ont-

Carolus G.J.M. ran Spaendonckleend aan de notulen van de be-
stuursvergadering van de Vereeni- ·'     Tilburg  13-4-1858

+    Tilburg 30-5-1898
ging van Tilburgsche Fabrikanten

r  I. Anna M.F.  Houben
van Wollenstoffen, gehouden op 9 2. Reinildis E.M. Verbunt
december 1898. "Nog onder de in- FirmLint ran Andrk ran Spaendonck & limen:
druk van het onverwacht afsterven Oildervoocitter Vereeniging ran Tilburg-
van ons geacht medebestuurslid en sche Fabrikanten ran Wollenstoffen
waarnemenden voorzitter, den heer 1897-1898.

Charles van Spaendonck. werd al-   -- -
vorens de vergadering aanving een woord van welverdiende hulde aan zijne
nagedachtenis gewijd. Verliest Tilburg in het algemeen in hem een zijner
meest begaafde fabrikanten. meer in het bijzonder zal zich zijn heengaan
doen gevoelen in het Bestuur onzer vereeniging, waarvan hij de ziel uit-
maakte. Werd besloten dat het Bestuur zich zal aanbieden om bij gelegenheid
der begrafenis als slippedragers te fungeren en nam de heer Ph. Donders op
zich een woord van erkentelijkheid aan het graf te zullen spreken"

C. Eras bleef ondanks voortdurende afwezigheid in naam voorzitter tot 8
juni 1900. toen hij uit de firma H. Eras en Zonen trad. Hij wordt dan tot ere-
voorzitter benoemd. De honneurs waren middelerwijl waargenomen door
achtereenvolgen5 J.Frans Mutsaertsh en Fran, van Dooren'. welke laatste Eras

Comeli4 J. Eras * Tilburg  13-4-1826 t Tilburg 25-1()-19()9 x 1.Anna M.H. Donders: 2. Anna
M.H.  Pe+sers

'
Zie pag. 59
Zie pag. 78
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formeel als voorzitter opvolgt en die functie vervult tot 24 juni 1904. Pas in
het najaar van 1905 volgt de opnieuw waarnemende voorzitter J.F. Mutsaerts

1()

hein op. Op 7 januari 1909 neemt Philibert Donders de taak van hem over
om die vanaf 27 mei 1913 over te laten aan Lambert de Beer', die het toneel
lange tijd zou beheersen. Zijn eerste ambtsperiode liep tot oktober 1915
wanneer hij op grond van de omvang van de taak en de belangen van zijn ge-
zin attreedt als voorzitter, doch op sterke aandrang van zijn medebestuursle-
den zijn lidmaatschap van het bestuur continueert. Hij heeft in december van
dat jaar ook de hand in de benoeming van Carl Straeter  tot opvolger. waarbij
hij fijntjes opmerkt. dat de "aanneming (van het voorzitterschap) gemakke-
lijker is dan een jaar bevorens toen de gevolgen van den Europeeschen oor-
log zich ook met betrekking tot de belangen onzer industrie en dus die onzer

9.11

vereniging zich hoogst ernstig deden gevoelen
Dit intermezzo duurt niet lang, Carl Straeter moet een jaar later - op  18

december 1916 - het veld ruimen, nadat in de algemene vergadering het ver-
trouwen in het beleid door een groot aantal leden is opgezegd. Wij. aange-
wezen op de weergave van deze gebeurtenis in de notulen, vermoeden. dat
Lambert de Beer. die twee maanden eerder - op 9 oktober - heeft bedankt
voor het bestuurslidmaatschap. achter de schermen een belangrijke rol
speelde. Op deze gebeurtenis komen we in ander verband nog terug. De
Beer, die in de vergadering onomwonden de quasi motie van afkeuring aan-
beval. wierp zich toen niet op als opvolger. maar op 27 maart 1917 neemt hij
opnieuw de leiding van de vereniging op zich: echter op 9 oktober 1919 moet
hij om gezondheidsredenen de functie weer neerleggen. Maar ook nu is
Lambert de Beer niet definitief van het toneel verdwenen. Louis Swagenia-
kers<5/)', die sinds juni 1919 optreedt waarnemer, bood op 29 december
192111 zijn ontslag als bestuurslid aan. omdat hij zich inmiddels in Oisterwijk
had gevestigd. Daarop liet De Beer(54) zich door Frans van Spaendonck
strikken om de functie opnieuw op zich te nemen. Misschien was dat niet zo
moeilijk. Men zou immers de indruk kunnen krijgen, dat Lambert de Beer in
zijn lange carribre als voorzitter er enkele malen de brui aangaf, maar nadat
hij betrekkelijk korte tijd als gewoon bestuurslid in de algemene of in de be-
stuursvergadering min of meer lijdzaam moest toezien. zelf het roer weer ter
hand nam om de zaak in de door hem gewenste richting te sturen.

De formele benoeming krijgt in de bestuursvergadering van 17 januari
haar beslag. Lambert de Beer blijft aan het roer tot J.Frans Mutsaerts jr.' hem

13in de algemene vergadering van 15 september 1927 opvolgt . In totaal heeft
L. de Beer dan  115 jaar als voorzitter leiding gegeven aan de fabrikanten-
bond, maar dit is nog een understatement als men kennis neemt van zijn acti-
viteiten in de tussenliggende perioden als bestuurslid van de vereniging.

'
Zie pag.  1 2 1

Zie pag. 137
'

Zie pag. 158
Zie pag. 159
Zie pag. 196
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14In augustus 1903 wordt besloten uit te zien naar een persoon bij voor-
keur uit eigen kring. die de secretaris - sinds de oprichting Jan Brouwers' -
terzijde kan staan. Te beginnen 31 oktober 1904 treedt Hubert Donders' aan
in de functie van tweede secretaris. De opmerking van Barend J.M. van
Spaendonck - formeel zijn opvolger - in een speech ter gelegenheid van het
50-jarig bestaan, dat hij belast werd met "het schrijven der notulen met het
gevolg dat deze vanaf die datum vrijwel onleesbaar zijn". is niet geheel te-
recht, zoals uit het onderhavige relaas zal blijken. Hubert Donders ontvangt
aanvankelijk een jaarlijks honorarium van fl. 100. weldra aangevuld met een

'15
'extra toelage De taak van de tweede secretaris is vrijwel uitsluitend
uitvoerend, hij maakt de notulen en concipieert convocaties en circulaires
aan de leden, het beleidsvoorbereidende werk, het bewerken van enqu8tes, de
externe contacten en dergelijke komen voor rekening van de bestuursleden,
in het bijzonder de voorzitter. Dat is een verklarende factor voor het geringe
animo onder de bestuursleden om de voorzittershamer te aanvaarden.

De vergaderingen waren frequent, hetgeen er zeker ook de oorzaak van
was. dat het moeilijk was te voorzien in bestuursvacatures. Duidelijk komt
dit naar voren in de bestuursvergadering van 6 maart 1917. Om het comple-
teren van het bestuur in de algemene vergadering af te dwingen besluit het
zitting hebbende bestuur collectief af te treden. Het valt ook op, dat een be-
perkt aantal families - wat in deze tijd vrijwel synoniem is met bedrijven -
vrijwel altijd in het bestuur vertegenwoordigd is. Verondersteld mag worden,
dat in die kring de overtuiging bestond, dat met het verenigingsverband aan
invloed kon worden gewonnen, terwijl anderen slechts incidenteel tot het
aanvaarden van een bestuursfunctie te bewegen waren of zich beperkten tot
een passief lidmaatschap, dat als onvermijdelijk werd beschouwd. Deze
aantekening heeft zeker iets generaliserends, sommige fabrikanten waren
vele jaren lang bestuurslid of zetten zich in een andere kwaliteit voor de be-
langen van de fabrikantenbond in. Een sprekend voorbeeld daarvan was met
name Henri Blomjous, die nog regelmatig op het toneel zal verschijnen.

Onder de benaming 'rechtskundig adviseur' doet in december 1917 mr.
G.E. Passtoors zijn intrede in de bestuurs- vergaderingen. Passtoors heeft al
vele jaren de vereniging van advies gediend in juridische kwesties maar dat
was op een incidentele basis. Zo geeft hij in de algemene vergadering van 30
mei 1908 college  over de  wet op het arbeidscontract. Waarschijnlijk  is  tij-
dens het arbeidscontlict in 1917 besloten een vaste verbintenis met hem aan
te gaan.

Wat precies de rechtspositie van de adviseur was is niet meer te achterha-
len'. Mr. Passtoors fungeert van 1906 tot 1921 ook als secretaris van de Ka-
mer van Koophandel".

' Johannes Lucianus Franciscus Brouwers * Tilburg 27-12-1861 1 Tilburg 24-4-1923 x Johanna
J.H.M. van Glabbeek: firmant van J. Brouwers Lakenfabriek

h Hubertus Franciscus Antonie Donders  *  Tilburg  6-1-1863  + Tilburg 29-6-1944 x Josepha

Knegtel: Sigarenfabrikant. assurantiemakelaar
De lacune in onze informatie wordt veroorzaakt door het verloren gaan van het notulenboek
van de algemene vergadering. dat de periode februari  1917 tot april 1919 bestrijkt.
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Als in december  1919  op-
nieuw problemen ontstaan bij
het vervullen van de vacatures in
het bestuur en de voorziening in
het voorzitterschap - men had
daarvoor zijn hoop gevestigd op
de 'oudgediende' Frans van
Dooren, maar die wijst die func-

4            tie categorisch van de hand -
t_ - 4 dan wordt door J. Frans Mutsa-

erts gewag gemaakt van het idee
...WA

& om een secretariaat of centraal
bureau in het leven te roepen ter

verlichtin  van de taak van devoorzitter .
Een half jaar later wordt de

18draad opgepakt , na een uitvoe-
rige discussie zijn de vier aan-
wezigen, de twee in decemberMr. Gerardus Emerentianus Passtoors

*        Eindhoren  5-1 -1878 1919 nieuw gekozen bestuursle-

t    Tilburg 16-9-1938 den. de waarnemend voorzitter
Secretaris vande Kamer van Koophandel 1906- Frans van Dooren en secretaris-
1921:  rechtskundig adviseur van de Vereeniging penningmeester Frans van

\·an Tilburgsche Fabrikanten yan Wollenstoffen; Spaendonck, en twee leden der

adi·,seur van de RK Vereniging van            I
vereniging, Lambert  de  Beer  en

Schoenfabrikanten. Henri Blomjous, het er over
eens. dat "zulks ten zeerste

noodzakelijk is zowel voor de geordende gang van zaken en als te behalen
materiele voordelen. terwijl de overstelpende werkzaamheden thans aan het
voorzitterschap verbonden voor een groot deel zouden worden afgewenteld
op het bureau".

Gezien de geringe opkomst wordt een week later een speciale vergade-
ring belegd.

De voortvarendheid zal wel verband houden met de mogelijkheid een ge-
schikt pand aan te kopen, Maison Boes op de Heuvel. De transactie krijgt
haar beslag na goedkeuring door de algemene vergadering van 14 augustus
1920. De vraagprijs  van fl. 60.000 wordt ook de koopprijs. waarvoor de 40
leden elk fl. 1000,-- aan de fabrikantenbond lenen en de 20 grootste leden
nog eens fl. 1000,--.
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In  1920  kocht  de  Vereeniging van  Tilburgsche  Fabrikanten van Wollenstoffen  " Maison  Boes"  als
verenigingsgebouw-kantoor. Maison Boes was gevestigd aan de noordoost kant van de Heuvel, op
de foto aangeduid met een pijl. Toen de vereniging in de  dertiger jaren verhuisde naar de  Willem-

II straat, restigde zich hier Hotel-Restaurant Modern.

Hoewel reeds bij deze besluitvorming de bezetting van het centraal bu-
reau ter sprake komt, vergt het nog enige maanden voordat de zaak geregeld
is. De rechtskundig adviseur Passtoors(43) geniet zeker het vertrouwen en
meerdere leden willen hem aan de vereniging verbonden houden. maar mr.
Passtoors heeft al eerder tegenover het bestuur verklaard. dat hij niet in aan-
merking wil komen voor de functie in de nieuwe setting. Daarop wordt nog
eens gewezen als een van de leden, Frans Brouwers: suggereert om de oude
schoenen zo maar niet weg te gooien. Is het niet beter om aan mr, Passtoors
te vragen of hij zijn functie in het vast bureau wil blijven vervullen met toe-
voeging van een administratief persoon. die hem terzijde staat? De zaak heeft
tot op heden vrij goed gemarcheerd.

Lambert de Beer - op dit moment geen voorzitter! - zet daarop uiteen.
dat aan het bureau moet worden verbonden een jurist. die alles behandelt,
niet alleen wat daar ter tafel wordt gebracht. doch ook sociale en fiscale
wetsontwerpen, die zijn ingediend, iemand die adviseert over de te nemen
maatregelen en iemand die volkomen au courant is aangaande invoerrechten,

Zie pag. 169
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ook die welke door vreemde staten worden geheven. Nu kan de heer Brou-
wers wel zeggen, het is tot heden vrij goed gegaan doch dan moet erbij ge-
voegd worden, dat de voorzitter soms dagen achtereen overvoerd werd met
werk.

Deze interventies brachten het bestuur er wel toe mr. Passtoors nog eens
nadrukkelijk te vragen naar zijn keuze. Mr. Passtoors antwoordde dat nu de
vereniging door de instelling van een vast bureau in nieuwe banen wordt ge-
leid, hij niet voor herbenoeming in aanmerking wenste te komen, omdat de
daaraan verbonden werkzaamheden niet in overeenstemming zijn te brengen
met die van zijn advocatenkantoor.

Voor de 2' secretaris lag dat anders, het zou een schande zijn - kwalifi-
19catie van de voorzitter - Hubert Donders (57)«, die bijna twintig jaar met ij-

ver en toewijding bij de vereniging werkzaam is geweest en voor wie de be-
trekking bovendien een stuk van zijn levenspositie is, nu aan de dijk te zet-
ten, maar ondanks deze erkenning is Hubert Donders toch het kind van de
rekening.

In de algemene vergadering van 28 januari 1921 beklaagt hij er zich over,
dat het bestuur "tot dusver geen uitsluitsel heeft gegeven over zijn positie.
Hij wordt nu verplicht in huize Boes te komen werken. Als dat een eis is, dan
zal spreker zijn functie neerleggen, want

hi) 
heeft ook nog hogere belangen

te dienen dan die van de fabrikantenbond."" Hij moet ook afstand doen van
de betrekking van 2e secretaris. Het bestuursbesluit heeft hem getroffen,
maar hij heeft er zich bij neergelegd omdat de inwendige dienst zulks vor-
derde. De voorzitter ontkent dat Donders een andere werkplek is voorge-
schreven. door een der bestuursleden is in de laatste bestuursvergadering wel
op de wenselijkheid daarvan gewezen, maar Donders heeft toen verklaard dat
hij wegens zijn andere werkzaamheden, waardoor hij in de regel vier dagen
per week buiten de stad is, daarvoor niet beschikbaar was. Donders kan zijn
werkzaamheden als voorheen thuis verrichten. Alleen wordt zijn titel 2' se-
cretaris gewijzigd in administrateur.

De voorzitter - sinds kort weer Lambert de Beer (54) - wil niet afdingen
op de kwaliteiten van H. Donders, maar deze heeft geen studie gemaakt van
sociaal-economische onderwerpen, noch heeft hij een universitaire studie ge-
volgd. Daarmede is de discussie blijkbaar gesloten. Maar wat Donders zelf
waarschijnlijk al zag aankomen, werd al spoedig werkelijkheid, Als het be-
stuur in de vergadering van 23 februari 1922 instemt met de aanstelling van
een chef de bureau, oppert de voorzitter dat de administrateur "zonder nadeel
kan worden gemist". Hubert Donders(60) dient daarop zijn ontslag in tegen 1
januari 1923.

Vanzelfsprekend krijgt het kostenaspect volop de aandacht in de alge-
mene vergadering. maar tenslotte wordt hierover heengestapt ook al beves-
tigt de penningmeester, dat de aanvankelijk genoemde kosten ten bedrage
van fl. 20.000 wel fl. 10.000 hoger zullen uitkomen. De klacht: "het lidmaat-

Het cursieve cijfer in de tekst geeft de leeftijd aan, die betrokkene in het jaar van de verhaalde
gebeurtenis bereikt (heeft).



DEFABRIKANTENBOND                                      57

schap wordt duur". die Jan Franken meermalen bij het verlaten van een
vergadering waar nieuwe uitgaven in de vorm van subsidies enz. werden ge-
voteerd, van sommige zijner collega's te horen kreeg, zal hem ook nu wel
niet bespaard zijn gebleven!-1

Na het voorafgaande mag duidelijk zijn. dat de benoeming van een recht-
kundig adviseur-2' secretaris niet zonder slag of stoot verwezenlijkt werd, Er
waren 27 sollicitaties ingekomen op de geplaatste advertenties. De voor-
dracht opgemaakt door het bestuur in overleg met de Raad van X1V vet·-
meldde achtereenvolgens, 1. Mr. Barend J.M. van Spaendonck (25); 2. Mr.A.
Desertine en 3. Mr.H. Schaapveld. in de algemene vergadering van 28 ja-
nuari 1921, waar de voordracht aan de orde kwam, blijkt dat het bestuur geen
gesprek heeft gevoerd met de tweede en derde kandidaat, maar een voorstel
om het bestuur op te dragen dat alsnog te doen wordt met grote meerderheid
verworpen. Dit voorstel, bestreden door H. Blomjous, die het "vernederend
voor het bestuur" oordeelt. is afkomstig van Dr. H. Diepen, die de kandida-
tuur van Mr. Schaapveld blijkt te steunen--, terwijl Philibert Donders (65).
die al eerder blijk gaf geen voorstander van het project vast bureau te zijn.

zich afvroeg of de benoeming nog wel zo urgent is. Er zou onvoldoende
werk voor de titularis zijn, die ook nog geassisteerd zal worden door de hui-
dige 2' secretaris Hubert Donders. voor welke naamgenoot Philibert 'en pas-
sant' een lans breekt.

Dat is misschien een tikkeltje merkwaardig, want uit de woorden van de
voorzitter Lambert de Beer blijkt dat Ph. Donders ook heeft gezinspeeld op
een te nauwe verwantschap van kandidaat Van Spaendonck met sommige le-
den. Voorzitter De Beer tilt daar niet zo zwaar aan. Hij blijkt een uitgespro-
ken voorstander van de eerste kandidaat op de voordracht en prijst hem bijna
de hemel in:

"De informaties die wij echter omtrent den persoon des heren van Spaen-
donck kregen zijn inderdaad schitterend. Het is een jonge sterke man, goed
onderlegd ook in woord en geschrift, tevens ijverig werker. Daarom verzocht
spreker namens het bestuur en de Raad van XIV op hem uw stem uit te bren-
gen". Daaraan doet blijkbaar niet af. dat Van Spaendonck de voorwaarde
heeft gesteld dat hij secretaris van de R.K. Vereniging van Werkgevers in de
Textielnijverheid mag blijven: "dat is ongetwijfeld een bezwaar, daar in die
vereniging wei eens onderwerpen zijn behandeld, onder meer de medezeg-
genschap in bedrijven, waarmede wij ons niet kunnen verenigen. Het bestuur
heeft aan Mr. van Spaendonck onomwonden zulks medegedeeld. Eveneens
hebben wij hem onze afkeuring te kennen gegeven over zijn onvoorzichtig
optreden tegenover de arbeiders in de vergadering gehouden met de bonds-
leiders over de collectieve arbeidsovereenkomst op 4 november jl."  Dat was
dus een slechte beurt, waarop elders nog wordt ingegaan. evenals over op de
mogelijke besmetting van deze kandidaat met ideeen als medezeggenschap
en dergelijke. Hij heeft het bestuur op dit punt echter kunnen gerust stellen.

Het slot van het lied is dat Barend J.M. van Spaendonck met 23 stemmen
wordt benoemd. Mr. A. Desertine en Mr. Schaapveld krijgen resp. 11 en 6
stemmen Een blanco stem wordt uitgebracht. De honorering lijkt door de de-
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batten ook te hebben geleden, Mr. Passtoors, die zich te duur achtte voor de
functie, waarschuwde, dat om iemand engageren die over de nodige kwalifi-
caties beschikte een salaris van fl. 8000 niet te hoog zou zijn. Daarop is in de
algemene vergadering genoemd fl. 7000 met inbegrip van 5 tweejaarlijkse
verhogingen. Het werd fl. 5000. Misschien was hierin reeds verdisconteerd
de speculatie van Lambert de Beer een half jaar eerder, dat "een dergelijk
persoon ook andere functies zou kunnen vervullen, bijvoorbeeld secretaris
der Vereniging van Schoenfabrikanten of secretaris der Kamer van Koop-
handel en Fabrieken"23, hetgeen een goede inschatting van de ontwikkeling
zou blijken. Reeds nu stond vast, dat de R.K. Vereniging van Werkgevers in
de Textielnijverheid zou intrekken in Maison Boes. Volgens Mr. Passtoors
had de Kamer van Koophandel echter een andere oplossing op het oog.

3.3 Provinciaal werkgebied?

Als de vereniging stevig wortel heeft geschoten komt het werkgebied ter
sprake. De aanleiding is een gesprek met A.C. van Puijenbroek(40), die als
promotor optreedt voor de vorming van een provinciale vereniging van de
Noord-Brabantse textielindustrie. In de bestuursvergadering van 10 maart
1906 zet Van Puijenbroekde ideeen uiteen, die in enkele bijeenkomsten van
geinteresseerden in Tilburg en Den Bosch uitgekristalliseerd zijn. Gecon-
fronteerd met "het krachtige solidariteitsgevoel der arbeiders, de toenemende
ontevredenheid en de voortdurende gisting in de werkliedenkringen en de
hooge eischen die immer gesteld worden" is "nauwere aaneensluiting der
patroons" geboden.

De commissie: die belast werd
met de uitwerking van deze gedach- . - $.....ten, kwam weldra tot de conclusie, SRO. I'dat een "algemeenen bond" niet haal- -

···*h  .1baar zou zijn vooral met het oog op                . '  "'
de uiteenlopende loonregelingen in de       ·      ..;,
verschillende textielcentra, bijvoor-

-&'fit'I.beeld de loonregeling voor vrouwen -:..s-64,5
.....».in Eindhoven, waar de "electrische    .  8/P '

rg.-.'3 *gloeilampen-, lucifers- en sigarenfa-   .1,
brieken .. zooveel vrouwelijke werk-    ',        f.
krachten tegen hooge loonen" in
dienst hebben. Daarom is gekozen
voor de oprichting van plaatselijke
bonden naar het voorbeeld van Til-
burg, die federatief samenwerken. In --

Geldrop en Goirle zijn die bonden al
Adriaan Comelis van Puijenbroekopgericht en in Eindhoven is men er

mee bezig. De initiatiefnemers den- *   24-9-1866

ken vooral de uitsluiting als wapen t 22-4-1955
Firmant van H. van Puijenbroek te Goirletegen de bonden te gebruiken. In dit
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kader ontvouwt Van Puijenbroek de stelling, dat een omvangrijke organisatie
als de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen bij uit-
sluiting een zware druk legt op de weerstandskassen van de bonden. Ander-
zijds vormen de fabrikanten in Goirle slechts een beperkte groep. Conces-
sies, die daar door de bonden worden afgedwongen, zullen in Tilburg onver-
mijdelijk hun weerklank vinden.

Op 26 mei 190625 wordt dan
op uitnodiging van Geldrop een
gecombineerde vergadering aan
het onderwerp gewijd, waar
naast Tilburg en Geldrop ook
Goirle, Eindhoven en Helmond
vertegenwoordigd zijn. J.Frans

01 4. Mutsaerts (43) treedt op als
voorzitter.

In deze bijeenkomst zet Van
Puijenbroek zijn denkbeelden
uiteen betreffende een onderlin-
ge steunregeling bij stakingen,
waarbij een vast te stellen mini-
mumloon de toetssteen ZOU

moeten zijn voor mogelijke on-
derbetaling.

De Tilburgse delegatie die
voor de contacten met Van Puij- Johannes  Franciscus  (Frans)  Mutsaerts
enbroek wat sceptisch tegen- *     Tilburg 2-7-1863
over zijn plan stond, leek in 1   Brussel 10-12-1957
deze vergadering bij  te draaien x     Maria Eleonora B. Mutsaerts
en verbond zich het plan voor te Bestuurslid van  1897 tot   1926,

leggen aan de algemene verga- (Waamemend) Voorzitter van de Vereeniging

dering van de vereniging. Dat van Tilburgsche  Fabrikanten van
gebeurde op 25 juni 190626, Wollenstoffen  1905- 1909:

waar het agendapunt merkwaar- Firmant van Frans Mutsaerts & Zonen:

digerwijs luidde: "Verzoek om Ridder in de Orde van Oranje Nassau:          C

aansluiting bij onze vereniging Commandeur in de Orde van de
H. Gregorius de Grote.door de fabrikantenverenigin-

gen van Goirle, Eindhoven en
Geldrop met het doel alleen elkander bij werkstakingen te steunen", een for-
mulering waarvoor de notulen van de gevoerde besprekingen geen grondslag
lijken te bieden.

De wind waait toch al uit de verkeerde hoek: "Helaas heeft zich na de
bewuste gecombineerde bijeenkomsten te Geldrop een incident voorgedaan
dat ons onaangenaam heeft getroffenen en onze illusie tot samenwerking
vrijwel de bodem heeft ingeslagen. Ik bedoel het besluit tot en de invoering
van den 10-urigen arbeidsdag door de Geldropsche industrielen", aldus voor-
zitter J. Frans Mutsaerts.
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Lambert de Beer lijkt sterk gekant tegen het idee, hij meent dat "het
onmogelijk is om in dit stadium. gezien de genomen maatregel. tot samen-
werking te komen, daar blijk gegeven is van onbetrouwbaarheid". Als de
voorzitter dan uiteen zet, dat Tilburg in de geplande opzet de touwtjes in
handen kan houden, repliceert De Beer, dat Tilburg door de katoenindustrie
zal worden overvleugeld. Nadat ook enkele klemmende pleidooien worden
gevoerd ten gunste van het plan, wordt dan besloten een afwachtende hou-
ding aan te nemen.
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In de bestuursvergadering van 4 augustus wordt gemeld. dat de ge-
wraakte vermindering van de werktijd in Geldrop is teruggedraaid. De weg is
dan vrij voor hervatting van het overleg, dat echter pas op 10 november 1906
plaats vindt. Nu neemt ook de Vereniging van Tilburgse Loonververs aan de
besprekingen deel. Er is inmiddels ook toenadering gezocht tot Helmond,
doch men is "aldaar niet uniform in denkwijze".

In het kader van dit overleg komt ook de evenredige vertegenwoordiging
van de textielcentra in - wat genoemd wordt - de Centrale Raad (van de Fe-
deratie) ter sprake. De vergadering krijgt te horen, dat bij de leden van Ver-
eeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen 4941 arbeiders
werkzaam zijn, waarvan 3861 in de fabrieken, 635 buitenwevers en 445 nop-
sters, pluisters en andere thuiswerkers(sters). Bij de Tilburgse loonververijen
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zijn dan 122 mensen werkzaam .
Voor Eindhoven worden circa 950 werknemers genoemd; voor Geldrop

567 fabrieksarbeiders en 257 'buiten-
wevers' en voor Goirle (exclusief Van .„g
Besouw) 384 fabrieksarbeiders en 94
buitenwevers. Hieruit blijkt dat in het
begin van deze eeuw het thuisweven
nog een betekende omvang had.

Op de details van de voorstellen X
*.

en de discussie daarover gaan we hier
niet in. Deels omdat het in dit bestek
te ver zou voeren, maar vooral omdat
het project mislukte. Het probleem zat
vooral in artikel 6 van de conceptbe-
palingen "beogende federatieve sa-
menwerking tussen de Vereeniging
van Tilburgsche Fabrikanten van
Wollenstoffen, de fabrikantenvereni-
ging Geldrop, de Fabrikantenbond
Eindhoven, de fabrikantenvereniging Jan B M van BesoimGoirle en de Vereniging van Til- *        Gmtle  4   10   1861
burgse loonververs". Het gaat om de t        Gotrle  26  8   1939
grootte van de vertegenwoordiging 2        1    Elisabeth ian  den  Heuiel
van elk der verenigingen in de "Cen- 2  Johanna Vromans
trale Raad". Eindhoven is van mening Directeur N V  Van Besolnt
dat Geldrop, Goirle en Eindhoven sa-
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men evenveel zetels moeten hebben als Tilburg. Als argument wordt ook
aangevoerd. dat de industrieen in de drie eerst genoemde gemeenten meer
verwantschap met elkaar hebben. Hiertegen verzet zich de voorzitter namens
de Tilburgse fabrikantenbond. Als compromis wordt een door Van Puijen-
broek geformuleerd amendement opgenomen, hetwelk ten spoedigste aan de
verenigingen zal worden voorgelegd. In de bestuursvergadering van de fabri-
kantenbond van 24 november 1906 wordt dan medegedeeld, dat Eindhoven
had afgehaakt, omdat de belangen van de Eindhovense fabrikanten te veel
afweken van die der Tilburgse industrielen.

Geldrop stemde in met het plan "daarbij het vertrouwen te kennen ge-
vende, dat in de lange werkdag te Tilburg op zaterdag in de toekomst wijzi-
ging zal worden gebracht".

Het plan gaat eigenlijk roemloos ten onder in de algemene vergadering
van 27 november, die haar bereidheid tot samenwerking uitspreekt, zodra
Eindhoven bereid is tot toetreding.

De samenwerking tussen de Tilburgse en Goirlese textielbedrijven is nog
enkele malen een vraagstuk, dat de aandacht van de Vereeniging van Til-
burgsche Fabrikanten van Wollenstoffen vraagt, waarbij aan de firma H. van
Puijenbroek een hoofdrol toevalt. In 1908 ontstaat er in Goirle een ernstig
arbeidsconflict, waartoe het besluit van Van Puijenbroek om behangsellinnen
niet meer door thuiswevers maar op de fabriek te laten weven de directe
aanleiding vormde". Dit betekende een zware slag voor de thuiswevers. van
wie er velen al ouder waren en voor wie de gang naar de fabriek een al te
zware werd. De fabrieksarbeiders bij Van Puijenbroek waren solidair met de
thuiswevers en weigerden hun werk over te nemen. Daarop volgde ontslag
door de werkgever.

Jan van Besouw (57), firmant van G. van Besouw, die al eerder met Van
Puijenbroek in aanvaring was gekomen, bracht zijn progressieve ideeen in de
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praktijk en nam zeventig stakende arbeiders in dienst . De overige
textielfabrikanten in Goirle kozen daarop de zijde van Van Puijenbroek,
waarmede de zaak geescaleerd was tot een langdurig conflict.

Het geschil komt voor het eerst ter sprake in de bestuursvergadering van
de  fabrikantenbond  op 15 september 1908. "Eenparig  werd de houding  van
de firma Van Besouw gelaakt en de handelwijze dezer firma als oncollegiaal
betiteld". Philibert Donders(53)'. die meer dan eens blijk geeft van zijn gen-
eigdheid tot een forse opstelling, bepleit de leden voor te stellen om geen or-
ders voor paklinnen meer bij Van Besouw te plaatsen. waartegen als bezwaar
wordt ingebracht. dat dit paklinnen een onderdeel van sommiger fabrikaat is
en dat het geen groot gewicht in de schaal legt. Maar men schrikt er ook voor
terug om het artikel, dat Donders heeft geconcipieerd - ondanks "alle lof
voor het schema. waarin rake opmerkingen en ondeugende toespelingen el-
kander afwisselen" - als fabrikantenbond te ondertekenen". In de daarna vol-
gende algemene vergadering wordt de houding van Van Besouw afgekeurd,
maar daar blijft het bij.

Zie pag. 110
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Maar de toestand in Goirle wordt voor de industrielen steeds hachelijker.
Van de zijde der bonden is geen enkel toenadering te bespeuren. In een brief
van 25 oktober laat de Fabrikantenvereniging Goirle uitkomen, dat zij voor
gewichtige besluiten staat. In bedekte termen wordt steun of interventie van
Tilburg verzocht. Het bestuur van de fabrikantenbond meent dat Tilburg al-
leen - ook tegenover zijn arbeiders - niet tussenbeide mag komen door een
uitsluiting uit te lokken, ofschoon erkend werd dat de uitputting der weer-
standskas het enige radicale middel is om hun hulpbehoevende collega's
daadwerkelijk te steunen. Het bestuur voelt veel voor een uitsluiting mits
gemeenschappelijk met Eindhoven, Geldrop en Helmond, en ook Twente,
maar de medewerking van Twente - vereist om de instemming van de alge-
mene vergadering te krijgen - wordt illusoir geacht. Ter vergadering komt
dan A. van Puijenbroek, die daartoe staande de vergadering is uitgenodigd.
Nadat hem de stemming is uiteengezet, verklaart van Puijenbroek zich bereid
de nodige stappen te doen, ook al is hij sceptisch over de kans van slagen.
Die prognose klopt, dat blijkt in de bestuursvergadering van 14 november.
De missie van A. van Puijenbroek is op een fiasco uitgelopen. Twente wil
steun verlening niet uitbreiden buiten de eigen kring, terwijl Helmond en
Geldrop een gebrek aan solidariteit toonden. Van Puijenbroek heeft van een
bezoek aan Eindhoven afgezien vanwege zijn lage dunk van het vereni-
gingsleven aldaar. Ph. Donders signaleert, dat blijkens het Het Hoog Am-
bacht in Tilburg steun wordt gezocht door bonden en arbeiders; het is de
hoogste tijd om in te grijpen. Hij zal een stuk voor de krant gereed maken.
wat in de algemene vergadering met applaus wordt begroet. Op 21 december
kan de voorzitter in de algemene vergadering mededelen, dat zojuist door
Van Puijenbroek telefonisch is gemeld, dat in Goirle een compromis is be-
reikt.

Waarschijnlijk was Van Puijenbroek toch niet helemaal gelukkig met de
Goirlese situatie, vijf maanden later bezoekt Adrianus alle bestuursleden van
de Tilburgse vereniging met het oog op het lidmaatschap. Men lijkt vereerd
met het verzoek en stelt vast, dat men met Van Puijenbroek een belangrijk
lid in de gelederen zou krijgen, waarbij gewezen wordt op de onverschrok-
ken houding van Van Puijenbroek in het recente geschil met een gunstige
afloop. Echter men vindt eenstemmig de toetreding op dit moment niet op-
portuun en men zou Van Puijenbroek niet willen blootstellen aan het risico
van een niet denkbeeldige deballotage. Argumenten: aanmerkelijke afwijking
van inrichting en fabrikaat, hoofdzakelijk vrouwelijk personeel, hoge tempe-
ratuur in vlasspinnerij, minder gunstige reputatie van de Goirlese arbeiders
en het stadium van 'apprentisage', waarin Van Puijenbroek met het nieuwe
bedrijf verkeert, hetgeen nog aanpassing van de arbeidsvoorwaarden zal ver-
gen. Men wil de rustige sfeer met de arbeidersorganisaties nu niet in de
waagschaal zetten. Van Puijenbroek wordt geadviseerd de aanvrage op te
schorten tot de arbeidsvoorwaarden vastere vorm hebben aangenomen.

Als de firma zich aan dit advies conformeert, wil de voorzitter toch weten
hoe de algemene vergadering er over denkt. De kwestie blijft zich voortsle-
pen, omdat men de kool en de geit wil sparen. Om aan het dilemma te ont-
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komen stelt het bestuur in de algemene vergadering van 22 november een
statutenwijziging aan de orde. Het gaat immers over een vlasspinnerij, ter-
wijl de vereniging volgens de statuten bedoeld is voor de wollenstoffenindu-
strie. De leden lopen niet warm voor dit voorstel. Geopperd wordt of de be-
treffende firma - neen, we noemen geen namen - geen onderbond kan vor-
men zoals de ververs, die ook in de Raad van XIV vertegenwoordigd zijn. De
voorzitter noemt dit een nieuw idee, maar betwijfelt of hiervoor belangstel-
ling bestaat. Men is beducht dat een staking buiten Tilburg zal overslaan
naar het Tilburgse bedrijf - de vlasspinnerij -, al is dan toegezegd, dat in dat
geval geen personeel van het ene naar het andere bedrijf zal worden ver-
plaatst. Dat was bij de staking in 1908 wel gebeurd.

Het voorstel wordt tenslotte met 25 stemmen tegen 6 verworpen.
Het oorspronkelijk concept liet Van Puijenbroek echter niet los. Het zal

dan ook niet verbazen, dat Eduard J. van Puijenbroek' als lid van het zoge-
naamd Textiel-Comitd in januari 1919 aan de wieg stond van de R.K. Vere-
niging van Textielfabrikanten.

3.4 Confessionele grondslag?

Al in een vroeg stadium wordt de vraag geopperd - zowel uit textielkring
als door geestelijke leiders - of een organisatie op R.K.grondslag niet de
voorkeur zou verdienen. De oprichting van een R.K. Patroonsbond stond op
het programma van de Tweede Diocesane Katholiekendag, die op 29 septem-
ber 1901 in Tilburg werd gehouden. De oprichting vond op 22 oktober 1902

32plaats, waarbij Jan van Besouw tot voorzitter werd gekozen .
In  de  bestuursvergadering  van de fabrikantenbond  van 7 februari   1903

neemt men kennis van statuten en reglement van de R.K. Patroonsbond, waar
al onmiddellijk werd geconcludeerd, dat een "zuiver katholieke patroons-
bond" verdeeldheid in de wollenstoffen-gelederen zou zaaien, omdat daartoe
ook mensen met een andere geloofsovertuiging behoren. Gedoeld wordt dan
op Louis van den Berghb (firma L.E. van den Bergh); Frits van den Bergh
(firma Van den Bergh-Krabbendam BeKa) en Eliazus Elias'. Opvallend is,
dat onvermeld blijft het bezwaar, dat de Vereeniging van Tilburgsche Fabri-
kanten van Wollenstoffen een branchevereniging genoemd mag worden. ter-
wijl de Patroonsbond werkgevers ongeacht hun bedrijfsactiviteiten beoogde
te bundelen. Reeds toen richtte de fabrikantenbond zich ook op de branche-
gebonden economische vraagstukken, een orientatie die in later jaren meer
en meer nadruk zou krijgen. De Patroonsbond had van nature een meer soci-
aal maatschappelijke doelstelling.

' Eduard Joseph van Puijenbroek (* 1-10-1879)
' Louis Etienne van den Bergh sr. 29-11-1844 t Tilburg 22-11-1915 x Maria J. Roonders,

oprichter van L,E. van den Bergh. Waar hierna over Louis Etienne van den Bergh gesproken
wordt.  kan ook bedoeld  zijn  de  gelijknamige  zoon (* Tilburg 28- 11-1879 x Maria  E.   van
Ouwerkerk). Het echtpaar Van den Berh-van Ouwerkerk verhuisde in  1917 naar Teteringen.

' Eliazus Elias * Eindhoven 4-10-1871 Vertrok  19-10-1922 naar Antwerpen.
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In daarop volgende vergadering oppert Jan Brouwers een onderhoud te
arrangeren met de deken van Tilburg of een audientie te vragen bij de bis-
schop om het bezwaar van de vereniging uit de doeken te doen. Voorzitter

.
Frans van Dooren - voelt daar wel voor maar blijkens de notulen wordt deze
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suggestie door de overige bestuursleden van de hand gewezen .
Het dilemma komt in 1903/1904 bijna in elke bestuursvergadering ter

sprake. In de algemene vergadering van 14 april 1903 maakt de voorzitter
melding van een ddmarche van Jan van Besouw(42) en Pierre Bogaers(391".
Het bezwaar. dat leden van de vereniging tot meerdere gezindten behoren en
dat een confessioneel karakter daarom kan werken als een splijtzwam, waar-
door de met moeite opgebouwde samenwerking teloor zou kunnen gaan,
wordt ook tegengeworpen aan pater dr. J.P. Vullings. met wie het bestuur ten
huize van een hunner een bespreking heeft, dat laatste om aldus te beklemto-
nen, dat de bijeenkomst 'een particulier karakter' heeft. In de nabespreking
op 22 februari 1904 blijkt alleen de secretaris Jan Brouwers geneigd het
denkbeeld van pater Vullings om een 'geestelijk adviseur' aan de vereniging
te verbinden. over le nemen. Brouwers veronderstelt dat de leden zich in toe-
nemende mate aangesproken zullen voelen door het "varen onder katholieke
vlag"

Ongenoemd blijft de overweging, die ongetwijfeld wel een rol zal hebben
gespeeld. die Jan van Besouw zelf in een brief vastlegr ze wilden gddn chris-
telijke vereniging meer en gddn Jan van Besouw, die men vermoedelijk de
werktijdverkorting, die hij enige jaren tevoren in zijn bedrijf had ingevoerd,

.
kwalijk nam en wiens sociale ideeen men in het algemeen niet apprecieerde .

In december 1904 onderneemt pastoor J.P. van den Heuvelbvan de Til-
burgse parochie Besterd in zijn kwaliteit van adviseur van de diocesane Pa-

,«troonsbond een nieuwe poging . Hij biedt aan zijn gedachten in een alge-
mene vergadering te ontvouwen. Het leek erop. dat de pastoor zich neer had
gelegd bij de krachtige afwijzing door de voorzitter, maar later bleek dat dit
hem verweten werd. Het bestuur wil echler niets weten van het omzetten of
opgaan in een katholieke vereniging, omdat dat "onvermijdelijk het met zoo-
veel moeite opgetrokken gebouw zoude omverwerpen". De suggestie van se-
cretaris Jan Brouwers de kwestie met de bisschop uit te praten kan ook geen
genade vinden in de ogen van zijn medebestuurders. die wijzen op "het on-
gewenste van een ongevraagd advies", waarna Brouwers "dit tere punt" ver-
der laat rusten.

Symptoom van de tegenzin bij de fabrikanten is de reactie op de lidmaat-
schapsaanvrage van de firma G. Bogaers & Zonen. Het feit, dat een der fir-
manten - de hiervoor al genoemde P. Bogaers - bestuurslid is van de dioce-
sane Patroonsbond wordt als een min of meer onoverkomelijk beletsel ge-
zien. Als andere problemen - de firma Bogaers stopt op zaterdagmiddag al

'
Petrus J.A.W. Bogaers * Tilburg 25-8-1864 t Kapellen (B) 5-4-1942. firmant van G. Bogaers
& Zoon
Mgr.  J.P.  van den Heuvel  *  Tilburg  23-7-1864 + Tilburg 14-12-1932: Deken van Tilburg
1915-1923: Geheim Kamerheer van Z.H. de Paus: Officier in de Orde van Oranje Nassau
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om 18 uur! - uit de weg zijn geruimd - een brand verschaft Bogaers de no-
dige vrijheid -, wordt van het verenigingsbestuur de verzekering gevraagd,
dat de firmant van Bogaers zijn functie bij de diocesane bond zal opgeven,
zodra het lidmaatschap van de fabrikantenbond is verworven.

Pas veel later besloot de vereniging toch de status van R.K.-grondslag
formeel vast te leggen. Dat gebeurt in een opmerkelijke context: in de be-
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stuursvergadering van 20 september 1 9!7 wordt gevraagd, of het wel gepast
is dat de fabrikantenbond zaken doet met de Eendracht. Daarmee wordt een
oude kwestie weer opgerakeld.

In september 1907 was er arbeidsonrust ontstaan bij de firma Wed. J.B.
de Beer & Zonen. De aanleiding waren - volgens de firmant Jules de Beer -
de verwikkelingen bij het geven van vrijaf ter gelegenheid van de installatie

38van burgemeester Raupp  . De leden werd toen door het bestuur een uniforme
gedragslijn voorgeschreven, maar Beka en Gebr. Van Spaendonck hebben
zich daaraan niet gehouden en vroeger vrijaf gegeven dan door het bestuur
aanbevolen. Dit was aanleiding om alle leden telefonisch te berichten, dat ze
in afwijking van het eerdere advies naar eigen goeddunken konden handelen.
De gang van zaken is in strijd met de afspraak gemaakt in de algemene ver-
gadering van 30 december 1901. Het bestuur treedt liever af dan nogmaals
met een dergelijk feit te worden geconfronteerd. Frits van den Bergh (Beka)
(Gebr. van Spaendonck zijn ook ter vergadering vertegenwoordigd, maar -
afgaande op het verslag- doen zij er het zwijgen toe) is zich van geen kwaad
bewust, het bestuur "verzoekt" telkenmale in de circulaires over dit onder-
werp, van een bindend voorschrift is geen sprake. Hierop volgt een tirade
van Donders, die zijn herbenoeming als voorzitter door deze vergadering in
overweging heeft gehouden in afwachting van dit debat. Jules de Beer gooit
olie op de golven. Het incident wordt gesloten verklaard met de vaststelling,
dat het bestuur bindende bevoegdheid heeft ten deze, behoudens de moge-
lijkheid dat zes leden een spoedeisende vergadering uitlokken.

'Much ado about nothing', lijkt het, maar het arbeidsgeschil bij Wed. J.B.
de Beer is daarmee niet opgelost. Er is grote onvrede onder de arbeiders we-
gens "een geleidelijke loonsvermindering"; dat is de omschrijving, die in het
blad De Eendracht, orgaan van de afdelingen der S.D.A.P. in Noord Brabant,
wordt gebezigd. Jules de Beer wijt de onrust aan de Eendracht, voluit de
Algemeene Nederlandsche Bond van Textielarbeiders De Eendracht, de lan-

39delijke neutrale textielvakbond, die in  1903 is ontstaan . Ph. Donders wil
daarom St. Severus en Unitas de wacht aanzeggen om niet met de socialisti-
sche Eendracht gemene zaak te maken, dat zou ten nadele van de eigen posi-
tie strekken. Bestuurslid Joh. Eras zou zich vooraf ervan willen vergewissen
of de Eendracht inderdaad socialistisch is, wij moeten in deze met voorzich-
tigheid te werk gaan. Ph. Donders meent dat het bestuur zich in ieder geval
zekerheid moet verschaffen of de Eendracht door de Christelijke Textielar-
beidersvereniging Unitas en het R.K.Textielarbeidersgilde St. Severus bij
eventuele staking zal worden gesteund. Daarop deelt voorzitter J.Frans
Mutsaerts "confidentieel" mede, dat hem uit een onderhoud met J. van den



66                                                   In de wol geverfd

Nieuwenhuizen' van het R.K. Textielarbeidersgilde St. Severus gebleken is,
dat Unitas en St. Severus samenwerken met de Eendracht. Van den Nieu-
wenhuizen heeft zich beroepen op hetgeen de bisschop van 's-Hertogenbosch
zelf gezegd heeft omtrent fabriekskwesties, namelijk dat samenwerken met
de niet-katholieke bonden, zogenaamde neutrale bonden, soms  etolereerd is.Het is beslist zeker, dat de bonden deze zaak samen afhandelen

Er volgt nu op 17 september 1907 een bespreking met St. Severus en
Unitas. Aan het uitvoerige verslag, dat een interessant kijkje achter de scher-
men biedt, is het volgende excerpt ontleend. Het gewaagt van een afspraak
met de bonden gemaakt in een vergadering op 10 augustus, van welke bijeen-
komst geen verslag in het notulenboek is opgenomen. Toen was blijkbaar af-
gesproken om het resultaat af te wachten van de installatie van scheuttel-
klokken bij het bedrijf van Wed. J.B. de Beer & Zn. Achteraf heeft de
fabrikantenbond er spijt van op 10 augustus ook met de Eendracht overlegd
te hebben41.

De dreigende werkstaking bij dit bedrijf is voorbereid door leden van de
Eendracht. Ondanks de afspraak van 10 augustus gaan ook de leden van St.
Severus en Unitas elders werk zoeken. waardoor de normale gang van zaken
in die fabriek wordt belemmerd.

De vereniging vraagt zich af, wat de verhouding is tussen St. Severus en
Unitas enerzijds en de Eendracht anderzijds; en vervolgens of deze bonden
bij een eventuele werkstaking bij de Beer de leden van de Eendracht zullen
steunen?

J.H. Oldenkotte (Unitas) antwoordt daarop dat het bestuur van de
fabrikantenbond er beter aan had gedaan ook het bestuur van de Eendracht
hier uit te nodigen. Wed. J.B. de Beer & Zn. heeft de meeste Eendracht-man-
nen onder de wevers en die leggen in deze aangelegenheid het meeste ge-
wicht in de schaal. Op de vraag hoe onze houding tegenover de Eendracht zal
zijn, kunnen wij als "plaatselijke actie" geen antwoord geven; wij moeten
ons richten naar de beslissingen die het hoofdbestuur neemt. B. Huttenb,
voorzitter van Unitas, onderschrijft dit en tekent erbij aan dat ook het hoofd-
bestuur van de Eendracht de houding van sommige Eendracht-leden afkeurt.

«

Zie pag. 109
'     Bernardus Comelis Hutten. * Tilburg 3-2-1877 t 's-Hertogenbosch 14-10-1957 x Johanna P.

Buster
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,·'41. '.'*r.t  S:-·..... L i s.f  -  3 ir«  : '    r  · ·,      .        .
Oldenkotte zegt, dat de firma Wed.

-*421'. 9#.-:-«F'.fiKI.?s".'           J.B.   de   Beer  &  Zn.   bij haar arbeiders
4.ilij:           1 --

-

7£.W'.6...1 een slechte naam heeft: het volk - zegt
.                        '4'.4      men - werkt liever bij andere patroons.

4.·         Op de vraag welke grieven er bestaan,
ve.,         „5      antwoordt Oldenkotte:  men zegt, er is., 7-

33,                                         Ap,-      1 ..4 daar geen regel: er werkt daar het min-
. 4* -
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.   ''.        ·        Ste  volk van Tilburg. Hij noemt  vier

. .                .  I.*\ .'t 44 bedrijven  waar ook leden  van  de  Een-
dracht werken, samen 46. "Wat die lui
voor propagandisten zijn. daar zijn wij
nog ver bij ten achter. Er zijn er op elke
fabriek die met De Toekonist propagan-
deren, een blad dat medewerking heeft
van lieden als Samson en andere anar-
chisten"42

Jan Hendrik Oldenkotte Van den Nieuwenhuizen (R.K. Tex-
*   Haaksbergen 17-1-1876 tielarbeidersgilde St. Severus) merkt op

t    Tilburg 16-6-1954 dat de bondsbesturen met het bestuur
x    Josephina Joh. Vermeer van de Eendracht hebben samenge-

kt,·ant omstreeks 1904 naar Tilburg als
werkt, doch de houding van het bestuurbesmurder van de Christelijke Textiel- van de Eendracht kunnen wij niet af-

arbeidersvereniging Unitas: keuren. Mocht er staking komen dan
Stichtte in april 1924 het

krijgen de wevers noch steun van Uni-
assurantiekantoor J.H. Oldenkotte:

tas, noch van de Gildenbond. Op zijnLid van de Gemeenteraad en Iici van de
commissie van Toezicht ran de vraag of het bestuur de leden van de fa-

Textielschool 1922-1941. brikantenbond per circulaire heeft gein-
strueerd geen wevers van De Beer aan

te nemen - dat zou onbillijk zijn tegenover de leden van Unitas en het
R.K.Textielarbeidersgilde St. Severus - antwoordt voorzitter Mutsaerts, dat
de weg om te bedanken of ander werk te zoeken open moet staan. doch niet
op dit moment.

Ter afronding van de besprekinf zegt de voorzitter een overleg met de
drie  bonden te zullen overwegen  . Het adres  van De Eendracht wordt
opgegeven, H. Voogsgeerd, Bureau De Eendracht, Enschede, waaruit men
zou kunnen afleiden. dat er - ondanks de bespreking op 10 augustus - voor-
dien geen contact op bestuursniveau bestond.

Inderdaad vindt er op 21 oktober4 een bespreking plaats, gewijd aan de
'kwestie De Beer', waarbij de Eendracht op volle sterkte vertegenwoordigd
is: P. Nijhof en H. Voogsgeerd zijn aanwezig ter zijde gestaan door de lokale
vertegenwoordigers A. van Hulten, K. van Beurden en Vriends. P. Cools
representeert de Gildenbond. Namens het R.K. Textielarbeidersgilde St. Se-
verus zijn aanwezig J. van den Nieuwenhuizen en Van Son, terwijl Van der
Staak en Van Laarhoven de Christelijke Textielarbeidersvereniging Unitas
vertegenwoordigen.
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Aan  de  orde  is  dan een brief van de bonden  over de 'kwestie  De  Beer',
die door voorzitter J.F. Mutsaerts "als arrogant  zo niet ongepast betiteld
wordt. Aan rechtmatige grieven wil het bestuur der fabrikantenbond het oor
lenen, aan brieven die de grens der betamelijkheid overschrijden, wordt in
het vervolg geen aandacht meer geschonken en eenvoudig terzijde gelegd".
Na deze ouverture spitst de discussie zich geheel toe op het geschil bij De
Beer en komt de positie van de Eendracht niet meer ter sprake, zij het dat

45

Voogsgeerd ontkent, dat er op 10 augustus een afspraak zou zijn gemaakt
Op   18  november 1907 wordt  in de bestuursvergadering gemeld,  dat  het

geschil bij De Beer tot een goed einde is gebracht, maar de wevers bij de
firma Wed. J.B. de Beer & Zn. worden wel gebrandmerkt als onruststokers,
die als leden van de Eendracht aan de socialisten verwant zijn, althans hier-
mede voeling houden. Hieruit resulteert het advies aan de leden van de fabri-
kantenbond om geen leden van de Eendracht als verkapte socialisten aan te
stellen. Een halfjaar later is er weer een geschil bij De Beer, dat uitloopt op
een werkstaking waarvan de leiding in handen is van de Eendracht*. Als
reactie hierop besluit de algemene vergadering van de vereniging op 20 juni
1908 om met de Eendracht wegens haar uitdagend optreden de laatste tijd
nimmer meer te confereren, noch als alleenstaande corporatie, noch bij
eventueel samengaan met de andere bonden.

Het lijkt erop, dat deze kwestie enigszins naar de achtergrond verdwijnt,
al schrijft het bestuur zeven jaar later - in juli 1915 - aan St. Severus en
Unitas: "Uw brief van 6 mei jl. werd door ons ter zijde gelegd, als zijnde
mede ondertekend door de vereniging "De Eendracht", waarmede wij uit
hoofde van vroegere ondervindingen bezwaren hebben in onderhandeling te
treden. In antwoord op uw brief van  18 juni hebben  wij uw aanvraag tot het
geven van een duurtetoeslag in onze algemene vergadering van 9 juli jl. be-
handeld, doch moeten wij u mededelen dat de leden onzer vereniging hierop

„47niet kunnen ingaan
Maar in de zomer van 1917 - een exactere tijdsbepaling is niet mogelijk,

want het volgende steunt op een relaas van de voorzitter bij de behandeling
48van de statutenwijziging in de algemene vergadering van 15 april 1919  -

vindt een bespreking met Nijkamp, Van den Nieuwenhuizen en rector Van
Liempt plaats, waar ondanks de aandrang van de fabrikantenbond om geen
collectieve arbeidsovereenkomsten met "de socialistische vereniging De
Eendracht" te behoeven sluiten, de vereniging toch moest zwichten voor de
druk van de drie bondsvertegenwoordigers om die voorwaarde te laten ver-
vallen. Later heeft voorzitter De Beer hierover nog gesproken "met een der
hoogste kerkelijke autoriteiten in het Bisdom". Toen is ook niet gezegd dat
de fabrikantenbond geen arbeidscontracten met de "socialistenbonden" zou
moeten sluiten, doch dat het geval zich in tegendeel wel degelijk zou kunnen
voordoen.
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Dit is de voorgeschiedenis wan-
neer - zoals hiervoor verhaald - in
de bestuursvergadering van 20 sep-
tember 1917" wordt gevraagd, of
het wel gepast is dat de fabrikanten-
bond zaken doet met de Eendracht.
J.F. Mutsaerts, als voorzitter inmid- .

dels opgevolgd door Lambert de
Beer (50), herinnert zich, dat als er                     f
de laatste drie jaar overleg met de 71
bonden plaats vond, J. Bevers van
de Eendracht daarbij bijna altild             1aanwezig was. Als daarover een
vraag werd gesteld, dan antwoordde
Van den Nieuwenhuizen, dat de bis-                          V
schoppen tegen zulke samenwerking

liligeen bezwaren hadden.
Maar nu wordt het (opnieuw) af-                                     x

sluiten van een collectieve arbeids-
overeenkomst ook met de Eendracht
nogmaals ten principale aan de orde
gesteld door Henri Blomjous (40), Comehs Bernardus Janssens

die daartoe is aangezet door de *   Ttlburg 31 10 1867
geestelijk adviseur van de R.K. Gil- t       Tliburg  167   1947

denbond, kapelaan L. van Heeswijk. x    Mathilda M  Theresia Minderop

Deze is in een artikel in de Nieuwe Firmant Janssens van Buren

Tilburgse Courant, getiteld, 'Het
50Socialistisch Gevaar in Tilburg' te velde getrokken tegen de Eendracht .

Blomjous, die na een gesprek met de voorzitter, speciaal voor de bestuurs-
vergadering is uitgenodigd, betoogt, dat al heeft de algemene vergadering
besloten een collectieve arbeidsovereenkomst af te sluiten ook met de Een-
dracht en, al steunt dat op een belofte van de vereniging in een brief van juli
1916, dan kan die, "waar geloof en zeden in gevaar komen, vrijelijk worden
gebroken".

De voorzitter laat in dit verband horen, dat hij het wenselijk oordeelt dat
de fabrikantenbond een "confessionele corporatie wordt", maar dat dat nog
wel even zal duren, terwijl de algemene vergadering van de vereniging heeft
ingestemd met het afsluiten van een CAO ook met de Eendracht, zoals dat is
beloofd Hij vertolkt daarmee de opvatting, dat de fabrikantenbond als neu-
trale organisatie - anders dan een "confessionele corporatie" - zich be-
zwaarlijk kan veroorloven om een werknemersvereniging uit te sluiten.

Maar toch voelen de bestuursleden er weinig voor om de Eendracht onder
de contracterende partijen op te nemen. Men zit met de zaak kennelijk in zijn
maag en nog tijdens de vergadering gaan Lambert de Beer en Frans
Mutsaerts kapelaan Van Heeswijk raadplegen. Die heeft de heren blijkbaar
ook niet over de streep getrokken, want na terugkomst wordt besloten dit
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punt dezer dagen nog eens te bespreken met Van Heeswijk en rector J.H. van
5I

Liempd, adviseur van St. Severus .
Dit voornemen blijft in de goede bedoelingen steken, pas een half jaar

later komt Van Heeswijk bij een bezoek aan de voorzitter op de zaak terug
en meldt, dat de bisschop ongaarne heeft gezien, dat een collectieve arbeids-
overeenkomst is afgesloten met de Eendracht. Daarbij werd de wens geuit,

52dat dit contract met de Eendracht niet zou worden vernieuwd .
Omdat daarop amper wordt gereageerd, komt nu de deken van Tilburg

J.P. van den Heuvel' in actie. In de bestuursvergadering van 3 april 1918
wordt de brief behandeld, waarin "het Hoofd der Geestelijkheid te dezer
stede" wijst op het toenemend aantal leden van De Eendracht en op het ka-
rakter van die vereniging, "welke als zijnde socialistisch door het hoogste
kerkelijke gezag veroordeeld is". De geestelijkheid is voornemens tegen de
Eendracht actie te voeren, maar dat zal niet effectief kunnen zijn, omdat het
"werkvolk" zich erop zal beroepen, dat de patroons in de fabrikantenvereni-

53

ging neutraal zijn georganiseerd .
Naar de mening van de deken is de aanwezigheid van enkele niet-katho-

lieke leden geen aanleiding om af te zien van een besluit tot omzetting in een
rooms-katholieke vereniging, omdat deze als hospitantleden evengoed aan
stemming kunnen deelnemen.

Volgens voorzitter Lambert de Beer moet de oorzaak van het toenemende
aantal leden van de Eendracht op de eerste plaats gezocht worden in het feit,
dat de leden van St. Lambertus bij de jongste uitsluiting bedrogen zijn uitge-
komen. Bovendien bestond er een verschil van mening onder de hogere
geestelijkheid van het bisdom omtrent het al dan niet sluiten van een cao met
de Eendracht.

Een voorstel om de fabrikantenvereniging om te zetten in een katholieke
corporatie, kan niet van het bestuur uitgaan, wel echter voortkomen uit de
boezem der leden. De rechtskundig adviseur mr. Passtoors voegt daaraan toe
dat, waar het bestuur de gehele vereniging vertegenwoordigt, dus ook het
protestantse (L.E. van den Bergh) en het Israelische lid (Elias), van het be-
stuur zelve geen voorstel kan uitgaan.

Na ampele discussie wordt overeengekomen om deze opvatting voor te
leggen aan de algemene vergadering, die de volgende dag wordt gehouden.
Van de daar gevoerde discussie zijn we onkundig, omdat de notulen van die
vergadering niet bewaard zijn gebleven, maar uit de volgende bestuursverga-
deringen is duidelijk dat H. Blomjous en C. Janssens-Minderop zich als
initiatiefnemers hebben op geworpen. Formeel blijft het bestuur afzijdig,
maar op  17 juli wordt door de leden van het bestuur wel een bespreking ge-
houden met de initiatiefnemers. Aangezien dit dus geen bestuursvergadering
was, is hiervan geen verslag gemaakt.

11 November 1918, Wapenstilstand! Het bestuur is in een spoedeisende
vergadering bijeengeroepen! Het thema confessionele grondslag van de ver-

Johannes Petrus van den Heuvel. * Tilburg 23-7-1864 t Boxtel 14-13-1932
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eniging krijgt deze dag een bijzondere politieke lading . Het loont om de
betogen van voorzitter Lambert de Beer en H. Blomjous te citeren.

Eerstgenoemde meldt: "de revolutie is bij oostelijke buren uitgebroken;
stonden wij machteloos tegenover de oorlog, dit is niet het geval met de re-
volutie. Om deze in ons land te voorkomen moeten wij de handen ineen-
slaan". De Beer heeft zich afgevraagd wat moeten wij allereerst doen om de
opkomende revolutie met vereende krachten te knechten. Is het ogenblik niet
gekomen om de fabrikantenbond om te zetten in een katholieke vereniging,
die dan een principieel standpunt in kan nemen.

H, Blomjous is vol lof over "de vlugheid", waarmede deze bestuursverga-
dering is geconvoceerd, en het enthousiasme waarmede het voorstel is inge-
leid. Hij wijst erop, dat "er weinig nodig is om de rechtse meerderheid over-
stag te doen gaan. In Den Haag heeft spreker vernomen, dat de grote zorg,
die de huidige regering heeft, is die meerderheid te behouden. Daarom heeft
spreker bij de president aangedrongen om tot de reeds geruime tijd voorbe-

„55
reide stap over te gaan

Het voorstel wordt door de vergadering gesteund. Op de gedachte de be-
staande vereniging te ontbinden of om als bestuur af te treden wordt niet in-
gegaan. De voorzitter wil de oorspronkelijke naam behouden, doch anderen
denken, dat het onvermijdelijk zal zijn dat er 'R.K.' voor wordt gezet. Dat
loopt niet zo'n vaart. De bisschop laat zich overtuigen door het argument:
"om alle aanstoot te vermijden".

De wijziging in de signatuur van de vereniging heeft een frappant effect
op het ledenbestand. Kon Blomjous al onmiddellijk meedelen, dat L.E. van
den Bergh in de wijziging zou berusten (van Elias is geen expliciete reactie
bekend), als nieuwe leden kan men noteren: Gebr. Van Beurden, Gebr. Die-
pen, Pieter van Dooren en Janssens de Horion terwijl Pollet en Zonen het lid-
maatschap nog in overweging houdt.

Of deze aansluitingen werkelijk verband houden met de confessionele
grondslag is moeilijk vast te stellen. Misschien speelden de gedachten van de
voorzitter op de dag van de wapenstilstand een rol.

Janssens de Horion had reeds op 4 augustus 1905 het lidmaatschap opge-
zegd ondanks de pogingen van de voorzitter om Janssens te doen afzien van
het voornemen. De notulen zwijgen over de motieven56, maar misschien ver-
schaft een passage uit de notulen van de algemene vergadering 27 november
1906 enige opheldering: er wordt gesproken over de arbeidstijd op zaterdag-
middag. Bij 'outsider' Janssens de Horion is dan een werktijd van  11  uur op
zaterdag overeengekomen. Volgens Ph. Donders moet de fabrikantenbond
zich niet spiegelen aan outsiders. Zij zijn gedwongen als eenling toe te ge-
ven, terwijl de vereniging ons bescherming biedt tegen de eisen. Er zijn
"zonder namen te noemen outsiders die wegens de zogenaamde neutraliteit

„57van deze bond liever hun persoonlijke belangen zullen opofferen
De beeindiging van het lidmaatschap door Gebr. Diepen dateert al van de

algemene vergadering d.d. 14 juni 1902SB, wanneer Diepen vasthoudt aan be-
zwaren tegen de regeling van uitsluiting. Ook Pieter van Dooren baseerde de

59opzegging van het lidmaatschap in 1905 op principiele redenen . Gebr. van
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Beurden wordt waarschijnlijk voor het eerst lid (zulks in tegenstelling tot
Van Beurden Van Moll).

De behandeling van de nodige statutenwijziging in verband met de om-
zetting in een R.K. vereniging vindt - in afwachting van de toetreding van
nieuwe leden - eerst  in de algemene vergadering  van 15 april 1919 plaats.
Vermelding verdient het standpunt van Rudolf Diepen', die wel verheugd
was, dat de fabrikantenvereniging een confessionele vereniging werd, maar
naar zijn mening moest men nog een stap verder gaan, de R.K. en Christe-
lijke organisaties verdienen in deze tijden meer steun dan tot dusverre. Dat
bleek uit de revolutiepoging in de maand november 1918 en de houding der
R.K. en christelijke organisaties bij die gelegenheid. De toekomst der indu-
strie is inderdaad duister, doch daarom zou men nu juist moeten proberen
door samenwerking met die verenigingen de industrie tot meerdere bloei te
brengen; dat zou onder andere kunnen door de arbeidsvoorwaarden te ver-
beteren. Om de bloei van de wolnijverheid te bevorderen zou gezamenlijk
druk moeten worden uitgeoefend op de regering om maatregelen af te schaf-
fen, die de industrie beletten de vleugels verder uit te slaan. Diepen stelt
daarom als amendement voor in de doelstelling op te nemen: "het zoveel
mogelijk zoeken naar samenwerking met Rooms Katholieke of Christelijke
Vakverenigingen". Met opzet zijn de woorden "Rooms Katholieke of Chris-
telijke Vakverenigingen" gebezigd teneinde "de socialistenbonden" uit te
schakelen. Dit geeft weer aanleiding tot discussie over het standpunt tegen-
over de Eendracht, waarbij de voorzitter, herinnerend aan de conferentie in
de zomer van 1917, deze vereniging niet per se wil uitschakelen.

De tenslotte aanvaarde tekst bestaat uit de toevoeging: "het zoveel moge-
lijk samenwerken met Rooms Katholieke Vakverenigingen om door gemeen-
schappelijke bevordering van de bloei der industrie de belangen van werkge-
ver en werknemer te behartigen", waarin opvalt, dat - zonder slag of stoot -
de Christelijke Vakverenigingen uit de boot zijn gevallen, waardoor de anti-
socialistische stellingname van de oorspronkelijke redactie niet meer expli-
ciet is.

Nu moest op de gewijzigde statuten een bisschoppelijke goedkeuring
worden verkregen, maar de bisschop draalde niet met de benoeming van een
geestelijk adviseur, al leken er meer kandidaten voor de functie. Kapelaan
Van Heeswijk had al laten blijken een benoeming in die functie zeer op prijs
te stellen en het voorgenomen bezoek te zelfder tijd van prof. L.H. van
Akene° aan de voorzitter, dat door ziekte van De Beer geen doorgang vond,
wijst ook in die richting. De keuze viel op de Tilburgse pastoor J.L. Brekel-
mans en zijn benoeming werd in de algemene vergadering van 17 mei 1919
bekend gemaakt. Een citaat: "Pastoor J. Brekelmans deed op 5 juni 1919 als
geestelijk adviseur zijn intrede; hij woonde vanaf toen ook af en toe de be-
stuursvergaderingen bij, maar niet veel meer dan dat. Zelfs wanneer een brief
van de bisschop aan de orde kwam, deed hij zijn mond nauwelijks open. De

' Rudolf J.A. Diepen  (*  Tilburg  41-1875   t Tilburg 3-2-1920)  was als afgevaardigde  van
Noordbrabant lid van de Eerste Kamer van 28-2-1915 tot zijn overlijden.
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notulist - dat was in die jaren
(B.J.M.) Van Spaendonck zelf -
vond althans dat, mocht hij al iets
gezegd hebben, dit niet de moeite

„61van het opschrijven waard was.
Het mocht dan weI zo zijn dat

de eerstvolgende algemene vergade-
ring niet met het gebruikelijke wel-
komstwoord werd geopend maar

-14··.met de christelijke groet "Geloofd          „      i
zij Jezus Christus!"62, van een 'Um-

..,

wertung aller Werte' was in het ge-
heel geen sprake. De lijnen uit het
verleden worden door de Vereeni-
ging van Tilburgsche Fabrikanten
van Wollenstoffen in hoofdzaak
doorgetrokken. Inderdaad: 66Er
wordt een nieuwe coalitie geslo-
ten", die het uitgangspunt vormt

Mgr. Arnold Frans Diepen
voor "een propaganda offensief, *        12-3- 1860  's-Hertogenboschwaarin St. Severus De Eendracht als t    18-3-1942 idem.
een socialistische organisatie be- 1915  Coadjutor van mgr.  Van  de  Ven
stempelt, waar geen katholieke tex- en volgde hem in 1919 op als Bisschop
tiel arbeiders thuishoren Maar in van Den Bosch.

„63

de opstelling van de Vereeniging
van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen ten opzichte van de arbei-
dersorganisaties, de Eendracht daaronder begrepen, komt geen duurzame
wijziging. In de praktijk wordt het beleid gebaseerd op de visie van voorzit-
ter Lambert de Beer.

Sinds de wijziging kunnen niet-katholieken geen bestuurslid meer wor-
den. Dat moet zoveel mogelijk worden rechtgetrokken, aldus Lambert de
Beer in de algemene vergadering van juni 1920. Zijn voorstel om Henri van
den Bergh tot lid van de Raad van XIV te benoemen, wordt met "luide bij-
val" begroet en met algemene stemmen onderstreept64.

Het hoofdstuk is echter nog niet afgesloten. In de bestuursvergadering van
4 augustus 1919 wordt een brief besproken van de op 2 september 1915 opge-

65richte Algemeen R.K. Werkgeversvereniging ARKWV , waarin wordt ver-
zocht de namen van de leden op te geven. omdat die blijkens een bijgevoegde
brief van het Episcopaat verplicht zijn zich aan te sluiten bij een R.K. stands-
organisatie naar keuze. Dit dient in de statuten te worden opgenomen. Dit kan
niet voetstoots worden geaccepteerd. Er zal overleg met mgr. Diepen volgen,
maar daarover geven de notulen verder geen uitsluitsel.

Maar helemaal van de agenda is het punt niet, in de algemene vergade-
ring van 4 augustus 191966 wijst Rudolf Diepen in dit verband op het Congres
te Utrecht, waar "de gehouden stemmingen zo onbetrouwbaar waren, dat het
congres vrijwel een mislukking is geworden". Achteraf was hij blij, dat de
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vereniging daar niets in te brengen had, al zullen er misschien wel bepalin-
gen van het congres zijn, die de fabrikantenbond later verplicht is over te
nemen. Daarom is het de vraag, of de vereniging er verstandig aan doet, daar
een outsider te blijven. Nadat H. Blomjous blijk heeft gegeven van zijn
afkeuring van het Utrechtse Manifest, wordt opnieuw besloten adviseur Bre-
kelmans te raadplegen.

Daarna verstomt de discussie. Pas enkele jaren later - in  1921 - lucht
voorzitter Lambert de Beer zijn ongenoegen over een vergadering van de
ARKWV te 's-Gravenhage: "zulke treurige onbenullige bijeenkomst als daar
heeft spreker zelden bijgewoond; over het actuele, zoveel pennen in bewe-
ging brengende punt 'bedrijfsraden' was het bestuur in twee kampen ver-
deeld". Maar in de geest van de inmiddels overleden Rudolf Diepen achtte
hij het toch gewenst lid te worden van het ARKWV om invloed te kunnen
uitoefenen "op de gestie dier corporatie". Hij oppert dat het bestuur van de
ARKWV vermoedelijk wel een andere richting zou willen nemen, doch dat
wordt volgens hem beheerst door de secretaris mr.L.G. Kortenhorst'. Ook H.
Blomjous laat blijken niet tot de sympathisanten van. Kortenhorst te beho-
renb. Mr. B.J.M. van Spaendonck, die sinds enkele maanden rechtskundig
adviseur is van de vereniging, vestigt er de aandacht op, dat de 1200 leden

67van de ARKWV deze zomer een openbare vergadering zullen houden. La-
ten de werkgevers, de fabrikanten daar maar eens laten horen hoe zij over
medezeggenschap der arbeiders denken. Dan zal blijken, dat werkgevers me-
dezeggenschap aan hun arbeiders willen geven in de arbeidsvoorwaarden.
maar niet in de prijspolitiek en winstdeling. Tenslotte meldt zich ter vergade-
ring een aantal leden als lid van de ARKWV en de Diocesane Bond
's-Hertogenbosch.

Deze laatste organisatie, de R.K. Werkgeversvereniging in het diocees
68

Den Bosch, werd op 30 januari 1919 opgericht  . Die mocht wel als de meest
gerede partij worden beschouwd om de r.k.-zienswijze op de maatschappe-
lijke verhoudingen, zoals die bijvoorbeeld werd vastgelegd in de in 1931
verschenen pauselijke encycliek Quadragesimo Anne, uit te dragen in werk-
geverskring. In de Tilburgse vereniging werd hieraan geen expliciete aan-
dacht geschonken. Opmerkelijk is ook, dat geen van de (bestuurs-)leden van
de fabrikantenbond deel uitmaakte van de diocesane vereniging, al was Ba-
rend J.M. van Spaendonck secretaris en B.T.C. Straeter de eerste voorzitter.

Wel werd het bestuur van de kring van de diocesane vereniging gevormd
door het bestuur van de Tilburgse vereniging, maar die practische oplossing
was geen succes. De kring leidde "een wat schemerig bestaan"69 totdat in no-
vember    1928 een bestuur werd gevormd onder voorzitterschap   van   de
schoenfabrikant Henri Mannaers.

'
Zie pag.  151

h        In   december   1924   had   H. Blomjous overwegende bezwaren tegen een kandidatuur   van
Kortenhorst voor de Tweede Kamer, omdat hij jarenlang gevaarlijke denkbeelden propageerde
ten aanzien van bedrijfsorganisatie en medezeggenschap. Archief VTFW deel T-lil notulen
bestuursvergadering van 10-12-1924
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Het is intussen wel duide-
lijk, dat er zich nog wel enkele
beren op de weg naar aanslui-
ting bij de ARKWV bevinden.
Wegens de samenhang met an-
dere ontwikkelingen zal daarop
elders de aandacht gericht wor-0, -

- .i'7 den.

7.               Na de geringschattende op-
.»         .,'
*: *1 merking over de geestelijk ad-

 1/31 11-2-2ft"
1

viseur is het gepast het beeld
wat te nuanceren. J.L. Brekel-

' ..              / JE' mans, pastoor van de parochie
6-&/ 24% Heuvel, had zich waarschijnlijk9./p-   .7.

gekwalificeerd voor het advi-
jv seurschap bij de recalcitrante

vereniging, omdat hij  in  1903

-il 1
op de Vierde Diocesane Katho-

liekendag enige stellingen ver-
1-- i dedigde over de functie van de

geestelijk adviseur. Hij was niet
Mgr. Johannes L. Brekelmans de eerste de beste, maar fun-

*        Waalwijk  11 -7- 1873 geerde in zijn ambtsperiode -t     's-Hertogenbosch 21-7-1945 van juni 1919 tot oktober 1924Pastoor te Tilburg (Heuvel);
Kanunnik van het Kathedraal Kapittel - naar onze indruk vooral als

te 's-Hertogenbosch, verbindingsman met de bis-
Geheim Kamerheer van Z.H. de Paus: schop en de plaatselijke geeste-
Officier in de orde van Oranje Nassau. lijkheid. Als zijn opvolger trad

aan dr. G.E.P. van Heck, pas-
toor van de parochie Heike te Tilburg. In juni 1937 legde deze wegens ziekte
zijn functie neer. Zijn opvolger als pastoor van het Heike H.B. van Dun ver-
vulde de taak tot in de jaren na de tweede wereldoorlog. Op basis van de
notulen kan worden geconcludeerd, dat deze meer dan zijn voorgangers zijn
eigen opvatting in de vergaderingen naar voren bracht. Dat komt later in
beeld.

Door de jaren heen waren het voornamelijk onderwerpen met een religi-
euze inslag, waarvoor door de geestelijk adviseurs aandacht werd gevraagd.
Een fenomeen, dat ook tot de vergaderzaal van de fabrikantenbond door-
drong waren de missiebijenkomsten. "Deze bijeenkomsten, die veel weg had-

„70den van een collectief zuiveringsritueel   , ... "duurden tien dagen en verlie-
pen volgens een vast patroon. Eerst werden de lokale zonden breed uitgeme-
ten. Vervolgens het onheil en de verschrikkingen van de hel die men over
zich afriep, om op het dieptepunt uitzicht te bieden op Gods barmhartigheid
en vergevensgezindheid als men het boetekleed aantrok en op het rechte pad
van de deugd terugkeerde". De paters Redemptoristen, die de rol van religi-
euze boemannen met verve plachten te vervullen, verzorgden in de door dit
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relaas bestreken periode zeven missies, namelijk in 1903, 1909, 1913, 1916,
1922, 1928 en 1934".

Dr. Van Heck stelde in de bestuursvergadering van 4 januari  1928 na-
mens de plaatselijke geestelijkheid de werktijdregeling voor mensen in twee-
ploegen-dienst tijdens de Missie aan de orde. De godsdienstoefeningen zou-
den  tussen   11   en 21 februari gehouden worden, zowel 's ochtends  als  's
avonds. Op 3 februari twee bestuursvergaderingen en twee algemene verga-
deringen later - bij al die gelegenheden kwam het onderwerp soms uitvoerig
ter sprake - werd besloten de werkers in de avondploeg driemaal 11/2 uur
vrijaf te geven - met betaling van het minimumloon - voor het bijwonen van

72de Missie, waarmede de geestelijk adviseur zich ingenomen toonde . Ook in
73februari  1934 werd deze regeling gehanteerd   .

In hetzelfde vlak lag het vrijaf geven voor deelname aan een retraite, een
meerdaagse godsdienstoefening in een retraitehuis. In 1920 werd besloten
daarvoor vrijaf te geven met behoud van loon, mits - rem op al te grote
godsdienstijver - daarin een zondag was begrepen. De regeling werd opge-
nomen in de collectie besluiten en regelingen, die regelmatig werd aangevuld

74en herzien aan de leden ter beschikking werd gesteld .
Als een specifiek 'R.K.-vraagstuk' zou men kunnen aanmerken de katho-

lieke feestdagen, die als zondag behoorden te worden gevierd. In 1911 wer-
den die verplichting afgeschaft voor Driekoningen (6 januari), Feest van de
H. Joseph (19 maart), Sacramentsdag (Donderdag in de week na Pinksteren),
Feest van de H. Petrus en Paulus (29 juni) en O.L. Vrouw Onbevlekt Ont-
vangenis (8 december). Van oudsher werd op die dagen niet gewerkt, het wa-
ren immers - kerkelijk gezien - 'zondagen', en evenals op de normale zon-
dagen hadden de arbeiders op die dagen geen inkomsten. Na afschaffing
werd er voortaan gewerkt. Er bleven toen nog twee R.K.-feestdagen bestaan,
waarop niet gewerkt werd en de arbeiders evenmin loon ontvingen, Maria
Hemelvaart (15 augustus) en Allerheiligen (1 november). Dit onderwerp
vormde echter meer een punt van discussie met de vakbonden dan met de
zielzorgers, het komt dan ook elders nog ter sprake.

We kunnen dus slechts concluderen, dat de rol van de geestelijk adviseurs
in de beleidsbepaling wel zeer bescheiden is geweest, laat staan dat zij de
belichaming vormden van een monsterverbond tussen de plaatselijke geeste-
lijke autoriteiten en de fabrikanten.

De bemoeiingen van de Kerk leken vooral gericht op in standhouding en
versterking van de eigen organisaties op velerlei gebied. Dat is in dit hoofd-
stuk beschreven voor wat betreft de fabrikantenbond en zal nog summier
vermeld worden ten aanzien van de katholieke arbeidersorganisaties. Het
enige element dat daaraan nog ontbreekt,  zijn de 'Fabrieksclubs'.  Maar  dat
speelde in een andere tijd, al was de filosofie hetzelfde. Geestelijk adviseur

75Van Dun schreef het bestuur in mei 1939   over de morele bezwaren verbon-
den aan dergelijke clubs. Bij de fabrikanten maakte dat niet veel indruk, het
liep met die gevaren niet zo'n vaart en men vroeg zich af of het wel op de
weg van de werkgevers lag, zich daarmee te bemoeien. Maar men kon zich
toch niet helemaal hiervan distantieren. Nadat de Kerk had laten weten, dat
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men niet uit was op een principiele afspraak, volstond voorzitter J.Frans
Mutsaerts in de algemene vergadering met de suggestie aan de leden financi-

76Ble steun geleidelijk te beeindigen .

3.5 Verplichtingen van de leden

Wij snijden dit onderwerp hier aan, omdat de betreffende regelingen een
wezenlijk onderdeel vormen van het formele kader van de vereniging.

De vereniging had zeker geen vrijblijvend karakter. Wel moet Frans van
Dooren, die sinds eind 1899 de voorzittershamer hanteert, de leden er in de
algemene vergadering van 30 december 1901 aan herinneren, "dat de beslui-
ten eenmaal door de vergadering aangenomen, dienen te worden nagekomen.
ZEd. betreurde het dat in deze verschillende leden nalatig zijn, waardoor het
gevaar kan ontstaan, dat juist zij, die de besluiten nakomen, eenige afge-

„ 77keerdheid krijgen voor de vereniging . Om dit te voorkomen drukte de
voorzitter de leden nogmaals op het hart, dat de besluiten in de toekomst
door elk lid trouw moeten worden nageleefd. Het zal niet de laatste keer zijn,
dat een dergelijke vermaning van achter de bestuurstafel klinkt!

De fabrikantenbond kende al van oudsher de mogelijkheid om de leden
verplichtingen op te leggen bij zogenaamd Bindend Besluit. In die bindende
besluiten konden ook sancties worden opgenomen tegen niet-nakoming. De
procedure voor het nemen van zo'n besluit was met extra waarborgen omge-
ven.

Sinds de ledenvergadering van 24 juni 1901 wordt door het bestuur ge-
werkt aan een reglement bij werkstaking. Dat was naar de geest des tijds, die
al  sinds 1870 geplaagd werd door veelvuldige stakingen   , die echter de Til-
burgse industrie tot dusver afgezien van kleine incidenten bespaard bleven.
Maar op 5 juni 1901 besprak het bestuur het "treurige feit", dat bij L.E. van
den Bergh een staking was uitgebroken. Dat vormde de directe aanleiding
om - zo zou men het kunnen stellen - het voorbeeld van de Twentse col-
lega's te volgen die naar aanleiding van een werkstaking bij Ter Kuile en
Morsman in  1890 de 'Fabrikantenvereniging tot het voorkomen van werksta-

79kingen' oprichtten . Dat een viertal firma's ten tijde van de staking bij L.E.
van den Bergh de Tilburgse gelederen verlieten - J.A. Blomjous, Pessers van
Zuylen, J. de Beer Azn en B.T. Straeter - moet misschien worden opgevat
als een uitdrukking van teleurstelling, dat de corporatie geen krachtiger hou-
ding innam, hetgeen mogelijk als een katalysator bij de besluitvorming
werkte. (Dat de secretaris in de daarop volgende bestuursvergadering op-
dracht krijgt een overzicht te maken van de genomen besluiten om de leden
daar nog eens mee te confronteren is misschien ook een teken aan de wand).
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Het werd een moeizaam besluit-
vormingsproces, dat uitliep tot juni
1902. Het reglement werd ontworpen
door voorzitter Frans van Dooren.
Het uitgangspunt is werkstaking te
voorkomen. Allereerst moet worden                      J
nagaan of de werkstaking gerechtigd
is. Dat kan niet aan het bestuur over-
gelaten worden, maar een commissie
dient dat te beoordelen. In het con-
cept, dat in de bestuursvergadering
van 26 juli 1901 in behandeling wordt
genomen, figureert de Raad van XIV.
De samenstelling - de zeven be-
stuursleden en zeven niet-bestuursle-
den - beoogt een breder draagvlak te
scheppen voor de te nemen besluiten.
Is de Raad van XIV van mening, dat
de werkstaking niet gerechtvaardigd Francois PJM  ;an Dooren
is, dan kunnen de volgende maatre-

*       Tilburg  4  9   1 860
gelen worden getroffen: t      Ttlburg  15  6  1950- onderlinge verbintenis stakende x    Sophie V M  Koppelwerklieden niet in dienst te nemen. 188 1    1922 finnant  Pieter ian  Dooren
- het betrokken lid van de vereniging 1923    1948  conimanditatriennoot

financieel te steunen Beotuurslid Vereeniging  an Tilburg5che
- als laatste middel, algemene sluiting Fabrikanten ian  Wollenwojfen  1897  1936

van de fabrieken. Vooratter   j 900   1904

Hierbij is afgedrukt een kopie van Ridder Oranje Nassau
de eerste pagina van de gedrukte uit-
gave van de Overeenkomst betreffende Werkstakingen. Deze uitgave dateert
van 17 december  1904,  toen  aan  de  overeenkomst nog bepalingen werden
toegevoegd, maar die naar onze indruk de afgebeelde aanhef van het docu-
ment onverlet lieten. Opmerkelijk is de considerans en de verdediging van
het genomen besluit. De inhoud van de "overeenkomsten inzake werkstakin-
gen, getroffen door de algemene vergadering van den Roomsch Katholieken
Fabrieks-Arbeidersbond in hare vergadering van 13 October 1901" hebben
wij niet achterhaald.
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Hierna is afgebeeld de eerste pagina van de 'Overeenkomst betreffende Werk-
stakingen' als vastgesteld in de algemene vergadering \·an 17 december 1904.

VEREENIGING
VAN

Tilburgsche Fabrikanten ¥an Wollen Stofen.

Overeenkomst betreffende Werkstakingen

TEKST der artikelen der Statuten zooals die momenteel luiden

Naar aanleiding der houding door de werklieden in 't algemeen aangenomen

bij plaats gehad hebbende werkstakingen, houding, die hoofdzakelijk daarin
bestond :

dat andere werklieden op het verzoek der stakers vrijeenparig weigerden,
het werk der stakers over te nemen, zoodat de betrokken fabriek zooveel als
onder boycott kwam te staan terwijl de stakers tijdens de staking, ongeveer

het equivalent varr hun loon vonden in bUdragen der werkenden op overige
fabrieken ;

overwegende , dat afgezien  van de gronden,  die tot deze werkstaking
voerden, bij dergelijk optreden der werklieden in de toekomst elk bedrijf, at
ware  bet  recht  nog  zoo  aan de zijde des werkgevers, vooral in drukke tijden
zou kunnen worden belemmerd en gedwongen tot inwilliging van eischen, zelts

al  waren  die  ongemotiveerd,  en  op den duur schadelijk voor werkgever en
werknemer ;

overwegende, dat daarmede onze vooral thans voor export aangewezen

industrie  op  den  duur kan worden geschaad en zulks dan zoowel 't patroons-
als 't werkliedenbelang ten nadeele komt,

Gezien de overeenkomsten in zake werkstakingen, getroffen door de Alge-
meene Vergadering van den Roomsch Katholieken Fabrieks·Arbeidersbond in

hare vergadering van 13 October 1901,                                            1

BESLIJITEN

de leden der Vereeniging van Till)urgsche Fabrikanten van Wollen Stolen tot
de navolgende elereenkomst in zake eventuaele werkstakingen :

Art. 1.

Deze overeenkomst heeft ten doel :
a.   te trachten werkstakingen te voorkomen ;
b. werkstakingen met onderhng overleg der leden te regelen en tot een

einde te brengen ;
r.   het zich zoo noodig, alleen tegen de werkstakingen, die onder bepaalde

termen vallen, gezamenlijk verdedigen.

-
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De lange duur van de besluitvorming - tenminste zestien vergaderingen
zijn hieraan geheel of gedeeltelijk gewijd - vindt zijn verklaring in onder-
linge onenigheid over de vraag, hoe de gevolgen van bedrijfsstilstand kunnen
worden ondervangen. Geopperd wordt, dat elke fabrikant een of meer van
zijn arbeiders zou moeten aanwijzen om de plaats in te nemen van de sta-
kende arbeiders. De voorzitter en de secretaris vinden dit een "wederrechte-
lijke oplegging, daar men over de individuele vrijheid van de werkman niet
mag beschikken'O". Als alternatief wordt geopperd de firma, waar
"onrechtmatig gestaakt wordt", het recht te geven een keuze te doen uit een
10-tal leden, waar het werk voortgezet zou kunnen worden. Het bestuur zou
dan het recht overgelaten kunnen worden uit dit 10-tal bij loting 3 of 4
firma's aan te wijzen, welke dan verplicht zijn een gedeelte of de gehele
productie van de fabriek waar de staking plaats heeft, tijdelijk over te ne-

81men . De vele suggesties, die veronderstellen dat het zal gaan over stakingen
bij 6/n of enkele bedrijven en het veelal collectieve karakter van de werksta-
king miskennen, blijven hier onbesproken.

In de slotfase van het overleg werpt voorzitter Van Dooren zijn volle ge-
wicht in de schaal om de - verplichte - overname van werk van een fabriek,
waar niet gestaakt wordt, te blokkeren. Hij betoogt, dat bij staking "de werk-
lieden meer dan anders aaneengesloten zullen staan. Het ligt voor de hand,
dat zij dan onder geen beding werk zullen verrichten, dat bestemd was voor
hun stakende collega's. Men zou dus bij weigering hiervan al spoedig tot al-
gemene sluiting van de fabrieken moeten overgaan. Die maatregel moet niet
in de hand worden gewerkt". Blijkens verschillende interventies krijgt ten-
slotte de mening, dat overname onpraktisch, zoal niet onuitvoerbaar is, de
overhand. Bij stemming sneuvelt het voorstel.

Maar ook de algehele sluiting van de fabrieken ontmoet oppositie. Het
bestuur heeft de algemene sluiting als laatste middel opgenomen vooral met
het oog op een eventuele boycot, maar ook omdat er geen verdere wapens ter
beschikking staan. Jan Diepen oordeelt die maatregel "te scherp en ontijdig".
Al wijst de voorzitter erop, dat er heel wat moet gebeuren voordat tot die
"krasse maatregel" kan worden overgegaan en de -vaste hoop" koestert, dat
het nooit zover zal komen, Diepen verklaart, dat dit voor hem een principiele
kwestie is, zodat hij zich bij aanneming van het voorstel genoodzaakt zal
zien het lidmaatschap op te zeggen. Hij vindt daarin een medestander in
Pierre Bogaers. Het voorstel wordt toch met 37 stemmen voor aangenomen
en de beide tegenstemmers verlaten daarop de vergadering.

De ernst van de zaak wordt benadrukt door de ondertekening van de
overeenkomst door alle firmanten van de ledenfirma's82. Bij die gelegenheid
dringt de voorzitter aan op geheimhouding, met publiciteit valt niets te win-
nen, integendeel. Maar dat blijft een vrome wens. Kapelaan Wolters, de ad-
viseur van de R.K. Gildenbond zond een exemplaar aan Jan van Besouw, die
het als "dieptreurig en heidens onchristelijk" kwalificeerde" en er op zijn
beurtrnet kapelaan Poell over correspondeerde. Poell bezigde in oktober
1903 in een tweetal artikelen in het Katholiek Sociaal Weekblad de ook door
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hem gewraakte overeenkomst als een argument voor de noodzaak van een
patroonsorganisatie op confessionele grondslag»*.

Op 31 oktober 1903 is de kring weer gesloten. In de bestuursvergadering
van die datum wordt kennis genomen van die artikelen en ingestemd met de
reactie die voorzitter Frans van Dooren heeft geconcipieerd.

Reeds op dat moment ligt een aanvulling in het verschiet. Die betreft de
verdeelsleutel van de op te brengen financiele steun aan bedrijven waar ge-
staakt wordt. In december 1904 wordt - met enig enthousiasme - vastgesteld
het "Besluit tot vaststelling der aanvullende bepalingen en de maatstaf der
financiele ondersteuning in aansluiting met de overeenkomst betreffende
werkstakingen". De steun wordt gerelateerd aan het aantal machinale getou-
wen wanneer het een werkstaking in de weverij en aan het aantal assorti-
menten wanneer het de spinnerij betreft. De Raad van XIV wordt voor het
geleverde werkstuk met toejuiching beloond.

85De overeenkomst blijft toch de aandacht vragen . Naar aanleiding van
een recent conflict bij de firma Thomas de Beer is Lambert de Beer tot de
conclusie gekomen, dat geen enkele fabrikant het zes weken zal uithouden
tegenover zijn stakend personeel. Het duurt immers minstens zes weken
voordat de Raad van XIV tot algehele stopzetting van de fabrieken kan be-
sluiten. Aan morele of financiele steun heeft de fabrikant niet veel. De be-
voegdheden van de Raad van XIV zouden nog eens kritisch bekeken moeten
worden. De waarnemend voorzitter J. Frans Mutsaerts - Frans van Dooren
heeft in juni 1904 ontslag genomen als bestuurslid en voorzitter - wijst erop,
dat het reglement met grote prudentie is opgezet. Een besluit tot algehele
stopzetting van de fabrieken kan niet rauwelijks en vlug worden genomen,
doch slechts na rijpe overweging en goed gemotiveerd. De suggestie zal in
de bestuursvergadering worden bekeken maar men dient er zich wel bewust
te zijn. dat een strakker regime op bezwaren van de leden zal stuiten.

De daarop volgende maand= stelt het bestuur in verband met een moge-
lijk conflict bij de firma Eras voor de overeenkomst te wijzigen in de geest
van de opmerking van Lambert de Beer in de vorige algemene vergadering.
De meeste leden vinden dit zeer noodzakelijk, doch Frans van Dooren verzet
zich als enige met kracht van argumenten tegen de wijziging, waarbij hij re-
fereert aan een staking bij Van Heek, waar een royale werkgever ternauwer-
nood bestand bleek tegen de allerwegen gesteunde arbeiders. De vergadering
spreekt zich toch uit voor wijziging, die op 17 oktober 1905 wordt vastge-
steld. De tekst luidde: "In afwijking van de bepaling vervat in artikel 6 sub 3
heeft de Raad van XIV de bevoegdheid het stopzetten der fabrieken van alle
leden der vereniging te proclameren en is ieder lid verplicht daaraan gevolg
te geven binnen een week na de afkondiging".

Frans van Dooren handhaafde zijn bezwaren. Hij wees erop dat na de om-
zichtige voorafgaande bepalingen nu ineens wordt overgeschakeld op grof
geschut.  In de algemene vergadering van 4 november  1905 werd mededeling
gedaan van de opzegging lidmaatschap door de firma Pieter Van Dooren. Het
bestuur heeft nog een poging gewaagd Frans van Dooren over te halen
alsnog akkoord te gaan met de wijziging van het reglement echter zonder re-
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sultaat. Het bedanken van de
oud-voorzitter werd door allen
zeer betreurd, misschien met uit-
zondering van Ph. Donders, die
in herinnering brengt, dat hij
zich indertijd het ongenoegen
van Van Dooren op de hals haal-

,-   -            de, toen hij vasthield aan zijn
''-=-f standpunt, dat de financiele

steunverlening bij werkstaking
geen soelaas zou bieden

De overeenkomst is nadien
nogmaals gewijzigd, zodat er
versies zijn van 1902, 1904,
1905 en 1914. Die laatste ge-
schiedde in het kader van een al-
gemene revisie van de statuten
en reglementen. waartoe de Rot-
terdamse advocaten Hugenholtz

Vincent J.A. van Spaendonck
*    Tilburg 28-6-1845

en Fruin het voorwerk verricht-

t    Tilburg 30-5- 1924
ten.

Niet onvermeld mag blijven,x L mora M.H. Houben
Oprichter en firmant van de  Verrerij  Vincent dat in  1907 ook de loonververs

van Spaendonck. toetraden tot de overeenkomst.
De ververijen van Jos Houben',
Vincent van Spaendonck - de

eerste een zoon, de tweede een schoonzoon van de indigo-verver Caspar
Houben - Guillaume Bogaers en Jos Janssen (Stoomververij en Chemische
wasserij 'De Regenboog') voelden zich geYsoleerd en zochten aansluiting bij
de fabrikantenbond. Hoewel werd onderkend, dat een staking bij de ververs
ernstige gevolgen kon hebben voor de leden van de fabrikantenbond, werd na
enige inleidende gesprekken aan de ververs toch in overweging gegeven een
eigen vereniging op te richten waarin de "rnateriele belangen" van de 1 eden
zouden worden behartigd; wat betreft arbeidsconflicten ware samenwerking
met de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen ge-
boden".

Dit advies werd door de ververs ter harte genomen, maar dat wilde nog
niet zeggen dat de zaak rond was. De fabrikantenbond eiste een harmonisatie
op het stuk van de arbeidsvoorwaarden. Nadat daaraan was voldaan en een
brede samenwerking van de Brabantse textielindustrie van de baan leek,
konden de ververs toetreden tot de overeenkomst, die zij vervolgens op 24
juni  1907 ondertekendens'.

«

Joseph Houben (Tilburg  1863 - Tilburg  1937) was firmant van de ververij  C.& J. Houben.  Hij
huwde in 1855 Johanna van Spaendonck
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Ter afsluiting van onze beschrijving van de overeenkomst betreffende
werkstakingen zij vermeld. dat in de ons ter beschikking staande archivalia
geen spoor werd gevonden van enigerlei afrekening van verleende onderlinge
steun ingevolge de overeenkomst. hetgeen zou kunnen betekenen dat het
nooit tot praktische toepassing is gekomen. Er dient echter rekening te wor-
den met de mogelijkheid, dat de financiering in een afzonderlijk fonds onder
verantwoordelijkheid van de Raad van XIV plaats vond. De documenten van
de Raad van XIV zijn echter niet bewaard gebleven.

In de loop der jaren werd naast de overeenkomst een stelsel van afspra-
ken opgebouwd, dat in 1939 29 reglementen, bindende besluiten en (drin-
gende) adviezen omvatte. Ook in de jaren na de tweede wereldoorlog worden
de bindende besluiten met de regelmaat van de klok vernieuwd.

Significant is, dat deze besluiten op enkele uitzonderingen na het perso-
neelsbeleid betreffen. Het oogmerk leek vooral te zijn de leden te beletten op
het gebied van de arbeidsvoorwaarden hun eigen weg te gaan. Daarmede
wilde men onderlinge concurrentie op de arbeidsmarkt voorkomen, hetgeen
natuurlijk in het nadeel van de werknemers was. Deze praktijk blijkt zeer re-
sistent.

Daar staat dan tegenover dat soortgelijke besluiten over meer economisch
getinte onderwerpen uitzondering zijn. In zekere zin is er sprake van een
verplicht lidmaatschap van het Bureau voor Credietinformaties en Incassobu-
reau der Nederlandse Textielindustrie (behalve voor de spinners, die natuur-
lijk niet verplicht willen worden hun medeledenwevers als wanbetalers te
signaleren).

3.6       De leden

Na onze beschouwing over de verplichtingen van de leden is dit het juiste
moment om beknopt aandacht te geven aan de leden zelve. Eerder merkten we
reeds op, dat er geen systematisch opgezette en bijgehouden ledenlijsten in de
archivalia zijn aangetroffen. We hebben onszelf het monnikenwerk bespaard
om het ledenbestand te reconstrueren aan de hand van de algemene vergade-
ringen, zo dat al mogelijk zou zijn (omdat bijvoorbeeld bedrijfsluitingen ze-
ker niet alle in de notulen vermeld worden). In plaats daarvan geven we hier
het ledenbestand per 1  oktober 1914, de datum waarop het besluit betreffende
werkstakingen en uitsluitingen door alle leden werd ondertekend. Die onder-
tekening gebeurde door elke firmant met zijn persoonlijke handtekening en
met de bedrijfshandtekening. Uit het op basis van het originele document op-
gestelde overzicht blijkt, dat de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van
Wollenstoffen toen omvatte 42 firma's met in totaal 98 firmanten. Slechts 10
bedrijven hadden dEn firmant: H. Eras & Zonen spande (toen) de kroon met 5
firmanten. In een beperkt aantal gevallen bestaat geen volkomen zekerheid
over de voorletter(s) van sommige personen. ook al was het toen nog gebrui-
kelijk om leesbare handtekeningen te plaatsen. Het handelsregister als middel
van verificatie bestond toen nog niet.
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Er was een aantal buitenstaanders, immers het aantal wollenstoffenfabrieken
89bedroeg rond die tijd circa 50 van enige omvang. Tot de outsiders behoorden

toen ook - zoals we gezien hebben - enkele grotere bedrijven Van den Bergh
Krabbendam, Gebr. Diepen, Pieter van Dooren, Janssens de Horion en Pollet &
Zonen. In een historisch perspectief zou men deze bedrijven - met uitzondering
van Pollet & Zonen - toch alle tot de georganiseerde groep van Tilburgse wol-
lenstoffenfabrikanten mogen rekenen, al waren de banden op dit moment voor
langere tijd verbroken.

De hierna volgende lijst demonstreert duidelijk dat in deze tijd de indu-
strie bestond uit familiebedrijven, waarin nagenoeg uitsluitend familieleden
de leiding hadden. Van de in totaal 98 firmanten voerden slechts zegge en
schrijven 7 een andere familienaam dan die welke in de firmanaam voor-
kwam (hetgeen verwantschap met die laatste familie natuurlijk geenszins uit-
sloot). Al was de omvang van de bedrijven in de laatste vijftig jaar gegroeid,
de managementstijl en de opvattingen over de positie van de patroon zullen
nog een grote verwantschap verraden hebben met die voor de industriele re-
volutie!

Ledenlijst van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollen-
stoffen per 1 oktober 1914
Namen van firmanten Firma
L.Th.M. de Beer Thomas de Beer
Th.F.M. de Beer
J.L.M. de Beer
C.J.M. de Beer
J.H.M. Eras H. Eras & Zonen
D.J. Eras
A.Q.M. Eras
G.L. Eras

H. Eras

A. Franken A. Franken & Zonen
C.W. Schoenmakers W. Schoenmakers & Zoon
W.A.F. Schoenmakers
H.L. Enneking H.F.C. Enneking
H.A.M. Enneking
P. de Cock S. de Cock & Zonen
L.C. de Cock
G.C de Cock
Albert van Beurden M. van Beurden Van Moll
A.A.M. Caspanni
H.N. Franken Gebrs. Franken
Fr. Franken
C. Franken
A.H. Mommers H. Mommers & Zonen
F. Mommers
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Ledenlijst van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollen-
stoffen per  1  oktober  1914
Namen van firmanten Firma
J.P.C. de Rooy De Rooy Van Dijk
Pierre de Rooy
Ldander Sevink Gebr. Janssen
Frans Janssen
J.L. Janssens Janssens van Buren

C.J. Janssens

C.B. Janssens

Vine. Mutsaerts A.& N. Mutsaerts
Frans Mutsaerts
Frits Swagemakers Swagemakers Caesar
Alph. Swagemakers
Jos Swagemakers
D. Swagemakers
Alb. Pessers Pessers van Zuylen
Chr. Mommers C. Mommers & Co
Vine. Verschuuren Vine. Verschuuren Piron
J.F. Mutsaerts Frans Mutsaerts & Zonen
Fred Mutsaerts
Anton Mutsaerts
Willem Mutsaerts
P.J.A.W. Bogaers G. Bogaers & Zoon
J.J. Bogaers
Ph.P.J.M. Donders J.L. Donders & Zonen
P.L. Donders
P.J.C.J.M. Donders
L.H.M. Swagemakers Swagemakers-Bogaers
J.C.M. Swagemakers
H.A.J.M. Swagemakers
L.L.J. Swagemakers
A.W. de Rooy Ant. & Zoon
Winand Goijarts A. Goijarts & Zoon
Antoon Swagemakers
Andrd van Gorp Van Gorp de Wijs
Adolph van Gorp
Gerard van Eii' Moonen van Ei.il
A.N. Arnold Ant. Arnold van den Bosch
A. Arnold
Eduard van Spaendonck Andrd van Spaendonck & Zonen
F.A.J.M. van Spaendonck
L.E. van den Bergh L.E. van den Bergh.
P.J. van den Bergh
H. van den Bergh
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Ledenlijst van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollen-
stoffen per 1 oktober 1914
Namen van firmanten Firma
L.E. van den Bergh jr
F. van den Bergh Lzn
Antoon van Spaendonck Gebrs. Van Spaendonck
Bernard C.M. van Spaendonck
B.T.C. Straeter Bernard Theodor Straeter
J.H. van Dooren Van Dooren & Dams
Emile van Dooren
W.R.C. Pessers A. Pessers Azn.
G.J. Droge
V.H.A. Kerstens J.A.A. Kerstens
E. Elias E. Elias
J. Elias
F.M. Straeter F.M. Straeter
J.L.F. Brouwers Jan Brouwers Jzn.
Francois de Beer Wed. J.B. de Beer & Zonen
C. van Kemenade
Henri M.J. Blomjous J.A. Blomjous
J.M.D. Blomjous
F.M. Broeckx
Jos Brouwers J. Brouwers
Frans Brouwers
Aug. Brouwers
A. Brouwers
G. Aelen M. Aelen
Adr. Aelen
J. Aelen
N. Aelen
H. Brands W. Brands & Zonen
J. Brands
L. Brands
C. Verschuuren Verschuuren Olthaus & Co
N. Olthaus

3.7 De vakbeweging

Bij vele van de onderwerpen, die hierna behandeld worden, komt de vak-
beweging in het geding. Een nadere kennismaking met de arbeidersorganisa-
ties in de textielindustrie in het begin van deze eeuw is voor de duidelijkheid
van de historie van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollen-
stoffen onmisbaar ,

De eerste arbeidersorganisatie, die in Tilburg van de grond kwam, was de
Bond van R.K. Wevers (ook wel R.K. Weversbond genoemd) die in novem-
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ber 1895 werd opgericht. Onder druk van de geestelijkheid wordt die reeds in
december 1895 omgezet in het R.K. Weversgilde St. Severus. Kapelaan J.A.
Wolters trad op als geestelijk adviseur. In de loop van 1896 ontstaat ook het
St. Paulusgilde, die de overigen - buiten de wevers - wil organiseren. Ook
hier is Wolters geestelijk adviseur. Beide organisaties waren aangesloten bij
de R.K. Gildenbond en vormden vanaf 22 januari 1905 samen het R.K. Tex-
tielarbeidersgilde St. Severus.

Unitas was een van oorsprong Twentse vakorganisatie, waarvan in 1904
in  Tilburg een afdeling werd opgericht. De organisatie  kwam  in   1895  tot
stand als een federatie tussen de protestant-christelijke en katholieke textiel-

g1

arbeidersbeweging in Twente . Unitas nam in 1903 het initiatief voor de op-
richting van het Christelijk Nationaal Vakverbond CNV, dat aanvankelijk
een interconfessionele organisatie was'2. De Tilburgse afdeling bestond uit-
sluitend uit katholieken, maar Unitas hechtte aan de interconfessionele
grondslag. Dit paste niet in het r.k.-kerkelijk beleid en in 1912 werd Unitas
voor katholieken verboden. Een beduidend aantal leden van Unitas vormde
daarna de textielarbeidersvereniging 'Ons Recht', die aanvankelijk aange-
sloten was bij het CNV. Deze organisatie voerde (ook) de naam Nederland-
sche Bond van R.K. Textielarbeiders, die zich in december 1916 aansloot bij
St. Lambertus, waarmede gestalte gegeven werd aan de organisatorische
eenheid van de R.K. textielarbeiders op landelijk niveau. Dat te verwezenlij-
ken bleek een moeizaam en langdurig proces, eerst in 1908 ontstond de Ne-
derlandsche Federatie van R.K. Textielbonden St. Lambertus. In 1910 luidt
de naam, Nederlandsche R.K. Textielbond St. Lambertus.

Eind 1896 werd ook opgericht een afdeling van de Algemene Nederland-
sche Wevers- en Spinnersbond (ANWS), een zogenaamde neutrale bond, die
echter, waarschijnlijk door tegenwerking van R.K.-zijde. weinig aantrek-
kingskracht bleek te hebben.

In  1898  is in Twente tot stand gekomen de Algemene Nederlandsche Bond
van Textielarbeiders De Eendracht, die in 1903 voor de eerste maal een afdeling
in Tilburg krijgt, die echter in maart 1905 weer wordt opgeheven. maar op 20
mei 1906 herrijst om vervolgens opnieuw opgeheven te worden. In maart  1908
vestigt zich J.H. Elfers als een propagandist te Tilburg, die de afdeling nieuw

93

leven inblaast. In april 1914 wordt een Tilburgse afdeling opgericht
Naast de besproken bonden treden in de door ons besproken periode zo

nu en dan ook categorale bonden voor het voetlicht. de R.K. Meester-
knechtsvereniging St.Andreas. de R.K. Werkmeesterbond St. Johannes de
Doper - waarin St.Andreas is opgelost - en de R.K. Kantoor- en Handelsbe-
diendenvereniging. Hun rol was in die jaren van beperkte betekenis. Wij
meenden in ons bestek te mogen afzien van een nadere beschrijving van hun
ontwikkeling in de regio Tilburg.
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Hierna is afgebeeld de presentielijst van de formele oprichtings-
vergadering op 22 februari 1897.
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Hoofdstuk 4

De patroons en het 6sociale vraagstuk'

Hoewel de ontwikkeling in het sociale veld de directe aanleiding voor de
oprichting van de vereniging was, krijgt die de gestalte van een kartel of on-
dernemersovereenkomst. Dat is echter niet beperkt tot economische zaken,
maar beheerst juist de opstelling inzake het sociale vraagstuk. Hoofddoel-
stelling is met de arbeidskosten zo voordelig mogelijk uit te komen. Het
middel daartoe is op de eerste plaats uitschakeling van de concurrentie op de
arbeidsmarkt. Daartoe wordt de bewegingsvrijheid van de leden ingeperkt. In
het onderling overleg daarover ontstaat de neiging om het langzaamste schip
de snelheid van het konvooi te laten bepalen, zoals dat in de jaren na de
tweede wereldoorlog door Th. de Jong, voorzitter van de Eendracht, werd
getypeerd. Daarbij mag opgemerkt worden, dat de hoogte van de arbeids-
kosten van vitaal belang was voor de wolindustrie, die zeker in het begin van
de eeuw zeer arbeidsintensief was. Het is zelfs twijfelachtig of daarin relatief
gezien door de jaren heen veel verandering is gekomen.

Bij het kritisch beschouwen van de ontwikkelingen in de arbeidsrelaties
moet in het oog worden gehouden, dat in dit tijdvak de arbeidswetgeving in
het begin nagenoeg ontbrak en geleidelijk vorm kreeg. Gemakkelijk veron-
derstelt men de aanwezigheid van een rechtsregel, die pas later in het ar-

beidsrecht werd vastgelegd. Zo
is er een kenmerkende tegen-
spraak tussen het adagium in
werkgeverskring 'geen werk,
geen loon' en het wettelijk voor-
schrift. dat de arbeider zijn aan-
spraak op loon niet verliest, als
hij bereid was de bedongen ar-f           beid te verrichten, doch de
werkgever daarvan geen gebruik
heeft gemaakt, dat echter als ar-
tikel 1638d in 1907 in het Bur-
gerlijk wetboek werd opgeno-
men. (Door de Vereeniging van
Tilburgsche Fabrikanten van

Lamben JJM  Poell Wollenstoffen werd toen echter
1872 1937 van de mogelijkheid gebruik

Priester ge yd 1895  Geestelijkad,iseur gemaakt om deze bepaling met
van  St    Lzimbertus   1904   1915 Pastoor schriftelijke arbeidsovereenkom-

te Gemert 1915 1937 sten ter zijde te stellen). Ge-
tracht is deze ontwikkeling weer
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te geven in het overzicht van de wetgeving die direct betrekking had op het
terrein van de arbeidsvoorwaarden. Opvallend is dat in de eerste fase de
werknemersorganisaties aan de hand lopen, zo niet worden geleid door de
geestelijk adviseurs. In het voetspoor van de pauselijke encycliek 'Rerum
Novarum' is de verheffing van 'het werkvolk' voor de R.K. geestelijken een
zending, die hen dwingt het initiatief te nemen. Priesters die in de Tilburgse
regio het voortouw namen zijn Lambert Poell', adviseur van de katholieke
textielarbeiders, Jos A. Wolters, adviseur van de R.K. Gildenbond en zijn op-
volger kapelaan H. Berkvens, rector L. van Heeswijkl en dr. P.J. Vullings.

De gezaghebbende positie van de geestelijk adviseurs wordt door de fa-
brikantenbond ook wel in aanmerking genomen ("erkend" zou te veel gezegd
zijn). Zo zouden klachten over de hoogte van het loon naar de mening van de
bestuursvergadering  van 27 november 1897 voorgelegd kunnen worden  aan
de heren Adviseurs, die in overleg met de Raad van Arbeid de betreffende
werkgevers daarop opmerkzaam kunnen maken. Maar deze procedure lijkt
vooral ingegeven door de vrees, dat de vereniging mogelijk een lid voor het
hoofd zou stoten. Wanneer het er echter over gaat, dat het naar de mening
van de algemene vergadering ongewenst is, dat werkmeesters lid worden van
de werkliedenbonden, waarvoor de adviseurs actie voeren, dan negeert men
deze. Het betoog van Jan Brouwers, dat het allemaal zo'n vaart niet loopt,
beantwoordt voorzitter Van Spaendonck met een verwijzing naar een verga-
dering, die onlangs speciaal voor werkmeesters werd belegd. Brouwers waar-
schuwt, dat de fabrikanten zich aldus te zeer tegenover de leiders van de
R.K. werkliedenbond stellen. Het verdient aanbeveling vooraf met de advi-
seurs te spreken, maar de voorzitter voelt zich niet verplicht aan de adviseurs
rekenschap te geven. Aangezien de vergadering verdeeld is, wordt twee we-
ken later een extra vergadering ingelast, waar het afwijzende bestuursstand-
punt wordt gesanctioneerd', zonder dat de adviseurs daarin vooraf gekend
zijn. Daarvan is bij meerderheid van stemmen afgezien, maar de voorzitter
zal hen achteraf persoonlijk inlichten.

ste

In de loop van het eerste decennium van de 20 eeuw komen de bondsbe-
stuurders meer op de voorgrond.

Aanvankelijk zou men de opstelling van de arbeidersorganisaties tegen-
over de machtige Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstof-
fen mogen karakteriseren als 'verzoeken met de pet in de hand', van ge-
sprekken of om in de termen van die tijd te spreken van conferenties is nog
geen sprake. Schriftelijke verzoeken worden in de regel per brief van de
hand gewezen of misschien meer treffend geformuleerd niet ontvankelijk
verklaard ofwel soms eenvoudig onbeantwoord gelaten.

Tekenend is ook de diepgewortelde afkeer en angst voor socialistische
ideeen. Onder die noemer werd ook het marxistische gedachtegoed begrepen.
De socialisten werden gezien als lieden, die uit waren op onteigening van fa-
brieken en andere bezittingen. Het onderscheid, dat later gemaakt werd in de
filosofie van links, was in het begin van de eeuw ook in de kringen der aan-
hangers wellicht geen gemeengoed.
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De categorische afwijzing werd in het rooms-katholieke milieu gevoed
door de pauselijke encycliek 'Rerum Novarum'' (Leo XI11 1891), krijgt een
nieuwe mijlpaal in 'Quadragesimo Anno'(1931) en leeft nog volop in als het
Bisschoppelijk Mandement in 1954 eigenlijk het einde van dit leerstuk in-
luidt. Maar dat die afkeer een bredere verspreiding had blijkt uit het feit, dat
het tot 1939 duurde, voordat de SDAP deelnam aan de landsregering, ook al
"verdwenen na 1918 de laatste restjes revolutionair denken", maar dat was
ook een eigen keuze.

Om een beeld te geven verdiepen wij ons wat verder in de periode tussen
de eerste contacten van Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wol-
lenstoffen met de opkomende vakbeweging tot het afsluiten van de eerste
collectieve arbeidsovereenkomst.

4.1       Verenigingslokaal der werklieden

Direct na de oprichting van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten
van Wollenstoffen worden we al geconfronteerd met een stellingname van de
fabrikantenbond, waarop de lezer met verbazing, soms met ergernis zal rea-
geren, Op 26 februari 1897 bereikt het bestuur via de Raad van Arbeid, die
ook bij de oprichting van de vereniging betrokken was, het verzoek mede te
werken aan de stichting van een 'verenigingslokaal der werklieden'. Inlich-
tingen worden ingewonnen bij de geestelijk adviseurs van de arbeidersvere-
nigingen, die laten weten, dat het de bedoeling is ddn verenigingslokaal voor
werklieden te stichten omdat er in Tilburg geen geschikte accommodatie te
vinden is. Voor de opzet wil men donateurs werven, terwijl van de arbeiders
een 'matige contributie' wordt verwacht. Over de eigendomsvraag staat nog
niets vast. Dit "hangt af van hoger kerkelijk gezag; maar al zou het lokaal ei-
gendom worden van de werklieden vereniging, dan nog zou dit geen bezwaar
zijn omdat volgens de statuten geen besluit der vergadering geldig kan zijn
zonder de goedkeuring der Eerw. Heren Adviseurs en daarboven de Bisschop
uitspraak doet in het hoogste ressort"'.

De besluitvorming is een uitgerekt proces, als in november blijkt, dat de
leden individueel worden benaderd om als donateur op te treden, wordt de
zaak aan de eerste algemene vergadering der nieuwe vereniging voorgelegd.
Inmiddels is er over de kwestie al weer tweemaal in het bestuur gediscussi-
eerd. Frans van Dooren heeft gewezen op de positie die de Engelse trade uni-
ons hebben verworven, hetgeen tengevolge zou hebben gehad. dat de Engelse
industrie steeds meer op de buitenlandse markten is verdrongen, maar Phili-
bert Donders werpt tegen, dat het verenigingsleven nu eenmaal een behoefte
des tijds is geworden. Hij vreest, dat wanneer het volk niet onder leiding der
geestelijken staat, de socialistische bond meer en meer veld zal winnen. De
overige bestuursleden zien echter de toestand niet zo donker in.

'
Verwerpt het materialisme en antireligieus socialisme. legt de nadruk op prive-
eigendomsrecht. verwerpt de kiassenstrijd en wijst de weg naar christelijke solidariteit.
(GNLE)
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Beide visies worden ook in die algemene vergadering van december
1897, waar 52 leden aanwezig zijn, verwoord. Al is het bestuur van mening,
dat "het verenigingsleven van het werkvolk aan zijn natuurlijke ontwikkeling
moet worden overgelaten", Carl Straeter (36) sluit zich aan bij de opvatting
van Ph. Donders: "Wanneer wij de bouw van een verenigingslokaal, hetgeen
toch onder leiding komt van geestelijke adviseurs, niet in de hand werken,
stellen wij ons enigszins vijandig tegenover onze werklieden en spreker
vreest dat dit aanleiding zal geven dat het werkvolk zich op de duur zal laten
meeslepen door hen, die een geheel andere richting zijn toegedaan-6. De
tegengestelde mening wordt verwoord door Jules de Beer, die de opstelling
van het bestuur om zoveel mogelijk het verenigingsleven bij de werkman te-
gen te gaan, verdedigt. daarbij verwijzend naar "wat de Engelse toestanden
dienaangaande leren", .."bovenmatige lonen, kortere arbeidsdag enz.". Tegen
de motie conform het bestuursstandpunt stemden Straeter, F. Brouwers, P.
Bogaers en N. Brands.

4.2 Loonboekjes

In die eerste dagen zetten de fabrikanten erop in enige ordening in hun
onderlinge verhouding wat betreft het personeel te brengen, terwijl van
werknemerszijde begrijpelijkerwijze de arbeidsvoorwaarden de eerste aan-
dacht krijgen. Op een punt valt dat samen, de invoering van loonboekjes.
Reeds  in de bestuursvergadering  van 13 maart  1897 legt Philibert Donders
(42) zijn collega's een concept voor een 'livrettenstelsel' voor. De notulen

zwijgen over de opzet en de doeleinden, die ermee gediend zouden zijn,
slechts wordt vermeld, dat na een lange discussie de bestuursleden inlichtin-
gen zullen vergaren over het of en hoe van dit stelsel in andere textielcentra
(Verviers, Aken, Enschede, Tourcoing etc.). Er wordt - zo blijkt uit latere
gegevens - tot een afwachtende houding besloten.

Drie maanden later stelt de weversbond St. Severus schriftelijk de invoe-
ring van loonboekjes aan de orde, waarover nu wat meer wordt vermeld. Als
een voordeel van de loonboekjes wordt beschouwd, "dat diegenen die een te
gering loon uitbetalen en daardoor als het ware een onreeele concurrentie
vormen, bekend worden en mogelijk door de invoering tot betaling van
hoogere loonen worden aangezet"7 Bovendien wordt daardoor het "zoge-
naamd 'smoren' of achterhouden van loon" belemmerd. Maar ook de bezwa-
ren tegen loonboekjes worden uit de doeken gedaan. "Allereerst zouden deze
kunnen aanleiding geven tot het stokpaardje eener zekere partij volks, wier
doel het is den werkman tegen den patroon op te ruien". Het draait erom, dat
de mogelijkheid tot verificatie van het betaalde loon gebruikt zou kunnen
worden op een manier, die de patroons niet welkom is. De vrees dat de "suk-
kelaars" de dupe van dit systeem zouden worden lijkt een gelegenheidsargu-
ment, maar omdat er per slot van rekening meer personen mee gebaat dan
geschaad zouden worden, wordt met 4 tegen 3 stemmen besloten de invoe-
ring aan de algemene vergadering voor te leggen.
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Overeenkomstig het advies van het bestuur worden voorlopig alleen aan
de wevers loonboekjes uitgereikt: misschien zal dat later uitgebreid worden
tot anderen'. Al spoedig - in november 1897 - wordt door het St. Paulusgilde
- de bond van de 'uurwerkers', dus niet de wevers - hierop teruggekomen,
die echter naar de Raad van Arbeid wordt verwezen. De logica van dit ant-
woord ontgaat de lezer!

Maar de invoering bij de wevers wekt niet overal enthousiasme, zodat het
bestuur dreigt de achterblijvers te signaleren bij de St. Severus. Als die
strubbelingen achter de rug lijken, wordt opnieuw de vraag van algemene in-
voering besproken,  maar  nu - februari   1899 - verzet Rudol f Diepen  zich,
omdat er wantrouwen tegenover de arbeiders uit blijkt; anderen zouden des-
noods akkoord gaan met boekjes voor arbeiders tot 20 jaar waaronder de vele
draadmakers'. Hier komt het toezicht op de jeugdige arbeiders in het geding.
Middels het loonboekje wil men de ouders een controlemiddel verschaffen.
Al verneemt men hierover ook een kritisch geluid, toch wordt dit laatste
voorstel aangenomen.

De loonboekjes moeten in Tilburg op zeer grote schaal verspreid zijn
geweest. Immers tot in de tijd - in de twintiger jaren - dat loonstatistieken
werden samengesteld, bleven de boekjes in gebruik. Toch lijkt het erop, dat
er weinig exemplaren bewaard zijn gebleven, al is het aannemelijk, dat deze
historische documenten hier of daar tussen oude stukken nog weI eens
gevonden zullen worden.

Wij zijn er echter niet in geslaagd een origineel te bemachtigen, maar in
1995 hebben H.H. Hendriks en M.A.E.T. Hendriks-Snoeren een brochure ge-
publiceerd, waarin fotokopieen zijn opgenomen van twee loonboekjes, die
hebben toebehoord aan Alph. Norb. van Oosterhout (*1864 t 1941). Met hun
toestemming zijn enkele fotokopieen van het tweede boekje hier afgebeeld,
zij het in verkleind formaat (de originelen meten f 21,7 bij 9,3 cm). Telkens
zijn twee bladzijden naast elkaar afgebeeld.

Het eerste boekje heeft betrekking op de periode 4 september 1897 tot 30
december 1899. A.N. van Oosterhout trad op 18 april 1896 in dienst bij Gebr.
Mutsaerts, welke firma hem blijkbaar direct na de invoering van de boekjes
door de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen een
exemplaar uitreikte. (Gebr. Mutsaerts komt in de eerste presentielijsten van
de vereniging niet voor; vanaf 10 december 1897 wordt daarin A.& N.
Mutsaerts genoemd). Op 18 april 1913 trad Van Oosterhout 'in 't werk' bij
H.F.C. Enneking. De opgenomen gegevens omtrent werktijden en uitbetaalde
lonen hebben betrekking op het tijdvak januari 1915 tot december 1917. Een
verklaring voor de verschillen in de uitbetaalde loonbedragen bij
gelijkblijvend aantal uren (72) op de gereproduceerde pagina hebben wij niet
kunnen vinden.
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Die onwezenlijk aandoende 'bezorgdheid' treffen we ook aan in de conclu-
sie van een preadvies dat August J.C. van Spaendonck (32 ) uitbracht aan de
Tweede Diocesane Katholiekendag in het bisdom 's-Hertogenbosch op 29
september 1901. Aan dit evenement namen toen f 500 mensen deel. In het or-
ganiserend bestuur van de afdeling 'Sociaal vraagstuk voor de werkgevers',
onder voorzitterschap van Jan B.M. van Besouw, treffen we meerdere perso-
nen aan die we in de loop van deze geschiedenis nogmaals tegenkomen, Louis
Holtus, textielfabrikant uit Helmond, Joh. J. de Vlam', sigarenfabrikant uit
Eindhoven, N. van Haaren uit Nijmegen, G.J. Vermeulen uit 's-Hertogenbosch

8
en Rudolf Diepen, die we zojuist al ontmoetten, als secretaris  .

Zie pag. 296
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Het baarde enig opzien, dat Au-
gust van Spaendonck  in dit gremi-          ,*,Or24  19 r  'unt,
um optrad. Hij had zich tenminste
bij mensen als Jan van Besouw en    P   .. '. . , 'L ' ' ' "V., i ':"L-'.-,eJ.F. Vlekke, die de regie van de bij- ".

S . . . feenkomst in handen hadden, niet
2,3.'idoen kennen als een man met pro- ,·£2.·:

gressieve denkbeelden door de pu-
blicatie  in  1901  van een brochure       £ 1
getiteld: Is onze industrie het daar-     -          '11

mee eens? . gericht tegen een maxi-      _v_
mum arbeidsduur, die juist door fi
Carl Straeter in een geschrift over
de Ontwerpwet op Arbeids- en Rust-                                   i. .-
tijden zoornamelijk met het oog op
de Wolindustrie werd verdedigd
Maar August hield zich dit keer aan
instructies, die hem door Vlekke

12zouden zijn ingefluisterd , zodat
een van zijn conclusies was, dat het
loon voor minderjarigen zou moeten
worden uitbetaald aan hun ouders. August J C  san Spaendonck

De bestuursvergadering van *       Tilburg  1   7   j 870
Par,15 17 12 19632 oktober 1901 heeft vreemd opge- (portret oplatere leeftild)keken van de inleidingen van twee

Wm aaniankelijk   erk.aam  bij  Andre  i an
geestelijk adviseurs op de Katholie-

Spaendoni A&Zn
kendag, zij pleitten voor een be- Vestigde Jch later als architeit le
perkte arbeidsdag en sluiting der fa- Amsterdam  in  #oonde  sinds  de jaren  dertig
brieken op zaterdag middag zonder in Cl,chi (Parils)
loonverlies. Met de conclusie van
August van Spaendonck om aan werklieden beneden  18 jaar geen loon  meer
uit te betalen teneinde het achterhouden van loon te voorkomen, doch dit di-
rect te doen toekomen aan ouders of voogden, was het bestuur het in beginsel
eens, maar het betreurde dat er hierover geen overleg was gepleegd. Omdat
August van Spaendonck het gebruik van 'loonbriefjes' aanbeval, terwijl de
Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen met de loon-
boekjes al lange tijd in die richting werkzaam was, zou het gevaar ontstaan
dat er weer verschil van mening onder de leden zou ontstaan. Bovendien zou
het ook ontmoedigend werken, indien er niets direct aan jongere arbeiders
wordt betaald'l.

Maar de loonboekjes zijn dan in de vereniging al enige tijd een omstreden
zaak. Men zwalkt tussen afschaffing en uitbreiding van het systeem tot meer
werknemers-categorien of vervanging van loonboekjes door livretten, zoals
in buitenlandse textielcentra in gebruik zijn, waarin vermeld zou moeten

i 4worden waar en hoelang de houder is werkzaam geweest . Deze discussie
sleept zich voort  tot 1904, wanneer de algemene vergadering in afwijking
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van het bestuursstandpunt besluit tot handhaving"'. Uit een aantekening in de
notulen van de bestuursvergadering van 19 mei 1921 blijkt, dat ze toen nog
in gebruik waren, maar op sommige fabrieken schenen ze hun betekenis
verloren te hebben. Maar in 1924 vormden ze de bouwstenen voor een loon-
statistiek.

4.3       Arbeidsduur op zaterdag

De contacten met de arbeidersorganisaties verlopen lange tijd schriftelijk.
Het rechtstreekse contact met de bondsbestuurders lijkt te worden overgela-
ten aan de individuele fabrikanten, die bij geschillen overleg voeren met hun
werklieden, die dan de hulp inroepen van de bondsbestuurders. Het eerste of-
ficiale overleg tussen de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wol-
lenstoffen en de bonden zou - afgaande op de notulen - pas in augustus 1905
plaats vinden. Dat is dus een kleine tien jaar na de oprichting van de vereni-
ging! In feite gaat het dan over een 'conferentie' - de gebruikelijke term -
van een vier man sterke afvaardiging van R.K. Textielarbeidersgilde St. Se-
verus en een 3-koppige delegatie uit het bestuur van de fabrikantenbond over
de arbeidsduur op zaterdagmiddag. Door de fabrikanten werd bij voorbaat
het standpunt ingenomen, dat van de gewenste beeindiging van het werk om
16 uur geen sprake kon zijn. De bondsafgevaardigden zouden schoorvoetend
instemmen met 18 uur, maar dat ging de daarna volgende algemene vergade-

I6

ring van de fabrikantenbond niet ver genoeg .
Er zijn wel leden die voorstellen doen om een compromis te bereiken met

19 uur. maar het verslag vermeldt tien leden met name, die betogen "met
klem om niet aan de meerdere eisen der bonden toe te geven, zich schrap te
zetten tegen de voortdurend groter wordende aanmatigingen van R.K. Tex-
tielarbeidersgilde St. Severus en Unitas en een eventuele werkstaking
solidair af te wachten zich daarbij beroepende op de schier gelijke arbeids-
duur in de textielnijverheid in alle landen, in Twente en zulks nog bij hogere
temperaturen, in socialistische centra als Roubaix en ....?......'. en wijzende
op de consideratie der werkgevers hier ter stede tegenover hunne werklieden
bij slapte in tegenstelling met het buitenland, het driest optreden van bonds-
leden ..... het ondoenlijke bij het effectueren van spoedeisende orders, het
oordeel van den arbeiders gunstig gezinde minister dr. Kuyperb, uitzondering

1766makend voor de arbeidsduur in de textielindustrie
Het antwoord aan St. Severus is bij de notulen gevoegd en vermeldt zes

argumenten. waarom niet op de eis wordt ingegaan.
- de 14 R.K. feestdagen die gevierd worden neerkomende op een verminde-

ring van de werktijd met 31/2 uur per week;
- de productie is vooral in de spinnerijen afhankelijk van het aantal

omwentelingen, zodat verkorting van de arbeidstijd zonder meer leidt tot
vermindering van de productie:

onleesbaar
' Dr. Abraham Kuyper (1837-1920. premier en minister van binnenlandse zaken 1901-1905
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- het drogen der stukken is vooral vddr de zondag een gebiedende eis;
-  als de fabriek  om  16 uur wordt stopgezet,  dan  moet de vollerij 's morgens

stoppen;
- het verdwijnen van het stapelartikel dwingt tot export, die alleen mogelijk

is bij de grootst mogelijke productie;
- het sluiten der fabriek zaterdagmiddag zou het drankmisbruik eerder doen

toenemen dan verminderen.
Dit laatste 'argument' doet wat kapelaan Poell, de adviseur van St. Se-

verus, aangaat de deur dicht, In een reactie in Het Hoog Ambacht steekt hij
de draak met deze would-be drankbestrijders. Het wordt in de biografie van

18Poell in geuren en kleuren uit de doeken gedaan . Hij haalt zich daarmede de
woede en verontwaardiging van de fabrikanten op de hals. In de be-
stuursvergadering  van 16 oktober 1905 wordt de heersende ontevredenheid
geweten aan de persoon van Poell en wel aan diens agressief optreden in de
Bondsvergaderingen en diens cynische en satirische artikelen tegen de indu-
strie in Het Hoog Ambacht. Besloten werd dat een commissie een gesprek
met de deken zou hebben om hem het optreden van Poell onder het oog te
brengen en hetzij direct hetzij met tussenkomst van de deken stappen te doen
bij bisschop Mgr. W. van de Ven om te verkrijgen "dat de weleerwaarde heer
Poell <van zijn ambt als adviseur van de Textielarbeidersgilden worde ont-
heven>"; de woorden tussen < > moeten volgens een correctie op de notulen
gelezen worden als: "in het vervolg bezadigder moge optreden". Het is meer
dan waarschijnlijk, dat de oorspronkelijke tekst de feitelijke toedracht weer-
geeft, want de notulist schreef ter afsluiting van de passage, die nagenoeg
woordelijk is overgenomen in de volgende algemene vergadering. "welke

- /9

mededeling met luid applaus wordt begroet
Na een maand werd het antwoord van de bisschop ontvangen, dat naar de

mening van de fabrikanten de auteur verried, dezelfde cijfers, die Poell in
Het Hoog Ambacht bezigde. "Hoewel de uiterlijke vorm van het bisschoppe-
lijk antwoord eenstemmig als waardig werd erkend, besloot het bestuur reeds
dadelijk Mgr. Van de Ven op de onjuiste cijfers en de daarmee in verband
staande conclusies te wijzen en ten einde zich een zo volmaakt mogelijk
beeld omtrent werktijden, feestdagen, rusttijden etc. van elders te verschaf-
fen werd de heer Brouwers opgedragen schriftelijk de nodige inlichtingen uit
de voornaamste industriele centra van Belgie, Duitsland, Frankrijk en Enge-
land in te winnen" .

Daarmede was het incident blijkbaar gesloten, maar de Vereeniging van
Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen volhardde in een categorische
afwijzing, ook al bleef Poell - met anderen - ijveren voor beperking van de
arbeidstijd op zaterdag met artikelen in Het Hoog Ambacht. Lambert Poell
wordt in de notulen van de fabrikantenbond daarna alleen nog met name ge-
noemd in verband met de afgeschafte viering van kerkelijke feestdagen, het-
geen natuurlijk niets af doet aan de belangrijke rol die hij had als organisator
van de katholieke textielarbeiders in Tilburg en elders. Wel mag men zich
afvragen, of de scherpte van zijn stellingname in woord en geschrift niet
contraproductief heeft gewerkt.
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4.4 Eerste loonoverleg

Het jaar 1905 kenmerkte zich door veel arbeidsonrust. Er zijn problemen
met de werktijd op zaterdagmiddag en er dreigen stakingen bij de firma's
Brouwers Lakenfabriek, Eras & Zonen en Frans Mutsaerts & Zonen." Hier
wordt in eerste instantie de lot dusver gebruikelijke procedure weer gevolgd:
de firmanten overleggen met het eigen personeel, dat zich soms terzijde laat
staan door bondsbestuurders, terwijl de firmanten ruggespraak plegen met
het bestuur van de fabrikantenbond. Maar omdat de resultaten van dit over-
leg ongetwijfeld algemene werking zullen krijgen, gaat het bestuur deelne-
men aan de besprekingen op bedrijfsniveau om vervolgens de uitkomsten te
voor te leggen aan de algemene vergadering.

Op 14 oktober 1905 worden de leden geconfronteerd met de conclusie,
die de voorzitter heeft getrokken uit een gehouden loonenqutte onder de le-
den, dat een uniforme loonregeling niet te verwezenlijken is, zodat slechts
minimumlonen vastgesteld zouden kunnen worden, waarbij verder de leden
volkomen de vrijheid wordt gelaten om hun lonen naar eigen goeddunken te
regelen.

Hier tekent zich een belangrijke ommezwaai af. Sinds de oprichting van
de vereniging zijn er bij tijd en wijle wel verzoeken ingediend om met name
de beloning van de stalenwevers te regelen, maar er werd nimmer op inge-
gaan. Ongetwijfeld waren er toen ook al 'wageleaders' en zal er wel sprake

geweest zijn van onderling afgestemd gedrag, maar in de verslagen is geen
spoor te bekennen van formele afspraken over de loonhoogte. Het behoeft
dus geen opzien te baren, dat de 'loonregeling', die wordt voorgesteld, op
verzet stuit. Die summiere regeling luidde,
A. wevers: uurloon stalenwevers 13 cent; kaminhangen van kettingen bene-

den de 24 smet,2 voor kamgarens en fantasiestoffen 2 ct. per schaft;
B. uurwerkers: schrobbelaars aan assortimentena van 1,20 meter  12  ct.;  aan

assortimenten van 1,50 tot 1,80 meter 1214 ct., wijders de leden volkomen
vrijheid latende om hunne loonen naar eigen goeddunken te regelen in het
vertrouwen dat niet voetstoots steeds aan de eischen der bonden zal wor-
den toegegeven".
Wij merken op, dat de wevers een stukloon verdienden, afhankelijk van

de productie en de aard van het weefsel. Zij vormden niet alleen wat de be-
loning betreft - zij hadden immers lange tijd ook hun eigen organisatie, de
weversbond - een aparte groep. Die bijzondere positie kwam waarschijnlijk
voort uit het feit. dat er nog lang - tot in deze dagen - in huisarbeid werd

23

geweven.
De heftige discussie in de algemene vergadering wordt in het verslag als

volgt weergegeven: "Sommige leden waaronder de voorzitter (J.Frans
Mutsaerts (42) en Frans van Dooren(45) willen de treurige en verstrekkende

' assortiment = machine voor het schrobbelen of kaarden (mengen, ontwarren en in dezelfde

richting leggen) van de wolvezels vddr het spinnen Zie Van Gorp, Tilburg, eens de Woistad
van Nederland
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gevolgen van een werkstaking voorkomen, anderen waaronder Philibert
Donders(50) en Henri Blomjous(28) gispten de steeds toenemende
ontevredenheid de bondsleden en oordeelden eene werkstaking op den duur
als onvermijdelijk en het eenige geneesmiddel voor de steeds aangroeiende
kwaal, weer anderen als Henri van Dooren(34) en tevens Philibert Donders
en Jos Blomjous(32)' wezen op de loonen in Zuid Duitsland, Dusseldorf en
Aken en stelden de gunstige condities onzer werklieden in het licht bij on-
gunstige perioden in tegenstelling met de onmeedoogendheid van buiten-
landsche werkgevers ter zake van ontslaggeving, terwijl Elias pogingen tot

„24aaneensluiting aanried met Eindhoven, Helmond en Twente
De voorstellen worden vervolgens bij stemming aangenomen, met uit-

zondering van de bepaling over het kaminhangen, die als onbelangrijk ter-
zijde werd gelaten. Op de achtergrond van deze onderlinge afspraak van de
fabrikanten speelt de overeenkomst inzake werkstakingen, waarin bepaald
werd, dat een lid van de fabrikantenbond slechts aanspraak kan maken op
steun van de andere leden, indien het getroffen lid alle voorschriften en
overeenkomsten van de vereniging is nagekomen. Het inwerking treden van
de  loonregeling werd bepaald  op  1  januari   1906,  zij  het dat  een  niet  onbe-
langrijke minderheid liever 6 november, dus eerder, aanhield. Op die datum
komt de volgende ledenvergadering dan ook terug, het wordt 6 november.

De algemene vergaderingen volgen elkaar in hoog tempo op. Amper drie
weken later"' is het gezelschap weer bijeen om te vernemen. wat het resultaat
is geweest van het overleg met groepen werklieden van de drie bedrijven on-
der leiding van de bestuursleden van Unitas en de Gildenbond. Deze rumoe-
rige vergadering, waar "bezadigde lieden door heethoofden (jongens) werden
overvleugeld" deed de voorzitter van de fabrikantenbond toch concluderen,
dat er geen staking ophanden was, doch alleen van een poging om te halen.
wat er te halen viel. De toestand is rustig, dat werd ook afgeleid uit Het
Hoog Ambacht, het in 1904 voor het eerst verschenen periodiek van St. Se-
verus.

4.5 Dagelijkse arbeidstijd - de zaak Beka

Tegelijkertijd was er een conflict bij Van den Bergh-Krabbendam (Beka),
waarbij de zaterdagmiddag voorop leek te staan. De algemene vergadering
van 4 november 1905 werd ook verrast met de bereidverklaring van Beka om
een 11-urige werkdag in te voeren. Bovendien wilde Beka instemmen  met
een loonsverhoging tot 14 cent, terwijl het bedrijf tevens overwoog een ver-
goeding te betalen aan wevers. die moeten wachten op grondstoffen. Een en
ander mits de overige leden van de fabrikantenbond daartoe ook bereid zou-
den zijn. St. Severus en Unitas wilden hierover met het bestuur praten. Frits
van den Bergh(28) bevestigt deze voorstelling van zaken. Het denkbeeld
werd uitgewerkt in een gesprek, dat hij had met vertegenwoordigers van de
beide bonden (H. Verveld, B. Hutten en A. Cools).

Zie pag. 277
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Dat is inmiddels de gangbare
gedragslijn van fabrikanten, eerst
zelf trachten een oplossing te vin-
den, dan - soms - concessies in het
uitzicht stellen en vervolgens het
bestuur voor het blok zetten. On-            1'.1
danks oppositie volgt nu ook recht-
streeks overleg tussen de fabrikan- --*'-:9*--
tenbond en de arbeidersorganisa-
ties. Dit keer zijn de beide issues -
korter werken en het loon van de
wevers bij wachten op grondstoffen
e.d. - in het geding. Maar in de al-
gemene vergadering van 25 novem-
ber spitst de discussie zich geheel
toe op de arbeidstijd. Voor het  'G 
bondsvoorstel, dat nu naar maxi-   "11 51 --Jj
maal   11  uur  per  dag  wil  gaan  met             1                  -
de doelstelling maximaal 10 uur.

Fredericus B  Ban den Berihdesnoods geleidelijk te bereiken in
Ttlburg 12 9 1877stappen van 1/2 uur, een kwartier of

t Tilburg 11 12 1951zelfs 71/2 minuut, wordt wel sympa- x  Anna  M  i an Emden
thie betuigd maar verder krijgt het Finnant  an Van den Berqh
amper aandacht. Namens de organi- Krabbendam (Bekal
saties heeft H. Verveld het voorstel
verdedigd met een beroep op de
verbetering van het familieleven, de stelling, dat een kortere arbeidsduur een
betere en snellere productie oplevert en het feit, dat de arbeidstijd in Tilburg
die van andere ook buitenlandse centra overtreft, met name de Duitse, waar
thans wettelijk een 11-urige arbeidsdag is doorgevoerd en nu reeds de roep
om verkorting tot 10 uur te horen is.

Er heerst al een oorlogsstemming, wat blijkt uit het feit dat de Raad van
XIV tweemaal bijeen kwam. De - niet bewaarde - notulen van die vergade-
ringen worden aan de leden voorgelezen, waarbij het bestuur nog benadrukt,
dat de bonden gewezen is op de ernst van de situatie, bij staking zal het be-
drijf steun verleend worden.

Maar het bestuur heeft wel een voorstel aan de vergadering voorgelegd,
dat neerkomt op een wijziging van artikel 3 van het fabrieksreglement-«.
Alvorens dit verder uit de doeken te doen, wordt de regeling van de arbeids-
tijd sinds de oprichting van de vereniging beschreven. De oorspronkelijke
tekst van het fabrieksreglement is namelijk niet exact bekend, maar zeer

waarschijnlijk was hier vastgelegd de motie, die een van de eerste algemene
vergaderingen was aangenomen met 19 tegen 11 stemmen. "De algemene
vergadering van 18 juli 1897 spreekt als hare meening uit. dat een arbeidsdag
van 13 uren, eindigende 's avonds uiterlijk 9 uren wenselijk en hiertoe in
principe wordt besloten". Het was een principebesluit: bedoeld werd, dat ie-
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dere fabrikant zich het recht voorbehield ervan af te wijken. Het RK Textiel-
arbeidersgilde St. Severus, dat deze zaak aankaartte, wilde natuurlijk een ab-
soluut maximum, "niet langer dan 12 en nooit langer dan 13 uur", maar hoe-

27wel het bestuur van de fabrikantenbond daarin mee wilde gaan , bleek dit in
de algemene vergadering niet haalbaar.

Hoewel de arbeidersorganisaties regelmatig op de lange werktijd terug-
kwamen, werd eind 1901 door de fabrikanten zelf een stap gezet, waarbij
men zich afvraagt of impliciet is. dat men het weekinkomen van de werkman
te laag vindt. Dit wordt geillustreerd door de discussie in de bestuursverga-
dering van 6 december 1901. Voorzitter Frans van Dooren rekent daar de be-
stuursleden voor wat een uurwerker wekelijks verdient als hij  11 cent per uur
krijgt. "Na aftrek van feestdagen, kermis, ketelboenen etc. wordt doorgaans
290 dagen per jaar gewerkt. Rekent men nu een gemiddelde werktijd van 13
uur per dag en een gemiddeld loon van 11 cent - hetgeen zeker het maximum
loontarief is en een gemiddeld te groot aantal uren, dan wordt per week fl.
7,33 per week door die werkman verdiend".

Dat het bestuur daarna zonder verdere argumentatie unaniem stelt, dat
"enige regeling dient te worden getroffen in den arbeidsdag" is niet goed te
volgen. Men speelt met de gedachte, dat alleen zou mogen worden gewerkt
tussen 6 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds. Zou hier van afgeweken worden,
dan zouden overuren met 50% opslag moeten worden betaald. De verdere
behandeling van dit onderwerp mondt uit in een besluit, dat voorziet in een
werktijd tussen 6 uur en 20 uur met dien verstande dat de maximum werktijd
13 uur per dag niet te boven gaat. Voor werktijden die van deze regeling af-
wijken, om welke reden dan ook, geldt een overwerktoeslag van 5 ct. per uur
voor volwassenen en 3 cent per uur voor jonsens beneden de 18 jaar. Dit
geldt voor alle uur-, taak- of vaste loonwerkers-'.

Overeenkomstig een voorstel van Jules de Beer is de regeling in extenso
in de notulen opgenomen "als zijnde zulks alleenlijk een blijk van welwil-
lendheid tegenover de werklieden". Er was over getroffen regeling dan ook
geen enkel overleg gevoerd met de arbeidersorganisaties. Een halfjaar later
toont St. Paulus zich wel ingenomen met het besluitz' maar dat is tevens een
inleiding op een verdergaande wens.

Dat is dus de situatie als in 1905, toen dus - zoals hierboven werd ver-
meld - wel een bespreking met de organisaties plaats vond. In de algemene
vergadering van 25 november maakt het bestuur een maximale arbeidstijd
van 12 uur aanhangig, waarin doorwerken tijdens de schafttijd de bezwaren
van de fabrikanten moet ondervangen*. Maar Frits van den Bergh en Jules de
Beer opponeren, dat schafttijd ook werkelijke schafttijd moet zijn. Bij grote
industrieen heeft men al schaftlokalen. Voor meisjes en ook voor jongens
beneden de  16 jaar gelden reeds wettelijk vastgestelde rusttijden. De vele
uiteenlopende opvattingen, die gepaard gaan met talrijke amendementen,
worden in een bedding geleid door Adolf van den Bergh(27)', "naar wiens

' F.  Adolf L.  van den Bergh  *1879  -  t 1956; firmant  van  Van den Bergh-Krabbendam  (Beka),
oprichter van de AaBe wollenstoffen en wollendekenfabrieken
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betoog met meer dan gewone belangstelling wordt geluisterd omdat zijn be-
drijf in het geding is. (Hij) gelooft, dat de fabrikanten zich op glad ijs bege-
ven, als wij aan lange uren vast houden. Ontevredenheid hangt in de lucht en
het is onpraktisch daarmee geen rekening te houden". Als tussenvoorstel
formuleert  hij, in principe 12-urige werkdag, des morgens  en des middags
wordt een kwartier geschaft, de personen belast met het toezicht op de ma-
chines, die eventueel tijdens de schafttijd doorlopen, worden door de betref-
fende meesterknecht aangewezen, deze personen schaften daarna.

Het voorstel Adolf van den Bergh wordt aangenomen, evenals het
bestuursvoorstel de arbeidstijd van de wevers bij wijze van proef te bepalen
op maximaal 11/2 uur, eindigend uiterlijk om 19.30 uur. Uit de proef zou
moeten blijken, dat de productie ondanks de verkorting van de arbeidstijd op
hetzelfde niveau blijft. Van enige loonsverhoging is hierbij geen sprake, de
beschikbare tijd voor productie vermindert en eventueel ook de weekver-
dienste.

Daarbij moet men zich realiseren, dat in de toenmalige filosofie van de
werkgevers de werknemer in zijn betrekking zijn arbeidskracht ter beschik-
king stelde tegen een in werkgevers ogen marktconforme en dus redelijke
beloning voor het draaiend houden van de machines gedurende een binnen
zekere grenzen maximaal aantal uren. In die opvatting lijkt het uurloon een
administratieve resultante van de factoren geaccepteerde beloning en draai-
uren.

Ter afsluiting van de lange discussies wordt Beka wel door Willem Pes-
sers verweten, dat het de fabrikanten in de toekomst niet meer mogelijk zal
zijn om na 8 uur *s avonds te laten werken.

4.6 Opnieuw: Arbeidsduur op zaterdag

In november 1906 - een jaar later - stond het punt arbeidsduur op zater-
dag opnieuw op de agenda van de algemene vergadering naar aanleiding van
het voorstel van de R.K. Gildenbond d.d. 6 augustus om een bespreking te
houden  over het voorstel de fabrieken zaterdagmiddag  om  18  uur  stop  te
zetten. Het verzoek werd medeondertekend door de geestelijk adviseur Berk-
vens. Maar het bestuur ging er niet op in en om geen aanleiding te geven dat
steeds opnieuw hetzelfde verzoek zou worden ingediend, werd vooruitlopend
op de algemene vergadering reeds bericht, dat van eerdere beeindiging van
het werk op zaterdagmiddag thans geen sprake kon zijn.

Echter in de algemene vergadering gaf Frits van den Bergh(29) te ken-
nen. dat hij geen bezwaar zou hebben om zaterdagmiddag om 18 uur te stop-
pen, omdat verwacht wordt, dat dit toch zal gebeuren. Ph. Donders(51)
brengt daartegen in dat de werktijd in Tilburg op jaarbasis toch reeds korter
is dan in Verviers. Wordt ingegaan op de wens van de Gildenbond dan neemt
de werktijd met nog eens 104 uur af. Van den Bergh vraagt zich af of dit wel
juist is, maar voorzitter Mutsaerts beroept zich op het manifest van de indu-
strielen te Verviers ter gelegenheid van de lockout aldaar. Aan de hand hier-
van berekent hij de werktijd te Verviers op 3453 uur en te Tilburg na aftrek
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van feestdagen en kermis 3415 uur (=98,89%). De weg naar een vroegere be-
eindiging van het werk op zaterdagmiddag zal nog lang blijken.

De opmerking van Fr. van den Bergh is wel een teken aan de wand. In de
novembervergadering" wordt gewezen op de eigen koers die de outsiders va-
ren. Bij Janssens de Horion geldt een werktijd van  11 uur. Maar de mening,
dat de fabrikantenbond zich niet moet spiegelen aan outsiders, lijkt de over-
hand te hebben. Zij zijn gedwongen als eenling toe te geven, terwijl de vere-
niging haar leden bescherming biedt tegen de eisen van de bonden.

Wat we eerder als de kwestie Beka aanduidden, was daarmee helemaal
niet van het tapijt. Frits van den Bergh - misschien moeten we nu Adolf in
dan adem noemen - voelde het collectief optreden van de fabrikantenbond
toch als een te knellende band. Over een incident in 1907, toen Beka (en
Gebr. Van Spaendonck) in afwijking van de richtlijn gegeven van bestuurs-
zijde bij de installatie van burgemeester Raupp zijn werknemers vroeger
vrijaf gaf, is al eerder bericht.

Bij verschillende gelegenheden is Van den Bergh genegen een wat pro-
gressievere koers te varen, maar de nadruk ligt vooral op behoud van de vrij-
heid van handelen. Als in 1914 de statuten worden herzien eist Frits van den
Bergh een evenredig stemrecht naar rato van de betaalde contributie. Toen de
vereniging dat afwees, zei Beka het lidmaatschap op, evenals de firma F.A.
Swagemakers, welke in 1912 door Beka werd overgenomen. Dat was dan wel
de directe aanleiding, maar het was duidelijk, dat men toch al voornemens
was het lidmaatschap te beeindigen. Beka zou er de voorkeur aan geven af-
spraken met een beperkt aantal bedrijven te maken boven het lidmaatschap
van de vereniging. Beka zou in isolement haar kracht willen zoeken. Welis-
waar zou Beka ingevolge de nieuwe statuten lid moeten blijven tot 15 juni
1915, maar nu de vereniging een nieuw stadium is ingetreden besluit de al-
gemene vergadering de beide bedrijven van elke verplichting ten opzichte
van de vereniging te ontslaan.

De lankmoedige houding is opmerkelijk, omdat al zeer snel blijkt, dat
sommige leden - met name de flanelfabrikanten LE van den Bergh en Gebr.
Van Spaendonck, die hun rechtstreekse concurrenten zijn - hinder ondervin-
den van deze buitenstaander(s). Dat geldt reeds voor het eerst op 26 augustus
1914 als - de wereldoorlog is uitgebroken - de algemene vergadering een
standaardconditie voor te late betaling als bindend besluit vastlegt. De 2e se-
cretaris krijgt bij Beka te horen dat men het genomen besluit beslist niet
overneemt. Desondanks doen LE van den Bergh en Gebr. Van Spaendonck
weI mee. Maar er ontstaan herhaaldelijk fricties, vooral op het stuk van de
arbeidsvoorwaarden. ondanks het feit, dat de vereniging het initiatief neemt
om Beka te betrekken bij het overleg inzake problemen, die het gevolg zijn
van de oorlogsomstandigheden.

Volledigheidshalve vermelden we, dat eind 1921 toenaderingspogingen
zijn gedaan. In december moet de bestuursleden echter worden medegedeeld.
dat het gesprek van de voorzitter en Frans van Dooren met Frits en Adolf van
den Bergh geen resultaat heeft opgeleverd. Beka wil alleen meedoen in zaken
waarover ze een gelijkluidende opvatting hebben als de fabrikantenbond,
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maar ze willen niet gebonden worden door een besluit, waar ze het zelf niet
mee eens zijn. Dat kwam erop neer - zo concludeerde de bestuursvergade-.
ring  van 7 december  1921 - - dat  Beka zich de voordelen  van het lidmaat-
schap wilde verwerven zonder de lasten. Op het voorstel van de heren Van

33

den Bergh werd dus niet ingegaan en de administrateur kreeg de instructie,
dat hij aan de directie van Beka geen mededelingen mag doen over de be-
sluiten van de vereniging

Dit liet blijkbaar ruimte voor een andere houding als dat de vereniging zo
uitkomt, want enkele maanden later wordt de lezer van de notulen van de
vergadering met de Vereniging van Katholieke Werkgevers in de Textielnij-
verheid, gehouden  op 20 maart 1922, verrast  door de aanwezigheid  van  de
beide Van den Berghen.

4.7       Wet op de arbeidsovereenkomst

We keren terug naar 1907. Het conflict bij de firma Wed. J.B. de Beer in
dat jaar. dat al uitvoerig besproken is in het kader van de opstelling van de
fabrikantenbond ten opzichte van de Eendracht, introduceert een novum in
de verhouding met de arbeidersorganisaties. Op 21 oktober 1907 vindt een
bespreking tussen het voltallige bestuur. de Raad van XIV en vertegenwoor-
digers van RK Textielarbeidersgilde St. Severus, de Gildenbond, de Christe-
lijke Textielarbeidersvereniging Unitas en de Eendracht plaats. Al wordt het
geschil bij De Beer kort daarop tot een goed einde gebracht, men kan niet
zeggen, dat daarna het overleg met de arbeidersorganisaties was ingeburgerd.

Op de loonvoorstellen, die de bonden St. Severus en Unitas op 14 no-
vember 1907 indienden, ging de vereniging niet in. Nergens blijkt, dat ze een
onderwerp van overleg tussen de indieners en de fabrikantenbond gevormd
hebben. De fabrikanten besluiten (invoering van) de wet op de arbeidsover-
eenkomst34 af te wachten.

Die voorstellen kwamen neer op:
- kortere arbeidsdag en wei, vanaf 1-1-1908 11 uur; vanaf 1-1-1909 101/2 uur

en vanaf 1-1-191010 uur;
- loonsverhoging tot 14 cent per uur voor arbeiders van 23 jaar en ouder:
- zaterdagmiddag vroeger stopzetten

Ook de invoering van de wet op de arbeidsovereenkomst voltrekt zich
buiten de vakbonden om. Begin 1908 doet de vereniging een beroep op mr.
G.E. Passtoors (30). die meegewerkt heeft aan voorbeelden van arbeidscon-
tracten verspreid door de Centrale Werkgevers Risico Bank. In opdracht van
de vereniging werkt hij een model uit, waarbij hij een individueel contract
duidelijk de voorkeur geeft boven een collectief contract. Een collectief
contract kan door de arbeiders ontkracht worden door uit de organisatie te
treden, aldus Passtoors. Zonder stemming wordt dan door de algemene ver-

35gadering besloten individuele arbeidscontracten te sluiten .
Het voorstel van Ph. Donders om een slotalinea toe te voegen, die de

werknemer verplicht de werkgever opgave te doen van de organisatie, waar-
bij hij is aangesloten, wordt beschouwd als een inbreuk op de vrijheid van
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organisatie en het voorstel wordt teruggenomen. De vergadering spreekt zich
met 21 tegen  14 ook uit voor een uniform fabrieksreglement.

Later ontstaan er plannen voor de gehele textiel op basis van een tekst
voorbereid door jhr. mr. Smissaert, secretaris van het Verbond van
Nederlandsche Werkgevers. Tegen de zin van Passtoors wordt de nieuwe
versie gekozen om te worden rondgezonden aan de textielwerkgevers in
Eindhoven, Geldrop, Helmond en Goirle. De licht geamendeerde teksten
worden door de algemene vergadering van 25 november aanvaard, ook al
werd door Pierre Donders als principieel bezwaar te berde gebracht, dat het
fabrieksreglement als onderdeel van het arbeidscontract de instemming van
de arbeider moet hebben, zodat men wijziging op aandringen van de bonden
niet kan uitsluiten. De voorzitter meende echter, dat men de bonden een on-
derhoud over deze stukken niet zou kunnen weigeren, maar dat aan de con-
cepten moet worden vastgehouden welke opvatting door de algemene verga-
dering met een applaus werd onderstreept.

De reactie van de bonden getuigt van een zekere machteloosheid. Na ont-
vangst van de teksten schrijven Unitas en St. Severus, dat het contract in ge-

36nen dele beantwoordt aan hun verwachtingen  . De ondertekening door de ar-
beiders prejudicieert niet op hun voornemen er ter gelegener tijd op terug te
komen. Zij zullen zich inspannen voor een nieuw contract, waarin de art.

171638 c en d B.W. niet zijn ontkracht . De nieuwe wettelijke bepalingen heb-
ben ook tengevolge, dat de arbeiders herhaaldelijk hun toevlucht nemen tot
de rechter. De vereniging besluit daarom de procedures voor het kantonge-

38recht op kosten van de vereniging door een rechtskundige te laten voeren  .

4.8 Dagelijkse arbeidstijd, de arbeidswet Talma

Afgezien van incidenten, die geen wezenlijke invloed op de ontwikkeling
van de relaties tussen werkgevers en werknemers hadden, wordt pas in 1910

39de kwestie van de arbeidsduur opnieuw door de bonden aan de orde gesteld .
Dit keer gebeurt dat met een brief van 'Ons Recht', een organisatie, waar-
achter het bestuur de Eendracht vermoedt. Zoals eerder opgemerkt was 'Ons
Recht' echter een voortzetting van Unitas. De brief d.d. 14 juni 1910 is me-
deondertekend door St. Severus. Op het verzoek om overleg wordt ingegaan;
aan de bespreking, die op 24 juni wordt gehouden, wordt deel genomen door
J. van den Nieuwenhuizen, P. Cools en Straks namens het R.K. Textielarbei-
dersgilde St. Severus en door B. Hutten en A.J.van Asten namens 'Ons
Recht'*

Het debat volgt in grote lijnen het bekende stramien. Verkorting van de
arbeidstijd blijkt de voornaamste eis van de bonden te zijn. Zij stelden, dat
door de uitbreiding en verbetering van het machinepark de productie in de
meeste fabrieken dermate was verhoogd, dat thans het ogenblik was aange-
broken dat tot verkorting van de arbeidsdag zou kunnen worden overgegaan.
Verder voerden zij aan: de intellectuele ontwikkeling van de arbeiders, waar-
voor thans de tijd ontbreekt, maar die ook ten voordele van de industrie
strekt; de mogelijkheid tot recreatie in Gods vrije natuur. Uiteraard ook de
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wens zaterdagmiddag eerder te
stoppen, zodat men de gelegenheid
heeft de kerkelijke plichten te ver- d "-: I
vullen.

De bonden tekenden krachtig .. mt
bezwaar aan tegen de excessieve :.  -. .i.

arbeidsduur in sommige fabrieken *,.:    i.
tot veertien uur per dag, niet van- /A,
wege spoedeisende orders, doch ./
maandenlang. Sommige fabrikan-
ten hebben - aldus de bondsbe-
stuurders - proefondervindelijk
vastgesteld, dat een kortere arbeid-
stijd de productiviteit bevordert,

.//:Ahet wordt tijd dat men daarmede in
Tilburg ook een eerlijke proef
neemt.

J. van den Nieuwenhuizen sig-
naleerde dat het vijfjaar geleden is,

Johannes Petrus Wilhelmus

dat de uitdrukkelijke wens van de
van den Nieuwenhuizen

*   Rotterdam l 9-2-1869
bonden, dat de werktijden zouden

t    Utrecht 6-10-1936
worden verbeterd, op tafel werd

x    Anna Adriana Eulings
gelegd. Toen werd met de fabrikan- Wever, later propagandist en bestuurder R.K.
tenbond overeengekomen dat dit Textielarbeidersgilde St. Severus en
geleidelijk zou moeten gebeuren. Sint Lambertus: lid van de Gemeenteraad.
Sindsdien is alles bij het oude ge-
bleven.

Een nieuw element in de discussie is het gemis aan protectie, dat de fa-
brikantenbond het voornaamste struikelblok noemt bij de verkorting van de
arbeidstijd. P. Cools erkent dat zulks nodig is, doch voegt er onmiddellijk
aan toe, dat het hem verbaast, "dat in Tilburg niet meer tot verkrijging van
beschermende rechten gedaan wordt, men moet op dat aambeeld blijven ha-
meren en niet terugschrikken". De voorzitter Ph. Donders werpt tegen, dat de
afgevaardigde van Tilburg in de Tweede Kamer A.H.A. Arts' nog nimmer op
het gemis aan protectie voor zijn district gewezen heeft. De Kamer van
Koophandel dringt ieder jaar op bescherming aan, doch zonder succes. Het is
ook bedenkelijk. dat minister Talma in de memorie van toelichting op zijn
wetsontwerp tot wijziging van de Arbeidswet telkens aanhaalt, dat hij verder
wil gaan dan de Berner Conventie voorschrijft. "Is het billijk en rechtvaar-
dig, dat waar wij niet het minst beschermd worden voor onze nijverheid, ons
land toch aan de spits moet staan in Europa wat betreft bescherming van
werklieden?" 41

' Mr. Antonius H.A. Arts *Arnhem 20-4-1845 t 31-3-1926 x Cornelia S.A. Reh, luitenant bij
de pauselijke zouaven, redacteur-eigenaar van de Nieuwe Tilburgsche Courant. lid van de

gemeenteraad, lid van de Tweede Kamer.
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Concrete resultaten levert de discus-
sie niet op.

Voorzitter Philibert Donders doet in
de algemene vergadering van 27 juni -/-
verslag. Terloops vermelden we, dat            -
Donders zo juist is herkozen en hij die
herverkiezing schoorvoetend heeft aan-
vaard. Na aandringen - zo vaart hij uit -

- heeft hij het voorzitterschap aanvaard,
niet omdat hij dacht zijn voorganger
J.F. Mutsaerts te kunnen evenaren,
maar uit liefde voor de vereniging en de
industrie. Na de eerste vergadering in
zijn eerste ambtsjaar is de opkomst van
de leden slecht te noemen. Hij heeft    -         E
zich naar beste weten van zijn taak ge-                         ,'
kweten, maar ook al verwacht men voor

Philibertus Petrus Josephus
zijn opofferingen loon noch dank, het is Maria Donders
zeer ontmoedigend, terwijl bovendien

*    Tilburg 3-6-1855een vereniging waarvoor geen belang- t    Tilburg 20-12-1934stelling bestaat de tuberculose met zich Firmant van J.L Donders & Zonen
draagt. Donders geeft de algemene ver- Voorzitter van de Vereeniging van
gadering in overweging "een meer Tilburgsche Fabrikanten van
waardig persoon in zijn plaats te be- Wollensto#en  1909-1913.
noemen, immers allerlei motieven wor-
den aangevoerd om het trouw bezoek der vergaderingen te mijden. de een wil
niet vergaderen in de bovenzaal van de vroegere societeit 'Orpheus'. de an-
der - en zulks nog wel bij naamloze brief getekend door een tiental leden -
weigert zich naar een bijeenkomst op de bovenzaal der Societeit 'Souvenir
des Montagnards' te begeven". Dit terzijde.

Het relaas van de voorzitter is weinig geschikt om de leden tot een con-
cessie te brengen. Geen enkele stem gaat op voor het voorstel van de bonden
de werktijd terug te brengen tot tien uur per dag, nadat men de bezwaren van
het bestuur aanhoord heeft:
- dat de industrie nog steeds zucht onder de vrijhandel;
- dat de R.K.feestdagen, die talrijker zijn dan in de omringende landen,

resulteren in een lagere arbeidsduur op jaarbasis;
- dat de Arbeidswet Talma door de gehele industrie als een bedreiging wordt
ervaren;

- dat een verkorting van de arbeidstijd een verhoging van de lonen ten ge-
volge zou hebben, hetgeen door de bonden werd beaamd, omdat het loon
op peil zou moeten blijven;

De stelling dat de werklieden geen belangstelling zouden hebben voor
verkorting van de arbeidstijd, bleef onweersproken; dit is volgens Donders
een stokpaardje van de bonden: "Ten aanzien van het bewonderen en genie-
ten der vrije natuur werd door ons opgemerkt "dat de arbeiders hiervoor den
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ganschen Zondag schier beschikbaar hebben en desniettegenstaande des
maandags het minste gewerkt wordt van de gansche week"'2.

In de bespreking met de bonden werd weI toegegeven. dat werktijden van
veertien uur te lang zijn. Daarom bindt de voorzitter de leden nu op het hart
de hand te houden aan de maximale arbeidsduur van twaalf uur per dag. An-
ders zullen we "bij een eventueel conflict in den lande een slecht figuur
slaan, daargelaten de leugenachtige berichten nu reeds in Het Hoog Am-
bacht. Later in de vergadering stelt Franz Straeter' voor het overwerken te
beperken tot per maand 6 dagen 8 14 uur of 12 dagen A  13 uur.

De bonden worden schriftelijk ingelicht over het afwijzende standpunt
43van de werkgevers . In die brief wordt echter wei aangekondigd dat men

voornemens is de proef met een kortere werktijd voor de wevers, waartoe in
november 1905 is besloten. definitief te maken. Bovendien wordt in het uit-
zicht gesteld. dat zou worden bepaald in welke mate de geldende arbeidstijd
van 12 uur per maand mag worden overschreden. Hoewel daarvoor verschil-
lende opties worden uitgewerkt, komt het bestuur in het najaar tot de conclu-
sie, dat aan het denkbeeld geen uitvoering moet worden gegeven wegens het
"drukkende en schadelijke karakter", waarbij de algemene vergadering zich
zonder meer aansluit. Merkwaardigerwijs wordt ook door de bonden niet
meer over de kwestie gerept, althans niet op zo'n manier, dat de weerslag
daarvan in de notulen is terug te vinden.

De impasse waarin de regeling van de arbeidstijd lijkt te zijn geraakt. had
doorbroken kunnen worden door de wijziging van de Arbeidswet, inliedienddoor de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel A.S. Talma . Deze
zou per 1 januari 1911 in werking moeten treden en de 10-urige arbeidsdag
introduceren, maar - door oppositie van de industrie waarbij de fabrikanten-
bond zich in adressen aansloot - mondt de wetswijziging uit in een beper-
king van de arbeidstijd van beschermde personen - vrouwen en jeugdigen tot
17 jaar - tot 10 uur per dag en 58 uur per week. Dit voorschrift trad in wer-
king per 14 januari 1912.

4.9      Onzekerheid bij fabrikanten en werknemers

Achteraf kan vastgesteld worden. dat er in de loop van de jaren na 1910
ook onder invloed van de slechte gang van zaken in de wolbedrijven een ver-
slechtering van de verhoudingen optreedt en een conflictsfeer ontstaat. Het
voortouw wordt aan arbeiderszijde niet genomen door de bonden, maar voor-
al door de draadmakers en schrobbelaars, die - in tegenstelling tot de wevers
- grotendeels ongeorganiseerd zijn. Anderzijds manifesteert zich in werkge-
verskring een verlies aan invloed van de fabrikantenbond in een handelen
naar eigen goeddunken van de individuele leden. Symptoom hiervan is het

Franz Straeter *Tilburg  1867 t Wiesbaden 27-1-1938 x Virginie J.O.M. Bogaers: firmant van
F.M. Straeter

' Ds. Arytius S. Talma *Angeren 1864 t Bennebroek 1916, lid Tweede Kamer. minister van
landbouw. nijverheid en handel
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beklag van voorzitter Ph. Donders, dat we hiervoor aanhaalden en dat ten-
slotte toch uitmondde in zijn vertrek. Kort daarna verlaten nog enkele
personen het bestuur, terwijl het animo de opgevallen plaatsen in te nemen
niet bijster groot is.

In juli 1911 wordt het bestuur gecompleteerd door de verkiezing  van Jan
Franken, wiens woorden bij zijn aanvaarding van de functie tekenend zijn.
"De Heer Franken dankt de voorzitter voor de zijns inziens te vleiende
woorden. Met leedwezen heeft spreker de uitslag der stemming vernomen,
daar toch zovele grotere industrielen nuttiger in deze functie werkzaam zou-
den kunnen zijn. Waar echter het bestuur door haar wijs beleid reeds zovele
donkere wolken, welke zich boven onze vereniging samenpakten, heeft we-
ten af te drijven en de president in navolging van de Duitse keizer, diens
woorden 'Volkeren, bewaart uw heilige goederen!' ook voor onze corporatie
steeds in praktijk heeft gebracht, acht spreker zich gehouden om het bestuur
in hun moeilijke taak daadwerkelijke steun te verlenen en verklaart mitsdien
de benoeming als bestuurslid te aanvaarden. In de bestuursvergadering van

„44

16 september 1911 wordt Franken tot secretaris-penningmeester benoemd.
In hetzelfde vlak ligt de interne ruzie naar aanleiding van het bezoek van

H.M. Koningin Wilhelmina op 14 juli 1913 aan de Tentoonstelling Tilburg
1913. Traditiegetrouw was door het bestuur geadviseerd gewoon door te
werken, maar al even traditiegetrouw had een aantal leden dat advies naast
zich neergelegd. Het gevolg was "een treurig verloop" op meerdere fabrieken

„45en "betreurenswaardige feiten van tal van weerspannige arbeiders  . Bij de
ophanden statutenwijziging zal daarom de boete op het niet-bijwonen van de
algemene vergadering en het niet-nakomen van bindende besluiten fors wor-
den verhoogd.

Sinds 1909 is er niet veel veranderd! Toen werd ter gelegenheid van de
herdenking, dat honderd jaar geleden Tilburg door koning Lodewijk Napo-
leon tot stad werd verheven, de Tentoonstelling voor Nijverheid, Handel en
Kust gehouden, waarover we vanwege het anekdotische aspect niet willen
zwilgen. Bij de fabrikanten overheerst scepsis, nadat men aanvankelijk van
deelname wenste af te zien "vanwege de exorbitant hoge kosten, nog daar-
gelaten het twijfelachtige nut", wordt tenslotte toch besloten tot een collec-
tieve deelname van de geYnteresseerde leden. Het hete hangijzer is natuurlijk
weer het geven van vrijaf voor bezoek aan de tentoonstelling. De algemene
vergadering van 10 augustus 1908 wijdt hieraan een lange en gedetailleerde
discussie die wordt afgesloten met het besluit het aan de bedrijven over te
laten maar in elk geval het toegestaan verlet niet te vergoeden. Tegenover de
opmerking dat dit erop neerkomt, dat de arbeiders op eigen kosten de ten-
toonstelling kunnen bezoeken, stelt voorzitter Ph. Donders, dat vastgehouden
moet worden aan het principe: geen werk, geen loon46. Helaas, in de Nieuwe
Tilburgsche Courant verschijnt een advertentie als dankbetuiging van het
personeel van de firma J. Brouwers voor het bezoek aan de tentoonstelling
met behoud van loon. Brouwers mag dan in een uitvoerige brief*' betogen
zich aan de afspraken te hebben gehouden, er is - naast het entreegeld - ook
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sprake van een 'pourboire', maar is dat door de arbeiders misschien verward
met doorbetaling?

4.9.1 Schrobbelaars
Vertrekpunt voor onze schets van deze periode kan zijn de discussie in de

boezem van de vereniging over de lonen van de schrobbelaars, waarover in
de algemene vergadering van 27 juni 1910 geconstateerd werd. dat er zo
langzamerhand een achterstand in de beloning is ontstaan in vergelijking met
andere arbeiders. Het bestuur ging uit van het uurloon zoals dat door de ver-
eniging was vastgesteld, maar meerdere fabrikanten betaalden een hoger
loon, waardoor andere leden in moeilijkheden kwamen. Sommige leden trok-
ken daarop het bindend karakter in twijfel van de indertijd - in 1907, waar-
schijnlijk in het kader van de oplossing van het geschil bij de Wed. J.B de
Beera getroffen regeling; andere meenden dat een maximumloon geen ef-
fect zal hebben. Omdat men het er niet over eens kon worden, werd besloten
een enquBte te houden. Op basis van de uitkomsten doet het bestuur vervol-
gens een voorstel, waarvan de voorzitter het bindende karakter beklemtoont,
de 'latitude' van de oorspronkelijke regeling heeft er toe geleid dat de zaak
uit de hand is gelopen. In de discussie waaraan "schier alle leden deelnemen"
blijkt dat het voorstel niet op onverdeelde steun mag rekenen. Tenslotte kie-
zen de leden met 20 tegen 9 in feite voor vrijheid op dit stuk. Dat standpunt
wordt in de volgende vergadering nog eens bevestigd met 22 tegen 7 stem-
men.

Dat schept ruimte voor eigenmachtig optreden, waarvoor kort daarna het
beleid van de firma Elias exemplarisch is. In de bestuursvergadering van 7
februari  1911 stelt voorzitter Ph. Donders de handelwijze betreffende "korter
werken en vol loon" aan de orde. De vergadering heeft opmerkelijk weinig
tijd nodig om unaniem ontkennend te antwoorden op de vraag of "dusdanig
industrieel, die zich niet houdt aan de voorschriften in onze vereniging vast-
gesteld, weI lid der Fabrikantenvereniging kan blijven". Er moet al het no-
dige aan vooraf gegaan zijn, dat in de verslagen geen sporen heeft nagelaten.
De notulen van de algemene vergadering van 21 februari 1911 zijn wat ex-

49

plicieter, al was de voorzitter het punt bijna vergeten. Elias is in overtre-
ding door het uitbetalen van loon op christelijke feestdagen, afwijking van de
overeengekomen werktijd en het betalen van niet-gewerkte uren. Dat is in
strijd met de statutaire verplichtingen. Elias wordt in de gelegenheid gesteld
zich te verweren.

50

Na enige correspondentie volgt op 12 juni een algemene vergadering .
waar E. Elias stelt, dat hij niet de gewoonte heeft zich en detail met de lonen
bezig te houden, maar hij "wenst niet dat zijn personeel zich genoodzaakt
zou zien de hulp van armenzorg of instellingen van liefdadigheid in te roepen
vooraleer hem als patroon daarin te kennen". De aantijgingen van de vereni-
ging worden door Elias bestreden, wat hij onderbouwt met gedetailleerde
gegevens. De toon is tamelijk scherp getuige het citaat: "Op een herhaalde
uitlating van de heer Elias tegenover de heer W. Pessers 'Gebruik uw gezond
verstand' merkt de heer Straeter op, dat de heer Pessers getoond heeft wel
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degelijk zijn distinctievermogen in deze debatten te bezitten"". Elias is ervan
overtuigd, dat hij zich zelfs meer dan andere leden geconformeerd heeft aan
de besluiten der vereniging. Hij wijst op de hoge lonen bij de "gloeilampen-
fabriek van Philips tengevolge waarvan niet alleen in de omliggende ge-
meenten van Eindhoven het gebrek aan werkvolk zich doet gevoelen, doch
ook hier uit Tilburg drommen werklieden dagelijks daarheen reizen. Na zeer
korte tijd zal hierdoor een toestand ontstaan veel bezwarender voor de Til-
burgse textielindustrie dan die hem geheel ten onrechte in deze vergadering
en in de gevoerde correspondentie wordt ten laste gelegd".

Volgens Frans Mutsaerts is de moeilijkheid, dat Elias de spinnerij korter
laat werken en toch hetzelfde loon uitbetaalt. Hierdoor krijgt men last met de
arbeiders op andere fabrieken. De bonden hebben hierdoor een wapen in
handen en dit zet kwaad bloed, Het moge een goede zijde hebben per streng
te laten werken en de arbeiders te laten gaan wanneer hun taak volbracht is,
doch de regeling werkt ongunstig naar buiten. Na enkel andere interventies
stelt Joseph Blomjous Elias voor de keus zich te conformeren of uit de
vereniging te treden. Daarop verlaat Elias onder protest tegen de woorden
van J. Blomjous de vergadering.

De kwestie sleept zich ruim tien maanden voort tot in oktober 1911, wan-
neer Elias zich schikt naar de wensen van het bestuur. Als begin augustus
weer gesproken wordt over een royement, blijken noch bestuur noch tien le-
den bereid dat voorstel voor hun rekening te nemen. Men kiest nogmaals
voor een herhaald ultimatum, waarop Elias de discussie opnieuw wil begin-
nen, ook nog aanvoerende, dat het een familietraditie is om op Israelische
feestdagen vrij te geven met behoud van loon. Op R.K.feestdagen wordt niet
alleen de mannen maar ook de vrouwen vrijaf met behoud van loon gegeven.
Nogmaals wordt Elias met verwijzing naar het arbeidscontract de wacht aan-
gezegd. Dat Elias een maand later zijn standpunt geheel zou laten varen, leek
niet erg waarschijnlijk, maar de voorzitter kon in de decembervergadering
melden, dat Elias zich heeft geconformeerd aan de arbeidsvoorwaarden van
de vereniging. De precieze inhoud van Elias' brief van 10 oktober 1911 is
niet beschikbaar.

4.9.2    Katholieke feestdagen
Omdat in de kwestie Elias ook de katholieke feestdagen in het geding

kwamen. wordt hier vermeld, dat in deze periode een reeks van die feestda-
gen door de R.K. Kerk werd afgeschaft in de zin, dat deze dagen niet meer
als zondag zouden worden gevierd. In de algemene vergadering herinnert
Frits van den Bergh, die van protestantse huize is, eraan, dat aan de bonden
vroeger eens in het uitzicht is gesteld, dat dan minder zou worden gewerkt,
maar het loon zou worden verhoogd. Het verdiende zijns inziens aanbeveling
dit eigener beweging door te voeren en geen claim van de bonden af te
wachten, terwijl het bestuurslid Frans Mutsaerts suggereert het werken op
zaterdagmiddag te bekorten. een denkbeeld dat wel enige steun krijgt, maar
desondanks wordt de beslissing naar het eind van het jaar verschoven'2.
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De verwachting. dat de arbeidersorganisaties wel met wensen op dit stuk
zullen aankomen, lijkt - afgaande op de notulen - ternauwernood uit te ko-
men. Het enige voorstel dienaangaande is afkomstig van de Kantoor- en
Handelsbediendenvereniging, In een schrijven dd. 25 augustus 1911 wordt
voorgesteld om een aantal vrije of vakantiedagen in te voeren, hetgeen wordt
afgewezen. Aan de opmerking dat de bedienden reeds vier vrije dagen ter
gelegenheid van de kermis hebben, wordt toegevoegd dat tenslotte als vrije
dagen blijven bestaan. 2e Paasdag, 2e Pinksterdag en 2e Kerstdag. Bij de
voorbereiding van een besluit van de algemene vergadering wordt die lijn
verlaten. Het gemeentebestuur informeert met brief van 4 december 1911 of
op deze dagen gewerkt zal worden, omdat men eraan hecht, dat in Tilburg
een uniforme gedragslijn wordt gevolgd. Voorzitter Donders zou het incon-
sequent vinden om, nadat door de fabrikantenbond jarenlang is aangedrongen
op afschaffing , nu op deze dagen niet te werken. Persoonlijk had hij liever de

feestdagen gehandhaafd gezien, want als de fabrieken zouden stilstaan en er
bovendien geen verplichting meer is ter kerke te gaan, dan zou dit de werk-
lieden moreel schade kunnen berokkenen, "met andere woorden uitspattingen
zouden niet achterwege blijven". Naar het oordeel van de plaatselijke gees-
telijkheid - zo blijkt uit de reeds ingewonnen informaties - moeten deze da-
gen formeel als werkdagen worden beschouwd (het woord formeel is ach-
teraf aan de notulen toegevoegd).

J.F. Mutsaerts ging ervan uit, dat niet gewerkt zou worden, omdat in heel
Europa 2e Kerstdag wordt gevierd. de beurs en handelszaken gesloten zijn.
zelfs bij de Nederlandse posterijen de dienst als op zondag geschiedt. Ken-
nisnemende van het standpunt van de geestelijkheid wijzigt hij die mening,
waar E. van Spaendonck zich bij aansluit. Besloten wordt de algemene ver-
gadering voor te stellen de drie feestdagen als gewone werkdagen te be-
schouwen en dit bij bindend besluit vast te leggen. Maar daaraan wordt ver-
volgens een verrassende draai gegeven op grond van de overweging, "dat nu
de werklieden, buiten de Kermis, .... de gelegenheid zal worden ontnomen
om zoals tot heden familiebezoeken etc. te kunnen afleggen". Daarom wordt
in beginsel besloten te gelegener tijd ernstig in overweging te nemen om de
leden voor te stellen 2e Paasdag en 2e Pinksterdag - echter geheel vrijwillig
- vrijaf te geven en de fabrieken stil te zetten. zodat de arbeiders de gelegen-
heid hebben op die dagen zoals tot nu toe familiebezoek etc. af te leggen.

Onder het motto: "Wij moeten niet alleen ons hart raadplegen. maar ook
ons verstand" stelt het bestuur voor de vroegere feestdagen als normale
werkdagen te beschouwen, betogend, dat de paus die feestdagen heeft afge-
schaft, daar staat de fabrikantenbond geheel buiten. Maar het is zowel in het
belang van de geregelde gang van zaken als in het belang van de arbeiders,
aan wie juist in deze maand en de volgende. waarin de kerkelijke feestdagen
elkaar snel opvolgen, terwijl de behoeften in dit gure jaargetijde zich het nij-
pendst doen voelen, de gelegenheid om meer te kunnen verdienen. zeer te
stade komt. Verder maakte de voorzitter gewag van het standpunt van de
geestelijkheid, waarbij de deken mgr. Bots in een "particulier schrijven" "ten
stelligste aan het verrichten van arbeid hecht". De amusante bezorgdheid
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verwoord door Ph. Donders leidt echter niet tot duidelijkheid. In de alge-
mene vergadering van 24 februari 1912 wordt de regel gepreciseerd, op 2'
Kerstdag zal worden gewerkt, maar op 2e Paasdag en 2e Pinksterdag zullen
de bedrijven worden stop gezet zonder behoud van loon. De bonden bepleit-53ten in maart   1912    ook  op 2' Kerstdag  niet te werken, waarop werd geant-
woord met het dogma, "geen werk, geen loon" en zelfs eind november werd
nog verkondigd dat de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wol-
lenstoffen consequent moet blijven al is ze de enige bedrijfstak, die dat doet
en ook al staat het gemeentelijk apparaat ook stil. Maar vijf dagen voor
Kerstmis neemt G. Bogaers, gesteund door negen andere leden, weer eens
het voortouw en de vrije 2' Kerstdag is een feit.

4.9.3 Draadmakers
Ook de draadmakers worden als onruststokers ("troep bengels"")

gebrandmerkt, hoewel in confesso is, dat er een tekort aan draadmakers be-
staat. Zowel in 1911 als in 1912 worden de leden in de algemene vergadering
opgeroepen zelf draadmakers op te leiden. Daarnaast poogt de voorzitter
vanaf oktober 1912 zijn plan voor bindend voorgeschreven uniforme lonen
door te zetten. Hij bespeurt een "onhoudbare toestand op de meeste fabrieken
met deze categorie van werklieden, wier onverschilligheid en bandeloosheid
niet alleen te wijten is aan het onvoldoende aantal, maar ook ... aan de hoge
lonen, die bij collega's worden be-

55taald" . Aan de beraadslagingen en
verwikkelingen in bestuur en algeme-
ne vergadering wordt hier voorbijge-
gaan; de kern van het voorstel sneuvelt
in weerwil van de vasthoudendheid
van Ph. Donders. Het resultaat is een
serie bindende afspraken, die neerko-
men op:
- Ieder lid van de fabrikantenbond zal

jaarlijks 1 draadmaker per 2 assorti-
menten aankweken, daarvan wordt
kennis gegeven aan de secretaris; er
kan hiervan ontheffing worden ver-
leend.

- Gedurende leertijd wordt betaald in
de eerste maand fl. 1,-- per week, de Eduard A M  van Spaendonck

tweede maand fl. 1.50 en de derde
*       Tilburg  24  6   1874
t   Triburg 5 11 1931maand  fl.  2,--. r     Lnuise A M  Mutsaerts

- Aanstelling van een draadmaker na
Firmant Kan Andre van Spainontslag zonder opzegtermijn eerst na donck & Zonen

4 weken. Boete van fl. 25,--; Bestuurshd van de Vereeniging ian Til
- Premie  voor  de  aanbrenger van burgsche Fabrikanten van Wollensto#en

fraude van 11.5,--; 1an 246 190 {015 11 1915
- Bericht aan de ouders van het ver-
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56diende loon. Boete bij niet-na-koming door de werkgever fl. 200,--  .
Dit zijn dus onderlinge afspraken van de fabrikanten; de bonden hadden

hiermede geen bemoeienis. Het RK Textielarbeidersgilde St. Severus heeft
voor een andere aanpak gekozen. In een brief van 12 december 1912 dringen
ze  aan op verhoging  van de lonen  van de uurwerkers  tot  15 cent, omdat deze
gedurende vijf jaar niet verhoogd zijn. Daarmede wordt geen rekening ge-
houden met de autonome loonbeweging, die Ph. Donders onder controle
wilde krijgen. De vereniging wil de nieuwe Arbeidswet met gevolgen voor
de arbeidstijd afwachten. Al wordt voorspeld naar aanleiding van arbeids-
problemen bij H. Eras & Zonen, dat er krachtige actie zal volgen, blijft het
rustig en laat St. Severus niets meer van zich horen. Misschien is dat ge-
zichtsbedrog, want onmiddellijk na het uitbreken van de wereldoorlog wordt
- aldus het verslag van de algemene vergadering van 4 augustus 1914 - de
behandeling van het schrijven van de bonden betreffende een hoger loon
voor de uurwerkers opgeschort. Over welk schrijven het hier gaat, is onbe-
kend. In de voorafgaande verslagen wordt noch over de brief, noch over de
zaak zelve gesproken.

4.9.4 Wevers
Bij de arbeidersorganisaties zijn de wevers ook niet uit het gezichtsveld

verdwenen. Hier neemt Unitas het initiatief: met een brief d.d. 17 juli 1911
wordt voorgesteld het uurloon van wevers bij uurwerk (stalenweven)  op  15

57                                                                                      58cent te brengen   .  In de algemene vergadering  van 7 augustus 1911 wordt de
toon gezet door J.F. Mutsaerts, die bereid blijkt voor stalenweven 14 cent per
uur te betalen. "Ofschoon vroeger is overeengekomen, dat de fabrikant, die
aan zijn wevers een uurloon  van  13 cent betaalt, recht heeft op bescherming
bij eventuele staking, meent spreker dat in de huidige tijdsomstandigheden
zulks kwalijk ware vol te houden; immers waar levensmiddelen en huishuur
de laatste jaren aanzienlijk gestegen zijn, mag een loon van  13 cent per uur
gedurende een volle week van 70 uur = fl. 9,10 niet bijster hoog genoemd
worden". Terwijl Mutsaerts per 1 januari deze verhoging zou willen invoe-
ren, pleit W. Pessers' voor afwijzing zodat Unitas geen victorie kan kraaien,
terwijl St. Severus dan nog de gelegenheid heeft om ook de claim op tafel te
leggen. Er wordt aangedrongen op uitstel van de beslissing en Unitas wordt
bericht dat het voorstel in de decembervergadering zal worden besproken.

Intussen heeft ook St. Severus de gelegenheid zich sterk te maken voor
de belangen van de wevers, want op 27 oktober 1911 vindt er een bespreking
plaats met St. Severus en 'Ons Recht'", De bondsleiders koesterden niet de
illusie - aldus het verslag in de algemene vergadering - dat de wolindustrie
op het verzoek zou ingaan, maar men hoopte, dat iets gedaan zou worden
"om de treurige toestand speciaal der wevers in deze slappe tijden enigszins
te verzachten". Reeds nu waren er werkgevers, die - volgens mededeling van
de bondsleiders - met milde hand steunden. Verder signaleerde Hutten (Uni-

Wilhelmus Rumoldus Cornelis Pessers * Tilburg 1-7-1872 t Eindhoven 19-2-1948 x Martina
A.M. Nooteboom
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tas) de onbillijkheid van sommige werkgevers, die twee-stoelen-wevers nu
op Edn weefstoel laten werken volgens het lagere tarief geldend voor twee
stoelen. Dit is naar het oordeel van de voorzitter zeer onbillijk en hij stelt
voor om de regel te stellen dat in dat geval het tarief voor dEn weefstoel ge-
hanteerd moet worden. Omdat de flanelwevers - Beka en Swagemakers -
wegens de "exceptionele toestand" in die sector aandringen op uitstel en het
punt niet op de agenda staat, wordt de beslissing aangehouden tot een verga-
dering in januari.

Het intussen al min of meer belegen punt werd wel beslist, het uurloon
voor stalenwevers wordt van  13  op  14 cent gebracht. Het voorstel inzake de
twee-stoelen-wevers was een ander lot beschoren, de oorspronkelijke ge-
dachte, die ondersteund wordt door de voorzitter en Eduard van Spaendonck,
werd wel omgezet in een voorstel (met de toevoeging dat de regel alleen
geldt indien de situatie gedurende tenminste zes dagen voortduurt), maar in
de algemene vergadering van 24 februari 1912 kwam Frits van den Bergh in
het geweer, die voorspelde, dat uit dit verkapte wachtgeld grote moeilijkhe-
den zullen voortvloeien, omdat iedereen die in de weverij moet wachten,
wachtgeld zal willen hebben. Ook anderen - vooral de flanelfabrikanten -
verzetten zich, al houdt de voorzitter staande dat regeling billijk en de prak-
tijk onbillijk is. Nadat is opgemerkt door H. Blomjous dat bij zoveel
verdeeldheid iedereen eigen verantwoordelijkheid moet nemen, wordt het
voorstel ingetrokken«0.

Op basis van de verslagen van de vergaderingen tussen april 1912 en juli
1914 dringt zich de vraag op of in die periode het rechtstreekse contact tus-
sen de fabrikantenbond en de arbeidersorganisaties geheel is weggevallen.
Dat lijkt zonder verdere verklaring niet aannemelijk, maar nergens wordt ge-
sproken over een "gecombineerde vergadering". noch worden ingekomen
brieven behandeld, zelfs wordt niet gerept van persoonlijke of informele
contacten. Vanzelfsprekend hebben er zich in die periode ook arbeidsge-
schillen voorgedaan, al maken de notulen slechts melding van een conflict
over de weverslonen bij L.E. van den Bergh in september 1913. Dit leidt niet
tot een rechtstreeks contact tussen de fabrikantenbond en de arbeidersorgani-
saties. Onder deze omstandigheden moet een ontwikkeling naar een betere
verstandhouding tussen werkgevers en werknemersorganisaties uitgesloten
worden geacht.

4.10 Eindelijk een vrije zaterdagmiddag?

Het thema dat zich nog steeds in een haast fanatieke belangstelling mag
verheugen is de arbeidsduur, in het bijzonder op zaterdagmiddag. Nadat in
februari tot april 19126'de bonden de kwestie nog herhaaldelijk aankaartten,
gooiden ze het over een andere boeg. De algemene vergadering van 29 de-
cember 1913 krijgt te horen,  dat de Eendracht, St. Lambertus en Unitas  met
het oog op de te verwachten wetswijziging van minister Treub hebben voor-
gesteld om de vrije zaterdagmiddag in te voeren voor beschermde personen.
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De minister Treub' heeft de bonden in een audientie toegezegd dit in ernstige
overweging te nemen. Bovendien heeft Treub in de Tweede Kamer gezegd
de invoering van de vrije zaterdagmiddag in de gehele textielindustrie per 1-
1-1915 te overwegen.

Dit veroorzaakt grote moeilijkheden omdat het werken van ouderen af-
hankelijk is van het werk van jongeren. Bovendien kondigde Treub een tien-
urige arbeidsdag voor de textielindustrie aan. Bij de secretaris van het Ver-
bond van Nederlandse Werkgevers, Smissaert. is geYnformeerd naar de
opstelling van de Twentse werkgevers ten deze, de Koninklijke Stoomspin-
nerij te Nijverdal heeft medegedeeld, dat men de vrije zaterdagmiddag wil
inruilen tegen een werkdag van  101/2 Uur. In Twente is de vrije zaterdagmid-
dag al bij verschillende fabrieken ingevoerd. Dit 'misbruik' is ontstaan door
slapte bij de firma Ter Kuile.

62Er wordt in de algemene vergadering van 29 december 1913 gesproken
over contacten met Tweede Kamerleden. Veel heil ziet men daar niet in.
waarschijnlijk zijn er weinigen bereid het in deze voor de industrie op te ne-
men. Genoemd worden Vincent van den Heuvel te Geldrop, oud kamerlid, en
Drion uit Ridderkerk.

Van de collega-fabrikanten was ook niet veel steun te verwachten voor
het landelijk gezien toch wel achterhaalde Tilburgse standpunt. Overleg met
de fabrikanten-verenigingen te Eindhoven en Geldrop stuitte af op een ge-

63brek aan enthousiasme, wat aan de voorzitter de uitspraak ontlokt. dat tel-
kens wanneer steun bij Eindhoven en/of Geldrop wordt gezocht, adhesie
wordt geweigerd.

Ook werd er contact gelegd met de firma Krantz te Leiden, waar som-
mige bedrijven op zaterdagmiddag stil staan, anderen doorwerken, maar de
werktijden worden door Tilburg als zeer kort bestempeld.

De opzet was een breed draagvlak te krijgen voor een adres aan minister
Treub, dat wordt geredigeerd door de secretaris van het Verbond van Neder-
landse Werkgevers Terpstra. Op advies van het districtshoofd van de
arbeidsinspectie Rasen is tenslotte niet gepleit voor een algehele uitzonde-
ring voor de Tilburgse wolindustrie. maar voor een geleidelijke invoering
voor de beschermde personen. Op 13 juni 1914 worden voorzitter Lambert
de Beer en J.Frans Mutsaerts door minister Treub ontvangen, waaruit ze het
vertrouwen putten, dat voor de spinnerij een overgangsperiode verleend zal
worden. Dan breekt de wereldoorlog uit. In december 1914 bericht VNW-
secretaris mr. Terpstra. dat de vrije zaterdagmiddag op grond van de tijdsom-
standigheden voorlopig niet door zal gaan.

' M.W.F. Treub (1858-1931): minister van Landbouw, Nijverheid en Handel 1913-1914:
minister van Binnenlandse Zaken  1914- 1916
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Hoofdstuk 5

Van oorlog tot loonconflict
Invloed van de eerste wereldoorlog op de
sociale verhoudingen

In juni 1914 worden er op fabrieken weer acties gevoerd voor loonsver-
hoging, waarvan het bestuur alleen door de krant vernomen heeft'. Dit keer
wordt het initiatief overgenomen door de bonden, in de bestuursvergadering
van 15 juli 1914 komt in behandeling het verzoek van St. Severus en Til-
burgse Vereniging van Textielarbeiders (waarmede zeer waarschijnlijk 'Ons
Recht' bedoeld wordt) dd. 9 juli tot verhoging van de uurlonen, vanaf 1-8
voor schrobbelaars, wolmalers, molenboenders en andere in de spinnerij
werkzame volwassen werklieden  17 cent, met  1-1 te verhogen met 1  cent.

Voorzitter Lambert de Beer heeft de ontwikkeling van de lonen in zijn fa-
briek sinds 1895 nagegaan en concludeert dat in 1895 het loon gemiddeld 91/2
cent  bedroeg en thans   1%,  wat  hij  als een opmerkelijke stijging  (+63%)
kwalificeert. Toegegeven wordt dat intussen de prijzen van sommige le-
vensmiddelen gestegen zijn en de huren beslist hoger zijn geworden. Ander-
zijds vraagt Eras zich af of daarmee de lonen gelijke tred hebben gehouden.
De voorzitter is opgevallen, dat de arbeidersorganisaties geen onderhoud
hebben gevraagd, voert men een partiele staking in het schild? Er bestaat
niettemin enige bereidheid om de lonen iets te verhogen.

Verschillende modaliteiten worden naar voren gebracht. De voorzitter
zou kunnen instemmen met 17 cent in aanmerking nemende dat verschillende
bestuursleden al 16 en 161/2 cent betalen. De voorzitter wil met 17 bereiken,
dat er meer ambitie voor het vak schrobbelaar komt. Het voorstel, dat na
breedvoerige discussie aan de algemene vergadering zal worden voorgelegd,
luidt: "het loon voor goed geschikte volwassen schrobbelaars op brede as-
sortimenten, inclusief premiegelden, in doorsnee te betalen 161/2 cent bij
netto werktijd en voorts ingaande 1-1-1915 ook de lonen van de overige
volwassen geschikte uurwerkers aan te passen"2. De ingangsdatum van de
verhoging voor de schrobbelaars zal aan de algemene vergadering worden
overgelaten. Zover komt het echter niet, want de oorlog strooit ook hier roet
in het eten. In de algemene vergadering van 4 augustus 1914 wordt de be-
handeling van het bestuursvoorstel voor onbepaalde tijd opgeschort.
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5.1      Eerste wereldoorlog!

Op 4 augustus 1914 zetten de
Duitse troepen hun aanval in op
Belgie.  Reeds  daags  tevoren
heeft burgemeester G. Raupp'
onder het mom van een moge-
lijke overname van cokes op het
gemeentelijk gasbedrijf een be-
spreking belegd over de gevol-
gen voor Tilburg van een even-
tuele stopzetting van de fabrie-
ken. Beide thema's duiden uiter-
aard op de grote verontrusting
over de situatie, die ook blijkt uit
het acute tekort aan contant geld,
dat in dezelfde bestuursvergade-
ring' gemeld wordt. Op advies
van de agent van de Nederlandse
Bank B. Mutsaerts heeft de voor-
zitter de Nederlandse Bank perLambertus Thomas de Beer
'ddp8che' verzocht fl. 100.000

*        Tilburg  7  7   1 867

t  Tilburg 31 5 1931
snel beschikbaar te stellen aan
het agentschap.x    Theresia CHM Eras

De burgemeester voorzagFirmant xan Thomas  de  Beer
Was dnemaal vooratter  an de Vereeniging van grote ellende en als gevolg daar-

Ttlburgsche Fabnkanten van Wollenstoffen van ernstige ongeregeldheden.
(Portret geschilderd door Jan van Delft te Het doet wat paniekachtig aan,

Tilburg hem aangeboden door de Vereniging zeker als de burgemeester ver-
bU ziln aftreden al, voorzitter) volgens gevraagd wordt "welke

waarborgen hij kan geven aan-
gaande de veiligheid zowel van de industrielen als hun respectieve inrichtin-
gen hier ter stede bij onverhoopte oproer van de zijde der arbeiders", waarna
de burgemeester meedeelde, dat er voldoende maatregelen zijn genomen. Dit
mondde uit in een beroep op de fabrikanten de arbeiders niet aan hun lot over
te laten en de te verwachten werkelozen te steunen bijv. met fl. 2,50 per
week. Terwijl de voorzitter de ongehuwden wilde ontslaan, die momenteel
nog werk kunnen vinden in de landbouw, waren de overige bestuursleden
voorstander van een verkorting van de werktijd over de hele lijn - bijvoor-
beeld  van  8  uur 's morgens  tot 's middags  17  uur - zodat het betalen  van
steun zo lang mogelijk wordt uitgesteld. Aan het feit, dat dientengevolge de

Godefridus R.C.M. Raupp * Bergeyk 7-1-1857 - t Bloemendaal 16-5-1932, burgemeester van
Tilburg  1907 - 1915
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inkomsten van de arbeiders over de hele linie werden verlaagd, ging men
stilzwijgend voorbij.

Reeds de volgende dag worden de leden opgeroepen' ter bespreking van
de toestand der Tilburgse industrie in verband met "de hoogst ernstige Euro-
pese crisis". De voorzitter rapporteerde over het gesprek op het stadhuis. Als
uitvloeisel daarvan stelde het bestuur voor, dat om te beginnen met ingang
van donderdag (het is nu dinsdagavond) de werktijd moet worden verkort tot
9 uur per dag. De vergadering ging daarmee akkoord en stemde met applaus
in met de opmerking van de voorzitter, dat het thans geen tijd is voor ran-
cune tegenover de bonden.

Dat hield echter in genen dele in, dat van nu af met de bonden systema-
tisch overleg zou worden gevoerd. Zo wordt ten aanzien van de 'vastgel-
ders', wier betaling  ook bij kortere werktijd gewoon doorloopt, op advies
van mr. Passtoors besloten om hen ontslag aan te zeggen en de arbeidsover-
eenkomst opnieuw aan te gaan op uurbasis: het weekloon gedeeld door 66!S
Met een brief van 6 september maakt de R.K. Meesterknechtsvereniging
St.Andreas bezwaar tegen deze aanmerkelijke korting van het weekloon,
Juist op aandringen van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van
Wollenstoffen hebben de werkmeesters zich niet aangesloten bij de andere
arbeidersorganisaties. Wederom blijkt, dat dit hun belangen juist schaadt.

Johan Eras stelde daartegenover, dat St.Andreas alleen handhaving van
het loon bij werkstaking is toegezegd; nu gaat het over heel iets anders. In de
schriftelijke reactie wordt gezegd dat bij algehele stilstand van de bedrijven
de arbeiders geheel zonder loon zullen zijn, maar dat de werkmeesters er dan
beter vanaf zullen komen. Over en sluiten!

De verwachting, dat velen in de kortste keren werkloos zouden worden,
vormde de aanleiding een Steuncomitd op te richten, dat weliswaar als een
particulier initiatief werd gepresenteerd, maar in feite een overheidsaanvul-
ling was op de steunverlening van Vincentiusverenigingen en Armbestuur.
De doelstelling was steunverlening aan hen, die zullen worden getroffen
"tengevolge van de Europese crisis", aldus de subsidieaanvrage d.d. 7 au-
gustus van het Comitd onder voorzitterschap van wethouder P.F. Bergmans.
Reeds  op 14 augustus voteerde de Gemeenteraad  een door Burgemeester  en
Wethouders te bepalen bedrag als nodig zou zijn ter bereiking van het doel,
omdat de beoogde inzameling van gelden bij particulieren bij voorbaat vol-
strekt onvoldoende werd geoordeeld«

Voordat we de vooroorlogse lijnen doortrekken, maken we gewag van de
vele vooral economische onderwerpen, die ten gevolge van de oorlog de
agenda van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen
verzwaarden.

Hoewel onmiddellijk na het begin der vijandelijkheden sombere ver-
wachtingen over de bedrijvigheid overheersten en gespeculeerd werd over
het stilzetten van fabrieken, liep dat allemaal nogal los. In de algemene ver-
gadering van 26 augustus waren "meerdere leden van mening, dat de toe-
stand hoe langer hoe slechter wordt"', maar half september lijkt al een keer-
punt te zijn bereikt. Sommigen noemden de toestand althans wat het binnen-
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land betreft iets gunstiger, anderen hebben problemen met de grondstoffen.
zodat ontvangen orders moeten worden geannuleerd'. En aan het eind van die
maand wordt al onomwonden geconstateerd, dat "de leden algemeen van
oordeel waren, dat er een wending ten goede was op te merken zowel wat
betreft de ontvangen orders als de aanvoer van grondstoffen, ofschoon deze

."laatste nog traag binnenkwamen' . Op 13 oktober wordt opgewekt vastge-
/"losteld: "Er is sprake van een opleving.

Maakte men zich aanvankelijk druk over de nakoming van de garencon-
tracten door buitenlandse leveranciers, spoedig eiste de grondstoffenvoorzie-
ning op de langere termijn alle aandacht. Het is niet de bedoeling in dit be-
stek de problemen. ondernomen acties, de uitvoerverboden van de bellige-
renten, de pogingen van de industrie om door rechtstreekse wolaankopen
overzee in grondstoffenbehoeften te voorzien, de ruiltransacties met Duits-
land betreffende kunstwol uit de doeken te doen en op de voet te volgen. Dat
zou te ver voeren. De Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollen-
stoffen moest wel alles op haren en snaren zetten om de zaak draaiende te
houden. Voor de oorlog was men al niet zuinig geweest met het houden van
vergaderingen - meestal op zaterdag en als regel 's avonds - direct na het
uitbreken van de oorlog kwam de algemene vergadering wekelijks bijeen.
Bovendien belegde het bestuur in de resterende maanden van 1914 nog eens
13 en in 1915 35 bijeenkomsten".

Natuurlijk werden er nieuwe regelingen en instanties door de regering in
het leven geroepen. H.M. Koningin Wilhelmina nam op 10 augustus 1914 het
initiatief tot oprichting van het Koninklijk Nationaal Steuncomitd'2. dat zich
ten doel stelde maatregelen te beramen en voor zover nodig uit te voeren,
waardoor aan de ernstigste nood zoveel mogelijk het hoofd zou kunnen wor-

13

den geboden  . Dat had de smaak van filantropie - de koningin, die in de op-
richtingsvergadering een oproep richtte tot het Nederlandse volk. schonk zelf
meerdere flinke bedragen - maar de taakstelling moest extensief gei'nterpre-
teerd worden. Het Comitd bemoeide zich aanvankelijk onder meer met het op
gang brengen van de economie, het verkrijgen van grond- en hulpstoffen, be-
strijding van (effecten van) de werkeloosheid, leniging van nood en de ver-

I 4

strekking van voedings- en andere consumptiemiddelen .
Op 10 augustus 1914 werden reeds enqu6teformulieren aan de fabrikan-

ten toegezonden. Op basis van de ontvangen antwoorden zou dit college zijn
werkkring vaststellen. Al spoedig was duidelijk, dat daartoe in elk geval ge-
rekend werd de steunverlening aan arbeiders van fabrieken die stil lagen. De
getroffen regelingen worden hier niet uit de doeken gedaan; wel vermelden
we dat de algemene vergadering van de fabrikantenbond concludeerde. dat
dientengevolge de steun van de fabrikanten achterwege kon blijven.

In  de  bestuursvergadering  van 9 januari  1915 werd gemeld,  dat  bij  het
Koninklijk Nationaal Steuncomitd een subcomitd was ingesteld, bestaande
uit voorzitters van industriele en handeldrijvende verenigingen, de 'Nijver-
heidscommissie' met de opdracht het hoofdcomitd te adviseren. Naast de in-
en uitvoer werden als onderwerpen genoemd de prijsstelling en de verdeling
van scheepsruimte. De taak spitste zich allengs toe op het uitbrengen van ad-
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vies omtrent het uitvaardigen van door de Nijverheidscommissie wenselijk
geachte uitvoerverboden, het adviseren omtrent het verlenen van uitvoerver-
gunningen en omtrent aanvragen tot het - langs diplomatieke weg - verkrij-
gen van uitvoervergunningen uit Duitsland, Oostenrijk en het bezette deel
van Belgie. Bij dat laatste kwamen belangen van de wollenstoffenindustrie in
het geding, omdat Nederland voor de papier- en strokartonindustrie vilt uit
Duitsland nodig had, waartegenover de Duitse overheid kunstwol uit Neder-
land geleverd wilde hebben".

Lambert de Beer werd lid als voorzitter van Vereeniging van Tilburgsche
Fabrikanten van Wollenstoffen. Uit Tilburg was ook de voorzitter van de
Bond van Schoenfabrikanten Jos de Pont lid van deze commissie.

Met instemming vernam de algemene vergadering van de fabrikanten-
bond, dat men zich al onmiddellijk bezig was gaan houden met de trage aan-
voer van steenkolen uit Zuidlimburg en het gebrek aan kunstwol. In mei
191516 krijgt dit een vervolg met de instelling van een Wolcommissie in ver-
band met het voornemen der regering om de gehele aanstaande scheer van
inlandse wol te naasten ten behoeve van de voorziening van het Nederlandse
leger. Dit orgaan had een publiekrechtelijk karakter. De leden waren be-
noemd door de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel en de minister
van Oorlog. Het adviseerde de Hoofdintendant inzake alles wat de vordering
van de inlandse wol betrof, de prijzen daaronder begrepen, en de distributie
van de wol, die niet voor het leger geschikt was. Lambert de Beer en Fran-
cois van Dooren behoorden tot de eerste leden van de Wolcommissie; later
zou ook Henri Blomjous er deel van uitmaken'.

Op 13 januari 1915 nam het bestuur van de fabrikantenbond ook kennis
van de oprichting van de Nationale Overzeesche Trustmaatschappij (NOT).
waarvan de reikwijdte en competentie dan nog allerminst duidelijk zi)nDeze naamloze vennootschap is op 24 november 1914 opgericht' als een
particuliere beheersmaatschappij met het doel het verlenen van tussenkomst
in de ruimste zin des woords ten behoeve van Nederlandse kooplieden en
Nederlandse vennootschappen van koophandel ter verzekering van de onge-
stoorde aanvoer van overzee van artikelen, welke door de oorlogvoerende
mogendheden tot absolute dan wel tot conditionele contrabande zijn ver-
klaard of daartoe alsnog verklaard kunnen worden. Het doen van enigerlei
zaken voor eigen rekening is uitdrukkelijk uitgesloten.

De NOT sloot overeenkomsten met de geallieerden, waarbij zij garan-
deerde, dat aan haar geconsigneerde goederen niet doorgevoerd of als fabri-
kaat uitgevoerd zouden worden naar de vijandige oorlogvoerende landen. Op
haar beurt moest de NOT soortgelijke garanties verkrijgen van de afnemers
van deze goederen. Hiertoe werden vergaande overeenkomsten met het be-
drijfsleven gesloten, die de NOT het recht gaven een strikte controle uit te
voeren op het gehele goederenverkeer.

Voorzitter was V.R.Y. Croesen. directeur van Centraal Beheer: secretaris W.A. Leembruggen.
eigenaar van de firma Clos & Leembruggen, sajetfabrikant te Leiden
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Overtredingen van de overeenkomst werden bestraft met zware geldstraf-
fen.  . . . . . Bovendien werden  er met de oorlogvoerende partijen overeenkom-
sten gesloten inzake in- en uitvoerquota van producten - alleen voor bin-
nenlandse consumptie - en goederen, waarin niet of slechts met bijzondere
machtiging gehandeld mocht worden. Overtredende ondernemers konden
zowel door de geallieerde regeringen als door de NOT op de black list ge-

18

plaatst worden en zodoende verstoken blijven van goederenaanvoer .
Opvallend is, dat de crisisinstellingen in eerste instantie steunden op een

belangrijke inbreng uit de private sector. Naarmate de oorlog langer duurde,
werden de dikwijls tot grote omvang uitgegroeide organisaties ontmanteld
door overname van taken door rijksbureaus. Vanzelfsprekend liep de ambte-
lijk-administratieve machinerie aanvankelijk nog niet gesmeerd, zodat er
soms zaken gedaan konden worden, die op zijn minst verbazing wekken. Een
verwikkeling die dit typeert, verhalen we vanwege een anekdotische noot.

5.2        Uitvoerverboden

In de herfst van 1914 namen de regeringen van Engeland en Duitsland
hun toevlucht tot het instellen van exportverboden, waardoor ook de Neder-
landse wollenstoffenindustrie getroffen werd. In het geval van Engeland be-

19trof het wol, kammeling, kunstwol, ddchets en garens . Er dreigde een ern-
stige slag voor de bedrijvigheid, zonder deze grondstoffen komt de Tilburgse
productie, waarvan 34 wordt geexporteerd naar het Verenigd Koninkrijk20, in
het gedrang. Nu worden de Engelse agenten van de Tilburgse fabrieken op-
getrommeld om op hen druk uit te oefenen met de boodschap, dat Tilburg de
lopende contracten niet zal uitvoeren wegens het exportverbod, in de ver-
wachting, dat zij ook bezwaar zullen maken bij hun regering. Achteraf blijkt,
dat dat niets heeft uitgehaald.

Deze pogingen het tij te keren worden dan gefrustreerd door de Neder-
landse overheid, die nu een exportverbod van kunstwol, wolafval, halfwollen

21

goederen , gemengde garens, wollen dekens, militaire lakens, en daarvan
vervaardigde kledingstoffen, zomede flanel en daarvan vervaardigde onder-
goederen uitvaardigt, waardoor de Tilburgse export naar Engeland tot Stil-
stand komt. Het bleek, dat het uitvoerverbod niet onder pressie van Engeland
tot stand kwam, maar uit de koker kwam van het departement van Oorlog,
dat vreesde, dat de fabrikanten van militair laken klem zouden komen te zit-
ten. Het ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel werd door de vere-
niging overtuigd, dat militaire lakens met het oog op de sterkte alleen uit
zuiver wol worden vervaardigd. Door bemiddeling van het ministerie vond
daarna terstond een gesprek plaats met ambtenaren van het departement van
Oorlog, die tenslotte overtuigd werden en de Tilburgse vertegenwoordigers
de gelegenheid gaven een juiste tekst te formuleren. Als resultaat van de de-
marches kon men tenslotte melden, dat de uitvoer van de wollenstoffenindu-
strie niet door een verbod getroffen zou worden echter met uitzondering van
zuiver wollen flanel, waarvoor Oorlog het verbod uitdrukkelijk wenste te
handhaven.
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Voor importen uit Belgie, altijd een belangrijke leverancier van Tilburg,
is Duitse toestemming nodig. Uit overleg van de voorzitter met La Laini8re
te Verviers bleek, dat het uitvoerverbod van de Duitsers gold voor witte
kamgarens. Wat is er logischer dan om derhalve af te spreken de garens een
rosd tint te geven. De gesprekspartner uit Verviers was helemaal niet be-

"vreesd, dat "bijaldien de Duitsche douaniers de kunstgreep zouden ontwaren
dit op een gegeven moment zou kunnen leiden tot confiscatie van de gehele
partij, La Laini&re aanvaardde dit risico.  Op 15 december was de eerste partij

22

de grens bij Eijsden reeds gepasseerd . In dit licht waren de fabrikanten er
niet over te spreken dat C. Straeter op eigen houtje naar de Duitse
Kommandatur in Brussel was getogen om te onderhandelen over de export
van witte kamgarens, die "eene blauwe tint op een of andere wijze in de ver-
verij verkrijgen". Ongetwijfeld vreesde men, dat deze voortvarendheid sla-
pende honden zou wakker maken zodat de kunstgreep niet meer zou slagen.

We zullen het hobbelige spoor langs instanties en autoriteiten gedurende
deze vier jaar niet volgen. Het is gemarkeerd door verontrusting en meeval-
lers, bezorgdheid en misverstand, raadselachtige beslissingen en besluitvaar-
digheid, bureaucratie en flexibiliteit. Lambert de Beer, Jules de Beer, Frans
Mutsaerts, Carl Straeter en Adriaen Aelen' lijken daarbij de verkenners, die
veelvuldig op pad zijn in binnen- en buitenland.

5.3         Verfstoffen

In plaats van ons verder te verdiepen in de toenemende tekorten aan vele
grond- en hulpstoffen, zoals wol, kunstwol en lompen, katoen, steenkolen,
zeep, oleYne, soda, aardappelmeel enz., richten wij de aandacht op de krapte
aan verfstoffen, wat mag gelden als een casus, die enerzijds typerend was
voor de problematiek van de grondstoffenvoorziening, anderzijds ook in an-
der opzicht in de geschiedenis van de Vereeniging van Tilburgsche Fabri-
kanten van Wollenstoffen vermelding verdient.

De verfstoffen werden door de Nederlandse industrie - dus met inbegrip
van bijvoorbeeld Twente - voor een belangrijk deel uit Duitsland geYmpor-
teerd. Het Koninklijk Nationaal Steuncomitd berichtte in oktober 1914, dat
slechts 75% van de verfstoffen uit Duitsland zou worden geleverd. Dit was
een concessie, die voor slechts twee maanden zou gelden . Dat lijkt achteraf
wel mee te vallen want in de eerste vergadering van het hiervoor genoemde
Nijverheidscomitd wordt bericht, dat Duitsland weer 100% zou uitvoeren.
Zelfs werd na aandringen op 150 %, 125% toegezegd 

In 1915 staat het onderwerp verfstoffen  met de regelmaat van  de  klok op
de agenda van de fabrikantenbond. Het gaat niet alleen over de te leveren
hoeveelheden, maar ook de duizelingwekkende prijsstijgingen. In juli over-
legt het bestuur met de Tilburgse vertegenwoordigers van verffabrieken. Er
is een brief ingekomen, waaruit blijkt, dat de Duitse Anilineverfindustrie de

Adrianus M. Aelen * Tilburg 7-2-1878, t Tilburg 16-11-1949; Eerste secretaris   van   de

Vereniging 1914-1919
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uitschakeling van de Nederlandse Overzeese Trustmaatschappij eist omdat
deze als een "Hollandsche maatschappij onder Engelse v/ag "  wordt  be-
schouwd, terwijl bovendien van Nederlandse klanten klachten zijn ontvangen
over de trage afhandeling. Ter vergadering werd niet duidelijk of dit een ac-
tie is van cidn verffabrikant dan wel of de Duitse overheid juist inschakeling
van de NOT eist. De rol van de NOT heeft niet de instemming van de indu-
strie en ook de vertegenwoordigers zijn er niet gelukkig mee, maar later
blijkt dat de Duitse overheid er een waarborg inziet, dat de verfstoffen niet
doorgeleverd worden aan de vijand"

De toestand verslechtert steeds meer. In de algemene vergadering van 25
september 1915 meldt voorzitter Lambert de Beer, dat hij op 15 september in
den Haag slechts toevallig hoorde van een vergadering van grote textielindu-
stritlen uit Twente en Helmond met agenten van verffabrikanten onder voor-
zitterschap van Prof. Is.P. de Vooys'. Tilburg was daarvoor niet uitgenodigd,
maar De Beer had de Tilburgse belangen, die dreigden te worden verwaar-
loosd, met klem onder de aandacht gebracht'«.

Maar de situatie is er intussen niet duidelijker op geworden. Men hoort
hoe langer hoe meer tegenstrijdige berichten. In deze fase wordt een verga-
dering van de gehele textielindustrie te Utrecht gehouden om te protesteren
tegen de gang van zaken. Na de diplomatieke taal. die tot nu gebruikt is. zou
een quasi-dreigement in de hoofdbladen geplaatst moeten worden: In de al-
gemene vergadering van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van
Wollenstoffen is overwogen om aanvangende 7 oktober a.s. de fabrieken
voorlopig met twee dagen en vervolgens met drie dagen per week stop te
zetten in verband met het gebrek aan verfstoffen. Een definitieve beslissing
zal dezer dagen volgen.

Tot uitvoering van dit krasse voornemen kwam het niet. De vergadering
van de textielindustrie in Utrecht zond een afvaardiging, waarvan ook Lam-
bert de Beer deel uitmaakte, naar de minister van Landbouw, Nijverheid en
Handel Posthuma , die benadrukte. dat de belangen van de industrie doorlo-
pend zijn aandacht hadden, maar dat de Nederlandse regering niet bereid was
om de weg van ruiltransacties. als voorgesteld door Duitsland, op te gaan. In
dezelfde geest antwoordde ook de minister van Buitenlandse Zaken mr. Lou-
don'.

' Prof. De Vooys was voorzitter van het Uitvoerend Comitd van het Koninklijk Nationaal
Steuncomitd.
F.E. Posthuma ( 1874-1943). minister van Landbouw. Nijverheid en Handel 1914-1918. later
notoir Nationaal-socialist
J. Loudon (1866- 1955), minister van Buitenlandse Zaken  1913- 1918
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Wellicht heeft deze interventie
ertoe bijgedragen, dat er weer verf-
stoffen in Nederland arriveerden.
Eind januari 1916 had de textiel-

,> +afvaardiging een onderhoud met een ·I  ,2

hoofdambtenaar op het departement --
van Landbouw, Nijverheid en Han-
del mr. Everwijn en vervolgens met
Linthorst Homan, die deel uit-
maakte van het Comitd voor de Uit-
voerhandel. De inzet van die ge-
sprekken was de enorm gestegen
prijzen van de verfstoffen te beteu-
gelen. Het bleek aldra, dat de Ne- t..
derlandse regering niet van zins was
pressie uit te oefenen op Duitsland,
dat al zijn exportprijzen sterk ver-
hoogde om aldus de inflatie te com-
penseren. Metaal was al eerder
sterk in prijs verhoogd, binnenkort
zou dat ook gebeuren voor steen-
kolen, wat grote consequenties voor Johannes Hermanu  M  Eras
Nederland zou hebben omdat 60% *       Tilburg  12  2   1865
van het steenkolenverbruik Uit t    Tilburg 8 12 1917

Duitsland afkomstig was. De Firmant van H  Ems & Zn

Twentse industrie vreesde dienten- Dnemaal waarnemend vooratter van de

gevolge een totale stopzetting van Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten

de industrie, speciaal wat geverfde #an Wollenstofren m de jaren 1915    1917

katoenen artikelen betreft. De uit-
voer daarvan zou door Engeland als contrabande worden aangemerkt, omdat
de verfstoffen van Duitse origine dan 25% van de waarde zouden uitmaken,
waardoor de export onmogelijk zou worden. Voor de wollenstoffen industrie
gold dat niet, aangezien de export naar Engeland in deze fase van de oorlog
van ondergeschikt belang was.

27In de circulaire  aan de klanten, die door de leden werd verzonden, wordt
gezegd, dat de Duitse regering de voorraden verfstoffen in beslag heeft ge-
nomen en de leveringscontracten heeft geannuleerd in de zin dat die alleen
uitgevoerd zullen worden tegen prijzen, die het viervoudige zijn van de oor-
spronkelijke. De afnemers van de wollenstoffenindustrie werd bericht, dat de
reeds geboekte orders dientengevolge slechts zullen kunnen worden uitge-
voerd tegen een hogere prijs, die in het algemeen 10% hoger zal zijn. Na-
tuurlijk leggen de klanten zich niet neer bij deze aankondiging. De Vereni-
ging van Confectiefabrikanten te Amsterdam is alleen bereid akkoord te gaan
met het vervallen van de usantiele kortingen'*, terwijl de Vereniging ter be-
scherming van de Manufacturenhandel een motie van afkeuring heeft aange-
nomen inzake de circulaire. Deze werd in de pers gepubliceerd. Hoe de zaak
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verder is opgelost, staat niet te lezen in de vergaderingsverslagen. Hier werd
de afnemers alleen het advies gegeven zich met hun leverancier te verstaan.

De ergernis richtte zich daarna op de plaatselijke loonververs Janssen &
Bierens en Vincent van Spaendonck, die "exorbitante prijsverhogingen""
hebben doorgevoerd, maar de ververs gaven geen krimp. Ph. Donders die de
prijsverhoging aankaartte, noemde het een niet te verdedigen handelwijze
van de twee ververijen om de prijzen zo op te drijven. De enige weg om
hieraan een einde te maken is de oprichting van een ververij op co6peratieve
basis'o. Deze suggestie werd niet opgevat als een losse flodder, op 20 mei
1916 wordt de belangstelling van de leden voor dit plan gepolst'I, 11 voor, 6
tegen, 18 blanco. Philibert Donders
is de pleitbezorger, al wil hij zich
er persoonlijk niet voorspannen.
Lambert de Beer loopt er niet warm . »
voor. Hij gelooft niet - ook afgaan-
de op ingewonnen adviezen van
collegae - dat in normale tijden
voordeel met een ververij te beha-
len is. De Beer is op dat moment              ·.
nog wel bestuurslid, maar hij heeft ....

de functie van voorzitter op 3 no-
vember 1915" neergelegd. Over-
eenkomstig het advies van Johan
Eras' die weer waarnemend voor-
zitter is, houdt de vereniging zich
ook op de vlakte.

We vernemen pas weer iets over
de zaak in de bestuursvergadering
van 31 januari 1918-ruim 113 jaar
later. Dan rapporteert Ph. Donders,
die zich toch heeft laten overhalen
om als voorzitter van de commissie GerardC.J.M. van Spaendonck

33van onderzoek  zijn initiatief uit te *     Tilburg 27-10-1873
werken. Maar van de inhoud noch t      Tilburg 6- 10-1944
de conclusie is in het verslag iets x     Leonia M.H. Janssens

vermeld, hetgeen niet betekent, dat Lid van de firma V.J.A. van Spaendonck .

aan het project geen ruchtbaarheid Oprichter-directeur van de NV Wol-, Katoen

is gegeven. De voorzitter, nu weer en Stukrerverij Gerard van Spaendonck.

Lambert de Beer, had namelijk be-
zoek gehad van de firma C.J. Wouters, die hem in kennis had gesteld van
haar plan een ververij te starten, maar Wouters was aan het verkeerde adres,
want De Beer kon van eventuele plannen van de leden van de fabrikanten-
bond niets zeggen. Ook Jos Janssen, firmant van de ververij Janssen & Bie-
rens. had zijn opwachting gemaakt bij de voorzitter van de fabrikantenbond,

Zie pag.  128
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die hem met dezelfde kluit het riet in zond, maar er wel op wees, dat de ver-
vers de eventuele oprichting van een cooperatieve ververij aan zichzelf te
danken zouden hebben door de prijsopdrijving.

d Vt
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De Cooperatieve Ververijen rond 1930. Het huis, aangegeven met een pijl, werd bewoond
door de Stichter ran het bedrijf. Vincent J.A. ran Spaendorick

Men zou verwachten. dat ook Gerard van Spaendonck de belangen van
het loonbedrijf onder de aandacht zou hebben gebracht. maar aan hem was
een andere rol toegevallen. De voortzetting van het bedrijf van zijn vader
Vincent J.A. van Spaendonck op de Koningshoeven was Gerard slecht beko-
men. In 1918 was hij daarom overnamekandidaat. Er waren twee gegadigden.
Wouters/Janssen & Bierens enerzijds en een groep leden van de fabrikanten-

34

bond anderzijds . De laatste, bevreesd voor de vestiging van een monopolie
door de twee gevestigde loonververijen, trokken aan het langste eind! Op 2
april werden de Cooperatieve Ververijen van Tilburgsche Fabrikanten van
Wollenstoffen opgericht'S. De basis vormde dus de ververij van Gerard van
Spaendonck, die ook als eerste directeur optrad, maar het werd geen succes.
In 1925 kwam een einde aan zijn directoraat. Uit het feit, dat hij kort daarop
weer een eigen ververij oprichtte, mag worden geconcludeerd, dat het vertrek
niet zonder slag of stoot plaats vond. De concurrentie van de oud-directeur
werkte de ergernis van de Cooperatie, de fabrikanten besloten om niet meer
bij Van Spaendonck te laten verven.

Het ging de Cooperatie niet voor de wind. In 1929 staakten de stemmen
over een voorstel het bedrijf te staken. Het volgende jaar is sprake van ver-
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koop van het bedrijf, een voorstel dat evenmin voldoende steun verkreeg. In
1931 was het bedrijf belast met een voor die tijd wei zeer forse bankschuld
van fl. 30.000. Het was A.J.C. Heerkens'. oud-bedrijfsleider van 'De Regen-
boog' Janssen & Bierens, die er toen in slaagde het bedrijf in enkele jaren
gezond te maken. Deze nieuwe directeur liet zich terzijde staan door zijn
dochter, J.A.Th Heerkens, die hem in 1951 opvolgde. Die functie als direc-
teur behield zij, toen de CoOperatie in 1966 werd omgezet in een naamloze
vennootschap Textielververijen 'De Koningshoeven'.

5.4 Overeenkomst inzake aanneming van personeel

We zullen ons nu verdiepen in een maatregel, die door de fabrikanten-
bond in verband met de oorlogsomstandigheden werd getroffen maar die lang
doorwerkte en zeer lang de verhouding tussen de vereniging en arbeidersor-
ganisaties verstoorde. We doelen op het besluit, dat in de algemene vergade-
ring van 1 september 1914 op voorstel van Carl Straeter werd aangenomen.
Het verbood de leden gedurende een maand personeel van andere leden in
dienst te nemen, behoudens met wederzijds goedvinden. Die afspraak wordt
daarna van maand tot maand verlengd

Nadat er begin oktober in de pers over geschreven was. verzocht St. Se-
verus pas in een brief dd. 7 december om inlichtingen. Toen werd de voort-
zetting ter discussie gesteld. vooral wegens de grote moeilijkheden in de
praktijk: de outsider Beka liet niet na arbeiders tegen buitensporig hoge 10-
nen weg te kopen. Tegen outsiders is echter geen kruid gewassen. aldus de
voorzitter, die zich echter ook afvroeg of de overeenkomst wei rechtvaardig
is tegenover de arbeiders. Die vraag wordt door het bestuur in principe ont-

.kennend beantwoord, maar de algemene vergadering besluit met algemene
stemmen tot verlenging tot 31 januari 1915, terwijl het bestuur de outsiders
moet benaderen". De discussie was onthullend, Sommige leden wensten be-
slist de overeenkomst opnieuw aan te gaan als een krachtig middel om het
verhuizen van personeel van de ene naar de andere fabriek tegen te gaan en
tevens om het opdrijven van lonen te voorkomen. Uitvoerig werd door die
leden betoogd, dat waar zelfs nog niet bij benadering valt te voorspellen
wanneer de oorlog ten einde zal zijn, zodat de toekomst van de Tilburgse in-
dustrie zeer ongewis is, "wij niet angstvallig het belang van de arbeiders
voor ogen moeten hebben". Gewezen werd op de steenfabrikanten aan de
Waal, die ook een overeenkomst hebben met nog strenger bepalingen. Deze
leden meenden, dat "de tegenstand der bondsorganisaties het beste te fnuiken
is door het aannemen van Belgische werklieden. welke zich in deze oorlogs-
toestand in grote getale aanmelden en die blijkens mededeling van verschil-
lende leden in de praktijk alleszins voor hun taak berekend bleken. Nadat
nog door een lid de vraag was gesteld, of het rechtvaardig is de werkman de
gelegenheid te benemen elders een hoger loon te verdienen. werd deze vraag

Antonius J.C. Heerkens * Tilburg 5-12- 1881. ; Tilburg  11 -8- 1965



132 In de wol geverfd

beantwoord met de wedervraag of het niet de werkman is, die steeds van
overheidswege beschermd is".

Deze stoere taal kon niet voorkomen, dat reeds twee weken later het be-
stuur unaniem tot het oordeel kwam, dat "hoe men het contract ook beziet,
het toch in strijd is met het eerlijkheidsgevoel en de algehele vrijheid der le-

„38den betreffende het aannemen van werkvolk verre te verkiezen ware
Besloten werd tot een bespreking met de voorstanders van de overeenkomst
Carl Straeter, Henri van Dooren, Frans Brouwers en Henri Blomjous. Een
katalyserende werking had daarbij ongetwijfeld een artikel in Het Hoog Am-
bacht.  In de bestuursvergadering  van 13 januari  1915"  gaat men overstag.
Met uitzondering van Straeter zijn de genodigden in de afgelopen dagen ook
tot de conclusie gekomen dat de overeenkomst uit een oogpunt van eerlijk-
heid niet moet worden verlengd, temeer nu de overeenkomst in verband met
de outsiders de leden "veel ongerief' bezorgt. Straeter hield een uitvoerig
pleidooi voor handhaving van de overeenkomst, waarin hij stelde de voor-
keur te geven om bij gebrek aan werk een wachtgeld toe te kennen. Blomjous
achtte het in strijd met het "natuurrecht" van de werknemer om hem door
deze overeenkomst aan banden te leggen. Bij conflicten zouden de fabrikan-
ten de gehele gemeenschap tegen krijgen. Pierre Bogaers heeft de
burgemeester gesproken, die ook de overeenkomst ter sprake bracht en deze
ronduit als onbillijk kwalificeerde. Ze zou voor de arbeiders de weg effenen
naar het Steuncomite.

De vraag werd opgeworpen of de overeenkomst niet zou kunnen worden
ingetrokken, waarna buiten het kader van de vereniging meerdere collega's
een dergelijke afspraak zouden kunnen maken. Dan zou aan de bonden kun-
nen worden bericht, dat bij de vereniging een dergelijke overeenkomst niet
bestond. Deze bedenkelijke constructie laat men echter varen. Men hoopt nu
de problemen met de personeelsbezetting te bezweren door een vorm van
loonbeheersing met name voor de schrobbelaars en draadmakers. De alge-
mene vergadering besluit dan ook op 31 januari 1915 de overeenkomst in te
trekken, maar het vaststellen van een loonregeling voor de schrobbelaars en
draadmakers heeft nogal wat voeten in aarde. Tenslotte wordt alleen voor de
eersten overeenstemming bereikt, 161/2 cent per uur met inbegrip van eventu-
ele premies (afschaffing daarvan is niet haalbaar, 16 bedrijven hebben wel,
17 bedrijven hebben geen premieregeling' op basis van netto-werktijd.
Geconcludeerd wordt dat alleen opleiding van schrobbelaars loonsverhogin-
gen kan voorkomen. Bij de Ambachts- en Industrieschool zouden twintig ar-
beiders geplaatst kunnen worden om het vak spinnerij te leren. Maar over
een regeling voor de draadmakers wordt overeenstemming niet haalbaar ge-
acht, het punt wordt op  11 februari van de agenda afgevoerd.

Deze gang van zaken moet bekeken worden tegen de achtergrond van de
ontwikkeling van de bedrijvigheid. Na de eerste oorlogsmaanden is de be-
drijfsdrukte beduidend toegenomen. De kwaliteit van het beschikbare spin-
materiaal gaat echter achteruit. Het gevolg is een zwaardere belasting van het

'
Telling op basis van aanwezigen in de algemene vergadering van 30-1-1915
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spinnerijpersoneel met als resultante tekort aan draadmakers en schrobbe-
laars en een opwaartse druk op de lonen. In combinatie met de stijgende prij-
zen zorgt die ontwikkeling ervoor, dat de loonregeling weer op de agenda
komt.

5.5 Duurtetoeslag

Na lange tijd wordt  op 17 februari  1915 het overleg met de bonden  her-
vat40. Een nieuwe periode van arbeidsonrust stond voor de deur, die alleszins
verklaarbaar lijkt uit de verslechterende levensomstandigheden voor de ar-
beiders tengevolge van sterk stijgende prijzen, terwijl de werkgevers de boot
af trachtten te houden op grond van de ongewisheid der tijden.

De bondsbestuurders, die de bespreking bijwoonden, waren vertegen-
woordigers van RK Textielarbeidersgilde St. Severus en de Tilburgse R.K.
Vereniging van Textielarbeiders - een pseudoniem van 'Ons Recht'. Het ge-
zelschap, dat aantreedt (J. van den Nieuwenhuizen, Bogaers, Teulings, Kui-
pers, Van Asten en De Beer), omvat vele nieuwe namen, hetgeen erop zou
kunnen duiden, dat bij de arbeidersorganisaties bestuurlijk het een en ander
veranderd is.

De vergadering wordt begonnen met een nabeschouwing van de overeen-
komst inzake het aannemen van personeel. De bonden, die lang onkundig
waren gebleven van de overeenkomst, weten de "gisting" onder de werkne-
mers aan dit besluit, waardoor hen "de kans ontnomen wordt om zich te ver-
beteren in hunne maatschappelijke positie". Volgens de voorzitter was het
geenszins de bedoeling de arbeiders in hun mogelijkheden tot positieverbete-
ring te beperken, maar buitengewone omstandigheden vergden buitengewone
maatregelen. Slechts met de grootste moeite zijn de fabrikanten erin geslaagd
de zaak draaiende te houden. Maar de situatie is nog verre van rooskleurig en
het zwaard van werkloosheid hangt nog steeds boven ons hoofd. "Nu de
oorlogskans verminderd is, hebben wij ons gehaast het vorenbedoelde besluit
in te trekken".

Met name de ongeorganiseerden roerden zich naar aanleiding van de
overeenkomst. Van de recente werkstaking bij F. Mutsaerts & Zonen', waar -
aldus Van den Nieuwenhuizen - ook de ongeorganiseerden de boventoon
voerden, hebben de bonden hebben zich verre gehouden, te meer omdat de
firma rechtstreeks met de arbeiders onderhandelde en de bonden erbuiten
hield. Dat doet afbreuk aan het gezag der bonden.

Ook het gesprek over de levensmiddelenprijzen en werktijden levert hoe-
genaamd niets op. De arbeidstijd is tengevolge van de oorlogstoestand onge-
regelder dan ooit. Zodra weer normale tijden zijn aangebroken, wil de fabri-
kantenbond met de bondsbestuurders over de arbeidstijd praten. De vergade-
ring wordt gesloten zonder een conclusie "na voorafgaande dankbetuiging
van de heer van den Nieuwenhuizen voor het welwillend toegestane onder-

' De staking trof ook Blomjous en W. Brands. Notulen bestuursvergadering van 13-1-1915:
Archief VTFW nr.293
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houd en zich gaarne na de oorlogstoestand tot eene nieuwe conferentie aan-
bevolen houdende".

Deze vriendelijkheid lijkt in het licht van de verdere verwikkelingen
nauwelijks op zijn plaats. Maar een maand later vraagt Johan Eras het oor-
deel van het bestuur over een duurtetoeslag, die zijn bedrijf zou willen beta-
len met het oog op de stijging van de kosten van levensonderhoud enerzijds
en de achterblijvende verdiensten wegens stagnatie in de aanvoer van grond-
stoffen anderzijds. De algemene vergadering laat de leden op dit punt de
vrije hand. Op 6 mei 1915" kloppen de bonden weer aan, dit keer versterkt
met de Eendracht in de persoon van voorzitter H. Voogsgeert. Bij de bespre-
king in de vergaderingen van de fabrikantenbond komt - zoals eerder be-
sproken - de afwijzing van de Eendracht als gesprekspartner aan de orde,
maar op het resultaat heeft dat nu geen invloed. Dat resultaat staat in schrille
tegenstelling tot de opinies, die in eerste aanleg over de kosten van levens-
onderhoud werden vertolkt. Sommige leden waren voor onvoorwaardelijk
inwilliging van de wens van de bonden, waarbij "gewezen werd op de on-
miskenbare prijsstijging van alle behoeften van een arbeidersgezin, terwijl de
fabrikanten in dien tijd extra verhoging hunner winsten konden boeken", an-
deren stelden daar echter tegenover de loonsverhogingen bij sommige fabri-
kanten. de instelling van een broodkaart, waarmee goedkoop brood kan wor-
den gekocht, en "het bezwaar van de ongehuwde personen", waarmede be-
doeld lijkt, dat aan de niet-kostwinners geen duurtetoeslag behoeft te worden
gegeven. Met 21 tegen 13 spreekt de vergadering zich uit voor een de duur-
tetoeslag. De voorzitter meent, dat gezien dit resultaat er geen sprake kan
zijn van een verplichte betaling. Een commissie moet de prijsstijging uitzoe-
ken: Pierre Bogaers(51), Carl Straeter(54) en Frans van Spaendonck(33).

In de volgende bestuursvergadering42 wordt gerapporteerd. Constaterend
dat de kosten van levensonderhoud met 20% zijn gestegen is het advies van
de commissie aan gehuwde arbeiders met kinderen beneden de dertien jaar
een duurtetoeslag van fl. 1.-- per week te geven, echter met uitzondering van
de arbeiders, welke door meer gepresteerde arbeid 20% meer verdienen dan
voor de mobilisatie. Het bestuur kan zich met het advies verenigen, echter
niet met de uitsluiting van de meerverdieners. Deze uitzondering komt uit de
koker van Straeter. die vindt dat het voorbeeld van Helmond en Enschede
moet worden gevolgd door het verzoek van de bonden af te wijzen en het
verder aan de individuele fabrikanten over te laten. Straeter breekt nu een
lans om geheel van de duurtetoeslag af te zien, hij zou de bonden erop willen
wijzen, dat in de naaste toekomst een gedwongen vermindering van werk
tengevolge van een gebrek aan steenkolen, verfstoffen en andere grondstof-
fen volstrekt niet denkbeeldig is. Dan komt pas het verlenen van steun aan de
arbeiders aan de orde, nu is er nog volop werk! Straeter maakt indruk op de
bestuursleden want aan de algemene vergadering wordt voorgesteld geen
duurtetoestag te verlenen.

Zoals dikwijls in deze geschiedenis wordt het negatieve bestuursadvies
voetstoots overgenomen. Het argument is ook als gebruikelijk, het is on-
doenlijk een uniforme regel te stellen voor de uiteenlopende situaties op de
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fabrieken. Het verdient daarom de voorkeur "die werklieden onder hun per-
soneel, waarvan zij overtuigd waren, dat deze tengevolge van den oorlogs-
toestand in kommervolle toestand waren, individueel te steunen.". Alleen

43Gebr. Franken en A.& N. Mutsaerts stemden niet in met het bestuursadvies.
In de brief aan de bonden wordt de zienswijze van de vereniging wel uitvoe-
riger uit de doeken gedaan. "Erkend moet worden, dat vele levensmiddelen
enz. tijdens de mobilisatie niet onbelangrijk in prijs zijn gestegen, doch
daartegenover staat, dat de uurlonen zijn verhoogd en in verband met de
drukke werkzaamheden op schier alle fabrieken ook de werktijd moest wor-
den uitgebreid, zodat het eindcijfer van het loon in gelijke mate is vermeer-
derd. Wij willen hieraan toevoegen. dat wegens gebrek aan verfstoffen,
steenkolen en andere ingredienten de vooruitzichten in onze industrie minder
gunstig zijn dan door u wordt vermoed, zodat er wellicht een tijd aanbreekt,
dat een toeslag op het loon meer nodig zal blijken":

Johan Eras, die het bestuur in maart al polste over een duurtetoeslag. zal
het wel bij het rechte eind hebben gehad. als hij veronderstelt, dat de staking
van de wevers bij de firma H. Eras & Zonen. die in juli voorvalt, met de
afwijzing van de duurtetoeslag door de fabrikanten verband houdt. Het bud-
gettekort van een arbeidersgezin wordt nu op fl. 3,-- becijfert!

Waren het bij Eras de wevers die de kat de bel aanbonden, daarna gingen
ook de schrobbelaars zich roeren. Links en rechts zijn er firma's, die zich
niet houden aan het verenigingsbesluit van 1 I  februari 1915. zelfs het bedrij f
van voorzitter Lambert de Beer is niet zonder smet! In verband met de op
handen zijnde aanschaf van nieuwe assortimenten met het oog op de uitbrei-
ding van de spinnerijcapaciteit wil het bestuur een opleidingsverplichting
van schrobbelaars en draadmakers invoeren. C. Straeter voorziet weer een
verloop van personeel en berijdt zijn stokpaardje, hij wil opnieuw een verbod
gedurende zes maanden om personeel van een ander aan te stellen. Dat kan
niet, aldus het bestuur. Ook de voorgestelde opleidingsverplichting vindt on-
voldoende steun, zodat er slechts rest een beroep van de voorzitter op de le-
den om voor de nieuwe assortimenten geen personeel bij collega's weg te
halen"

De notulen van de vergaderingen in deze fase geven geen uitsluitsel over
de afloop van de geschillen. De zaken werden op ondernemingsniveau ge-
daan, bij druk van de arbeiders deed de patroon concessies, voor de vereni-
ging leek het een kwestie van pappen en nathouden. De bedrijfsdrukte was
groot: er heerste een tekort aan personeel, dat met loonsverhogingen niet op-
gelost kon worden. Was voor de arbeiders een verhoging van het loon we-
gens de stijging van de kosten van levensonderhoud een levensvoorwaarde,
de werkgevers wilden tot elke prijs hun bedrijf bemand houden.

De tweede helft van 1915 stond daardoor in het teken van groeiende on-
rust en wanorde. Maar begin oktober 1915 is een conflict ontstaan bij A.& N.
Mutsaerts, waarbij de bonden een ultimatum stelden, dat op 7 oktober zou af-
lopen. Het bestuur daags tevoren in vergadering bijeen realiseert zich dat een
staking wel het laatste is, waar de fabrikanten in een tijd van overvloedige
orders zitten te wachten. Er worden nu spijkers met koppen geslagen, overleg
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met de bonden, twee bijeenkomsten van de Raad van XIV, bemiddeling van
de deken van Tilburg Van den Heuvel, waarna de algemene vergadering van
de fabrikantenbond zich gewonnen gaf. De tijdelijke duurtetoeslag van 10%
werd per 28 oktober ingevoerd.46

Om de productie te verhogen en de "schrikbarende loonstijging" te be-
teugelen namen de fabrikanten hun toevlucht tot de tewerkstelling van geYn-

47terneerden , die rond de jaarwisseling 1915/16 zijn beslag kreeg'. Men ging
men eveneens op grote schaal nachtarbeid invoeren. Maar dat was een deel
van de leden een doorn in het oog. Zij wilden een algemene vergadering uit-
lokken, omdat fabrikanten, die er niet aan mee deden de dupe dreigden te

48worden .
De grote orderposities maakten nachtarbeid voor iedereen interessant.

Volgens een bindend besluit van 25 november 1905 zou het in elk geval niet
geoorloofd zijn om voor nachtwerk extra te betalen. Daaruit ontstond in de
vereniging een discussie over de interpretatie over dit bindend besluit, dat -
in  navolging  van  dat  van 13 maart   1902 - bepaalde,  dat de vastgestelde
werktijdregeling niet geldt op "fabrieken, waar volgens een vast georgani-
seerde dag- en nachtdienst met meer dan eene ploeg zou worden gewerkt".
Over de juiste interpretatie wordt Frans van Dooren(55), onder wiens
voorzitterschap het bindend besluit tot stand kwam, geconsulteerd. Die ora-
kelde dat "voor nachtarbeid geen hoger loon mag worden betaald dan voor
dagarbeid en dat, zo men die regel terzijde wil stellen, een nieuw besluit van

„ 49de algemene vergadering nodig is
Voorzitter Lambert de Beer, hoewel tegenstander van nachtarbeid, vindt

een hoger loon billijk, vooral omdat dan 15 uur minder gewerkt wordt. Het
probleem voor de fabrikanten was vooral, dat de bezetting van de nachtploe-
gen ten koste is gegaan van de personeelssterkte van andere bedrijven, waar
niet in ploegen wordt gedraaid. Er komen voorstellen ter tafel om de nacht-
ploegen te bemannen met geYnterneerden, gemobiliseerden, vluchtelingen en
mensen die in de laatste tien jaar niet in de textielindustrie werkzaam zijn
geweest, gepaard gaande met "teruggave der werklieden" aan de bedrijven,
waar de laatste tijd arbeiders "uit dienst zijn genomen". De algemene verga-
dering van 27 oktober 1915 neemt - in afwachting van een degelijke regeling
- haar toevlucht tot een verbod tot aanneming van personeel, dat vervolgens

50wordt verlengd .
In koortsachtig tempo vergaderde het bestuur om een regeling uit te wer-

ken. Op 30 oktober, 3,5 en 6 november kwam men bijeen, maar leek er niet
in te slagen de crisis te bedwingen. Eduard van Spaendonck(59), die al be-
zwaar had tegen verdere verlenging van de afspraak, doch zich onder druk en
voorbehoud erbij heeft neer gelegd, waarschuwt dat zijn firma Andrd van

*  Vincent H.A. Kerstens was de promotor van deze tewerkstelling, die de krapte op de
arbeidsmarkt moest verlichten. De militaire autoriteiten waren aanvankelijk niet tot
medewerking bereid,  maar dat standpunt  werd  in juli   1915 versoepeld. Ontvluchting  zou  nu
niet meer leiden tot opheffing van de in te richten barak, waarvan de kosten pro rata door de
fabrikanten moeten worden opgebracht. Het plan ondervond weerstand van de vakbeweging.
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Spaendonck hierdoor in grote moeilijkheden is gekomen. Een verdere verlen-

ging zou hen nopen het lidmaatschap te beeindigen. Die krijgt desondanks

haar beslag en Van Spaendonck beeindigt het lidmaatschap.
5IOp 3 november kondigt ook Lambert de Beer(52) zijn terugtreden als

voorzitter aan, omdat "zijn krachten het niet toelieten de functie nog langer
te vervullen en de belangen van zijn gezin, van hemzelf en van zijn zaak zich

hiertegen verzetten", maar in de bestuursvergadering van 6 november ver-
klaart De Beer, die wel bestuurslid is gebleven, dat "het gebrek aan waarde-

ring voor al de moeite en inspanningen bij meerdere leden van de fabrikan-
tenbond heeft er dan ook toe bijgedragen, dat spreker het presidium heeft

neergelegd". Vincent Kerstens(63)« werpt daarop de vergadering voor de
voeten, "dat de Tilburgse textielindustrielen nog niet rijp zijn voor de orga-
nisatie en in deze nog ver bij de werkliedenbonden hier ter stede ten achter
Zlj n

"

Er wordt een compromis uitgewerkt om te voorkomen, dat de kwestie van
de nachtarbeid zou leiden tot een
scheuring of ontbinding van de vere-
niging. Het komt neer op zowel een
verbod tot aanneming van personeel
als maximum lonen voor draadma-
kers in nachtarbeid. Het krijgt zeker =Ill=geen algemene steun al wordt het -
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geamendeerd - wel

aangenomen in      <   ****411:d1.r..FI-de algemene vergadering van 9 no- - I        -31   - 99./
5,                       i-vember . Maar het houdt geen stand.

Het is wel duidelijk dat de leden zich *I=,-1
steeds minder gelegen laten liggen WA.

aan de gemaakte afspraken.
Als het besluit inzake de aanne-             -  --TES

ming van personeel dan per 9 de- ./

cember 1915 afloopt, ligt er wel een .1voorstel van de nieuwe voorzitter C.
Straeter, die bezweert, dat er een

Bernhard Theodor Carl Straeter'wapenstilstand' tussen de leden ge-
boden is. Het voorstel haalt wel haalt *    Tilburg 21-08-1861

het quorum van 34 van de stemmen t    Bad Ems 6-9-1920
Firmant van B.T. Straeter:

(31 voor en 5 tegen), doch dit is vol- Voorzitter van de Vereniging van Tilb.
gens de voorzitter onvoldoende om

Fabr. van Wollenstoffen 1915-16;
het besluit bindend op te leggen. F. Voorzitter van de R.K. Vereniging van
Brouwers stelt voor, dat de leden, Werkgevers in de Textieinijverheid;
die v66r de regeling stemden, on- Lid van de Eerste Kamer en van de
derling een zelfde afspraak zouden Hoge Ra(id van Arbeid.
maken, maar dat kon volgens de
voorzitter niet staande de vergade-

Vincent H.A. Kerstens * Tilburg 6-1-1852 1 Tilburg 12-3-1934; firmant van J.A.A. Kerstens
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rings'. Of dat er nog van gekomen is, blijkt niet uit de notulen, waarin dit
thema voorshands afgesloten lijkt te zijn. Maar de nieuwe voorzitter blijft
hoge verwachtingen koesteren van dit soort maatregelen.

5.6 . . . . en korter werken

In al deze verwikkelingen zijn de arbeidersorganisaties feitelijk geen
54partij. Op 13 december 1915 vond wel een overleg plaats tussen het bestuur

van de fabrikantenbond en RK Textielarbeidersgilde St. Severus, vertegen-
woordigd door J. van den Nieuwenhuizen en C. Kuijpers, en de Tilburgse
Vereniging van Textielarbeiders vertegenwoordigd door Bogaers en J. Scha-
pendonk, maar de agenda omvatte in het licht van de aan de orde zijnde pro-
blemen voornamelijk marginale kwesties. Dat laatste moge dan niet gelden
voor de "bovenmatig lange arbeidstijd", ten aanzien waarvan Van den Nieu-
wenhuizen de retorische vraag stelde, of een arbeidsdag van 11 uur niet lang
genoeg is. Werktijden van 6 tot 21 uur zijn ontoelaatbaar. Er komen dan ook
veel klachten binnen bij de organisaties. J. Frans Mutsaerts verwacht
verbetering na de installatie van nieuwe machines. De lange arbeidstijd
wordt ook in de hand gewerkt door het gemis van kamgarens waardoor het
appreteren veel meer tijd vergt. Van den Nieuwenhuizen stelt dat arbeiders in
Hilversum, Enschede enz. zich verbazen over de lange arbeidstijd in Tilburg.
De minister van Landbouw, Nijverheid en Handel vroeg laatst, of men in
Tilburg nog steeds zo lang werkte. Er zijn werklieden die graag op de fabriek
zijn. maar of dat ook meer werk oplevert, betwijfelt deze vakbondsman. J.L.
Janssens bracht daartegen in, dat patroons die hun mensen korter laten
werken, arbeiders verliezen aan bedrijven met lange arbeidstijden. Kuijpers
zegt, dat meerdere uurwerkers geen bezwaar hebben tegen een lange
arbeidstijd, maar dat geldt zeker niet voor de wevers, die 's avonds uitgeput
zijn. Na verdere argumenten over en weer zei de voorzitter dat hij geen kans
ziet om de algemene vergadering een bindend besluit te laten aanvaarden.
Hij wilde bondsbestuurders niet met een kluitje in het riet sturen maar
voortzetting van de discussie heeft geen zin. De bespreking van de overige
punten leverde al evenmin iets op.

De bonden verschijnen opnieuw ten tonele in de bestuursvergadering van
14 februari 1916". (A. van de Wouw heeft bij deze gelegenheid de plaats van
Bogaers ingenomen). De directe aanleiding is een arbeidsgeschil bij G. Bo-
gaers en Zoon, die ter vergadering gerepresenteerd werd door Pierre en Vin-
cent Bogaers. Bij deze firma zijn veel wevers vertrokken op grond van de
lage verdiensten wegens slechte garens. De steen des aanstoots is gelegen in
de door de fabrikant eenzijdig vastgestelde premieregeling - 10 of 20% - die
gekoppeld is aan de hoogte van de behaalde weekverdienste, hetgeen ten
voordele van de snelwerkende wevers werkt. Over de regeling werd overleg
gevoerd met de bij deze firma bestaande fabriekscommissie - een unicum -
en de betrokken wevers. De regeling is niet aanvaardbaar. aldus de bondsbe-
stuurders, omdat de werkgever zich voorbehoudt wevers met een lage ver-
dienste. die niet in aanmerking komen voor een toeslag, te ontslaan. Te pre-
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fereren ware dan ook een regeling. die aan alle wevers een premie van 10%
zou toekennen. Ook de arbeidsduur op zaterdagmiddag komt ter sprake, maar
de ondertoon was, dat deze kwestie niet per firma geregeld kan worden. Bo-

gaers verklaarde zich na discussie bereid de zaak nog eens overwegen. Hij
stelde tenslotte de vraag of de arbeiders zich moeten houden aan een uit-
spraak van de fabriekscommissie, hetgeen Van den Nieuwenhuizen beves-
tigde, tenzij de fabriekscommissie onbillijkheden zou invoeren of bekrachti-
gen.

Het volgende station is de firma Eras & Zoon. De firma heeft een brief
gekregen van de arbeidersorganisaties met het verzoek de lonen in de spinne-
rij te verhogen tot 18 cent zonder premie, terwijl de arbeidstijd eindigt om 20
uur. Hierover is gesproken met groepen werklieden uit hun fabriek. Voorzit-
ter Straeter herhaalt wat hij al vele malen in bestuurs- en algemene
vergaderingen heeft gezegd, het enige radicale middel om de drang naar ho-
ger loon te stuiten is om in het voetspoor van Twente geen werklieden van

56elkaar aan te nemen .
Kort daarna - op 5 april 1916 - wordt in de algemene vergadering verslag

gedaan van het overleg met de bonden over duurtetoeslag en het stopzetten
van de fabrieken op zaterdagmiddag  te  18  uur. De duurtetoeslag  van  10%
loopt op 21 april af. Waar voorzitter Straeter meende dat de duurtetoeslag in
de zomer (kolen, zomertijd) zou kunnen worden verlaagd tot 5% claimden de
bonden boven handhaving 10% loonsverhoging. Het bestuur was bereid de
duurtetoeslag met 3 maanden te verlengen en het loonniveau van de 20 leden
met de laagste lonen zo mogelijk op te trekken tot het gemiddelde van de 20
leden met de hoogste lonen. Inzake de vrije zaterdagmiddag wilden de bon-
den, die aanvankelijk uitgingen van stopzetten om 16 uur, onder de huidige
omstandigheden genoegen nemen  met  18  uur,  maar een werkgeversvoorstel
van  19 uur werd categorisch verworpen. Vanuit de vergadering werd melding
gemaakt van acties van de schrobbelaars. De stijgende prijzen en het tekort
aan arbeidskrachten leidt tot een constante druk op de lonen. waartegen al-
leen een afspraak geen arbeiders van elkaar aan te nemen soelaas biedt.

Daartoe wordt dan toch weer besloten, voorlopig tot 30 april, met 4
stemmen tegen en 2 blanco. De tegenstemmers verklaren zich na verdere dis-
cussie bereid zich tot 30 april aan het besluit te conformeren. Dat een derge-

lijke overeenkomst zich bij de buitenwacht weerstand oproept, is al lang dui-
delijk. De leden worden daarom opgeroepen met deze zaak uiterste discretie
te betrachten. in de bestuursvergadering van 15 juni wordt dienovereenkom-
stig gesproken van de "geheime overeenkomst".

Ten aanzien van de eisen van de bonden worden de volgende standpunten
ingenomen
- De duurtetoeslag wordt verlengd tot 1 augustus:

Aan de schrobbelaars  zal  een  loon  van  18 cent worden betaald inclusief
premies doch exclusief de duurtetoeslag;

- Aan het voorstel om zaterdagmiddag eerder te stoppen wordt niet tegemoet
gekomen.



140 In de wol geverfd

57Met deze concessies waren de bonden allerminst gecontenteerd . In hun
brief van 20 april kondigden ze aan, dat nu andere wegen te zullen bewan-
delen om hun doelstellingen te bereiken. Dat wordt door de algemene verga-

58

dering voor kennisgeving aangenomen. Tevens wordt het besluit inzake het
aannemen van personeel verlengd tot eind mei met een boete van fl. 1000 per
overtreding. Daarmee wordt resultaat geboekt: Gebr. Diepen, Pieter van
Dooren, Janssens de Horion, en Pollet & Zonen zijn toegetreden, maar ook
de voorzitter heeft Beka niet kunnen overtuigen. Een poging van Lambert de
Beer om Elias, die wel lid zijnde niet mee wil doen, tot medewerking te
bewegen leverde na een scherpe gedachtewisseling niet meer op dan de toe-
zegging, dat zij aansluiting bij de overeenkomst nog eens zouden overwegen.
Pas op 20 mei sloot de firma zich aan.

5.7 Het conflict van 1916

Men kan zich afvragen of het daarna uitgebroken arbeidsgeschil bij L.E.
van den Bergh de reactie is op de weigering van de vereniging om verder op
de wensen van de arbeidersorganisaties in te gaan. In elk geval luidde het de
bel voor de komende moeilijkheden. In eerste aanleg gaf het bestuur het ad-
vies de lonen, die beneden de gangbare lagen aan te passen, maar geen ver-
korting van de arbeidstijd op zaterdagmiddag overeen te komen. Dat laatste
advies werd niet alleen door L.E. van den Bergh in de wind geslagen, maar
ook het bestuur zelf gaat overstag. In de algemene vergadering van 20 mei
1916 wordt immers voorgesteld de arbeidstijd op zaterdagmiddag om 18 uur
te beeindigen, maar voor L.E. van den Bergh kwam dat als mosterd na de
maaltijd. Omdat hij geen staking wilde riskeren, ging de firma ertoe over het
werk  zaterdagmiddag  om  16  uur te stoppen. Lambert  de Beer betreurde  dit
hevig. Al is de tijd er niet naar uitsluiting te hanteren, we moeten onze tan-
den laten zien. Hij "adviseert niet verder te wachten om tegen de bonden op
te treden, want het staat bij spreker vast, tot een staking komen wij toch".
L.E. van den Bergh wilde desnoods nog verder gaan, hij claimt dat recht.
J.Frans Mutsaerts wees erop dat alle bedrijven in den lande op zaterdagmid-

59

dag eerder stoppen. De algemene vergadering aanvaardde het voorstel om
vanaf 27 mei om  18 uur te stoppen. De overweging daarbij is dat de industrie
een "periode van zeldzame toevoer van orders heeft te boeken, zodat voor de
arbeiders het moment om eisen ingewilligd te zien zelden zo gunstig (is) als
ooit tevoren".

Wat betreft de lonen heeft L.E. van den Bergh kleine concessies gedaan,
maar daar namen de bonden geen genoegen mee. L.E. van den Bergh stelde
zich in een bijzondere positie te bevinden als concurrent van een grote firma
die een outsider is (=Beka).

De rust is daarmee allerminst weergekeerd. De veronderstelling dat de
leden geen bezwaar zouden hebben tegen een verlenging van de geheime
overeenkomst - door de bonden al spoedig betiteld als "zwart contract" -
met 2 A 3 maanden, wordt gelogenstraft. Meerdere leden kampen met perso-
neelstekort. J.A.A Kerstens mist op zijn fabriek meerdere "hoofdpersonen",
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die door Beka zijn wegkocht. Toch sluit de firma zich aan. Nadat meerdere
sprekers erop aangedrongen hadden, dat de fabrikanten, die nachtarbeid ver-
richten, zo mogelijk het tekort bij de firma's van Beurden van Moll en Pes-
sers van Zuylen aan personeel ontstaan, uit hun personeel zullen aanvullen
en de firma's Thomas de Beer, G. Bogaers & Zoon en Frans Mutsaerts & Zo-
nen zich hiertoe zonder verplichting bereid verklaard hadden, ging de
vergadering akkoord met verlenging van de overeenkomst tot 31 juli.

Bij elf bedrijven braken vervolgens stakingen uit meestal van draadma-
kers; bij sommige bedrijven legden alle draadmakers het werk neer, bij an-
dere slecht een deel. In de ogen van de fabrikanten ging het er primair om,
dat de draadmakers het werk hadden neergelegd zonder de opzegtermijn in
acht te nemen. De Raad van XIV - het in deze zaak competente orgaan van
de vereniging - kwalificeerde dat als contractbreuk en op die formele grond-
slag werd besloten tot algehele stopzetting van de bedrijven ingaande  13 juli,
tenzij het werk op 5 juli zou zijn hervat. Krachtens het besluit inzake werk-
staking en uitsluiting (art. 7 sub c) waren de leden hieraan gebonden. Maar
er was natuurlijk meer aan de hand, zoals uit de voorgeschiedenis al bleek.

Lambert de Beer drukte zijn stempel op de algemene vergadering van 28
juni 1916, waarin de consequenties worden besproken. Hij betoogde, dat de
gehele industrie op losse schroeven zou komen te staan, als de draadmakers
zo eensklaps het werk zouden kunnen neerleggen. Dat moet tot elke prijs
voorkomen worden. Later«  bepleitte dit bestuurslid "bij wijze van straf" de
fabrieken in ieder geval acht dagen stil te leggen. "Dit maal flink ingrijpen".

Een verzoek om geen arbeiders van de leden aan te nemen gedurende de
uitsluiting werd gericht aan de textielindustrie in Eindhoven, Geldrop, Hel-
mond, Goirle, Hilversum en Enschede, alsmede aan de Tilburgse ververs.
Met de laatsten zal overlegd worden over hun eventuele deelname aan de uit-
sluiting. Afgesproken wordt geen verhogingen toe te kennen, zolang het con-
flict duurt. De leden wordt de vrijheid gelaten om "raddraaiers uit de fabriek
te verwijderen", al wordt gewaarschuwd, dat dit geen bijdrage is aan de be-
eindiging van het conflict. Tijdens de uitsluiting mag niet worden gepro-
duceerd. Ook de stoommachine moet stilstaan, behoudens het nu en dan een
e uur laten draaien om het roesten van de kaarden op de assortimenten te
voorkomen.

Op 30 juni stond in de Nieuwe Tilburgsche Courant een advertentie van
de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen, waarin de
uitsluiting per 11 juli werd aangekondigd. De reactie van de arbeidersorgani-
saties is een motie. waarin met name het 'zwart contract' gewraakt werd. De

6Iverdere gebeurtenissen, die elders reeds een uitvoerige beschrijving hebben
gevonden, resumeren wij hier teneinde de lijn der ontwikkeling te kunnen
blijven volgen.

De leden komen bijna dagelijks in vergadering bijeen om zich op de
hoogte te stellen van het verloop der gebeurtenissen. Dan blijkt ook dat het
schijnbaar krachtige front toch wei zwakke plekken vertoont. Voorzitter
Straeter betreurt op 5 juli, dat vanwege een groepje draadmakers op zo'n
schaal tot uitsluiting moet worden overgegaan en twee dagen later consta-
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teert hij, dat het zwarte contract de steen des aanstoots is voor de bonden.
Mochten de bondsbestuurders bereid zijn hun medewerking te verlenen bij
het opnemen van het werk der draadmakers door de andere werklieden, dan
ware te overwegen in hoeverre wij betreffende bepalingen van het zwarte
contract aan de wensen van de bonden zouden kunnen aanpassen. Ook Lam-
bert de Beer heeft van kapelaan Van Heeswijk vernomen, dat bij opheffing
van het zwarte contract de zaak binnen 24 uur in het reine is. Hij stelt een
motie voor waarbij het zwart contract wordt opgeheven, doch vervangen
wordt door "een onderlinge verbintenis om als eerlijke lieden het elkaar zo
min mogelijk lastig te maken en alvorens personeel van elkaar aan te nemen
inlichtingen te vragen bij dat medelid, waar het zich aanbiedende werkvolk

„62het laatst arbeid heeft verricht
Er is in de geesten een duidelijk keerpunt bereikt, wat tot uidrukking

komt in een besluit om - overeenkomstig een voorstel van Louis Swagema-
kers bij wiens firma Swagemakers-Bogaerts de draadmakers weer aan het
werk zijn gegaan - direct na beeindiging van het geschil over te gaan naar

63een uniforme loonregeling . Dat is een grondslag voor een regeling. De ge-
beurtenissen volgen elkaar snel op, Daags daarna - 8 juli 1916 - neemt de
vergadering kennis van een brief van de bonden d.d. 7 juli en van de deken
van Tilburg d.d. 6 juli, waarin hij wijst op de ellende als gevolg van een uit-
sluiting en verzoekt het zwarte contract terug te nemen. Dat heeft geleid tot
een bespreking met de deken en vervolgens in diens aanwezigheid met de
geestelijk adviseurs van de bonden, de kapelaans L. van Heeswijk en G.
Thijssen. Naar aanleiding hiervan werd een brief gericht tot de bonden met
het voorstel om het werk van de draadmakers over te laten nemen door niet
stakende arbeiders tegen hetzelfde loon. dan zou een uitsluiting warden
voorkomen.

Dit gesprek heeft inmiddels al een follow-up gekregen door een bespre-
king van het bestuur van de fabrikantenbond met de vertegenwoordigers van
de bonden. bij welke gelegenheid "door Kruythof (CNV) in tal van academi-
sche beschouwingen als het ware werd getreden, waarin ondeugende toespe-
lingen bij herhaling werden gebezigd. doch een positief resultaat niet be-
reikt". De Eendracht - die door meerderen als de aanstoker wordt beschouwd
- was bij de besprekingen niet vertegenwoordigd. Volgens Lambert de Beer
liet de houding van de bondsleiders en de wijze waarop zij meenden de fa-
brikantenbond de wet te kunnen voorschrijven, weinig hoop op een minne-
lijke schikking.

Maar de Raad van XIV heeft inmiddels al een compromis voorgesteld,
dat reglementair door de algemene vergadering niet geamendeerd kan wor-
den:

- overname van het werk van de ontbrekende draadmakers door andere werk-
lieden; de uitsluiting gaat niet door.

- het zwarte contract, dat overigens buiten het geschil met de draadmakers
staat, loopt eind juli af, maar gedurende de eerste 14 dagen mag er geen
personeel worden overgenomen.
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Op dinsdag  11 juli vindt 's avonds een  bij-
eenkomst plaats met de delegatie van de bon-
den, die bestaat uit:
- J. van Rijzewijk, voorzitter van het Kath.

Vakbureau, Aill *e- J.Th. Nijkamp, voorzitter Textielarbeiders-
bond St. Lambertus (waarbij St. Severus nu
is aangesloten).

- rector J.H. van Liempd', hoofdadviseur:
- J. van den Nieuwenhuizen en C. Kuipers,

R.K. Textielarbeidersgilde St. Severus;
- A. van der Meij s b, voorzitter Tilburgse Ver-

eniging van R.K. Textielarbeiders en (nota
bene!)

- J. Bevers. voorzitter Algemene Nederland-
se Bond van Textielarbeiders 'De Een-
dracht'.

De volgende middag neemt de algemene
vergadering kennis van het onderhandelings-
resultaat van de vorige avond, Joannes van Rij:ewijk

*      Tilburg  18-8-18801. De draadmakers hervatten alsnog het t Tilburg 22-10-1939
werk; mocht dat niet gebeuren, dan wordt

Sigarenmaker.het werk door ander personeel der fabriek
Lid gemeenteraad Tilburg.

overgenomen tegen het gemiddelde loon Wethouder:
over de laatste 3 maanden; Llid van de Tweede Kamer.

2.  Het zwarte contract vervalt per 31 juli en Ridder Oranje Nassau.
wordt niet vernieuwd:

3.  In nader overleg wordt:
a  een algemene loonregeling voor de spinnerijen voor 1 augustus a.s.

vastgesteld.
b getracht binnen 2 maanden een loonregeling voor andere werklieden

uit te werken.
4.  Tegen het voorbereiden van een collectief contract bestaat geen bezwaar.
In het die ochtend gevoerde overleg hebben de bonden aanvullend geeist:
5. Terugwerkende kracht van de regeling die  per  1 -8  voor de draadmakers

zou gaan gelden
6. Alle stakende draadmakers moeten weer worden aangenomen.

Uit latere notulen«' blijkt, dat in deze weergave een belangrijk element
ontbreekt, namelijk dat de bonden toezegden af te zien van actie tot 31 juli
1917! Dit was in de relatie tussen de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikan-
ten van Wollenstoffen en de vakbonden een novum. Het is dan ook opmer-
kelijk. dat de notulist dit element niet in zijn verslag heeft opgenomen; het

J.H. van Liempd * Schijndel 26-1()-1877 + 1 1-1 1-1 9 2 0

Zie pag. 224
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lijkt immers niet aannemelijk, dat dit specifieke punt niet ter sprake gekomen
zou zijn.

Met het weer in dienst nemen van de stakende draadmakers had de fabri-
kantenbond grote moeite. Begrijpelijk, zei Pierre Donders, dat Van Rijzewijk
in de vergadering van de bonden verkondigde, dat nog nooit een geschil in
den lande door de arbeiders zo schitterend is gewonnen. Henri van Dooren
constateerde, dat het bestuur verder is gegaan dan haar mandaat strekte. De
afspraak in de Raad van XIV was dat voor een verdere concessie eerst de
Raad van XIV bijeen zou komen. Door meerdere leden wordt voorgesteld de
bondsbestuurders onmiddellijk te berichten dat de laatste eisen onaanvaard-
baar zijn. Lambert de Beer stelde voor de bonden te berichten, dat de leden
de volkomen vrijheid willen behouden om de stakende draadmakers naar ei-
gen goeddunken wel of niet weer in dienst te nemen en dat voorts elke te-
rugwerkende kracht aan de overeen te komen loonregeling wordt ontzegd.
Dit voorstel wordt overgenomen.

Luttele uren later - om 15 uur - zijn de leden opnieuw bijeen om te ver-
nemen, dat de bonden afzien van terugwerkende kracht maar blijven "hard-
nekkig en onverzettelijk" bij de eis dat de stakers weer in dienst genomen
moeten worden. Meerdere leden willen wel aan een oplossing meewerken
door daaroverheen te stappen.

Lambert de Beer memoreert dat het bestuur meer dan acht dagen zich de
hele dag met het conflict heeft bezig gehouden. Er mogen dan fouten ge-
maakt zijn, dat sluit niet uit dat te goeder trouw en naar best vermogen is
gewerkt. Henri van Dooren brengt het bestuur weI dank voor de moeite. maar
hij acht de oplossing verre van gelukkig. Het zwarte contract wordt opgehe-
ven en de fabrikanten moeten de stakers zonder meer terug nemen. De voor-
zitter verwijt dat de vereniging herhaaldelijk eigenwijs blijkt te zijn. Hij
wijst op de duurtetoeslag van 10%, die nadat die in de meeste bedrijven
reeds vrijwillig werd gegeven, door de vereniging na een dreigend geschil
werd toegestaan. Frans Brouwers en Henri van Dooren verklaren uitdrukke-
lijk dat zij gezien de loop van het conflict en de feiten, die zich hebben voor-
gedaan, het betreuren, dat niet tot uitsluiting is overgegaan.

De Raad van XIV besluit daarna unaniem af te zien van de uitsluiting.
Alphonse Mommers Hzn en Jan Franken veroordelen daarop in "krasse ter-
men" de zwakke houding van het bestuur en tal van leden tegenover de ar-
beidersorganisaties aangenomen.

De conclusie kan niet anders luiden dan, dat de Vereeniging van Tilburg-
sche Fabrikanten van Wollenstoffen haar machtspositie ernstig had over-
schat, hetgeen na de verwikkelingen in de voorafgaande maanden en de ge-
ringe onderlinge saamhorigheid, die daarbij werd getoond slechts verbazing
kan wekken. In feite werden inderdaad in het kader van het compromis ver-
strekkende toezeggingen gedaan, die de fabrikantenbond nog zouden opbre-
ken.

Allereerst moest nu uitvoering worden gegeven aan punt 3 van het com-
promis. Met terzijdestelling van de voorstellen van de door de bonden inge-
diende voorstellen beraadden de fabrikanten zich in twee vergaderingen eind
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Juli  op het eigen bestuursvoorstel voor de lonen in de spinnerij dat wordt
aangenomen. Van verder overleg met de bonden hierover blijkt niets uit de
notulen.

Op 20 september 1916 kwam het bestuur weer bijeen om zich te buigen
over de voorstellen voor het overige personeel (punt 3b van het compromis),
die de bonden hebben ingediend. De dreigende uitsluiting is ruim twee
maanden achter de rug en de druk lijkt van de ketel. Het antwoord van de
vereniging deed dat blijken: Het was te moeilijk bij de verschillende werk-
zaamheden, de geleverde arbeid en uiteenlopende bekwaamheid van de
werkman tot een uniforme regeling te komen. De bonden werden getroost
met de boodschap, dat na het tot stand komen van de loonregeling voor de
spinnerijen de lonen der andere arbeiders vrij algemeen waren verhoogd.

De overwegingen die hierbij een rol speelden, werden door J.Frans
Mutsaerts verwoord: De regeling is niet alleen onaanvaardbaar, maar een
verder toegeven aan de bonden zou de verstandhouding tussen de leden van
de vereniging ten zeerste schaden. De ervaring opgedaan bij de loonregeling
voor de spinnerij en de wrevel, die hierdoor bij meerdere leden is ontstaan,
belet ons verder op de ingeslagen weg voort te gaan.: Het baat niet dat de
voorzitter de aandacht vraagt voor de afspraak van juli. De brief wordt ver-
zonden. Even voorspelbaar was, dat de arbeidersorganisaties daar niet in
zouden berusten. Naar aanleiding van hun brief van 27 september achtte de
voorzitter het beter wat toe te geven dan opnieuw op een conflict af te koer-
sen. Een radicale afwijzing kan volgens J.Frans Mutsaerts eerst plaats vinden
na overleg in de algemene vergadering. In sommige fabrieken is een wanver-
houding ontstaan tussen de spinnerij en de overige afdelingen. Pierre Bo-
gaers en Jan Janssens verzetten zich tegen een loonregeling als voor de
spinnerij getroffen. Een loonregeling buiten spinnerij en weverij wordt niet
mogelijk geacht. Dus worden de bonden, die een andere opinie hebben, uit-
genodigd een voorstel te doen.

67

Op 9 oktober volgt dan een algemene vergadering, waar voorzitter
Straeter de vraag stelt, of de leden akkoord gaan met de brieven van het be-
stuur. Dat kwalificeert Lambert de Beer, die de beide bestuursvergaderingen,
waar tot het zenden van die brieven werd besloten, niet heeft bijgewoond, als
een vreemde vraag. omdat het over een voldongen feit gaat. Als Straeter
daarop verwijst naar de praktijk die ook bij het gemeentebestuur zou bestaan.
zegt Henri van Dooren, die gemeenteraadslid is, dat dat niet juist is, maar
deze spreker gaat wel akkoord met de brieven. Maar de voorzitter heeft een

belofte gedaan, waartoe hij niet geautoriseerd was. Daar zitten wij nu mee.
Elias doet er nog een schepje bovenop met de aantijging dat de voorzitter
voorbarig gesproken heeft over een collectief arbeidscontract, hetgeen hij
dan weer afzwakt met de stelling, dat een collectieve arbeidsovereenkomst
toch onontkoombaar zal blijken. De voorzitter voert als verweer aan, dat hij
alleen heeft gezegd, dat getracht zal worden om naast de loonregeling voor
de spinnerij, die door de algemene vergadering akkoord is bevonden, tot een
loonregeling voor de overige arbeiders te komen.
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Besloten werd tenslotte tot een loononderzoek ter vergelijking met
Twente en Leiden.

De voorzitter had een surprise tot het laatst bewaard. Lambert de Beer
heeft diezelfde dag schriftelijk bedankt als bestuurslid. De voorzitter is van
oordeel. dat "de motieven die de heer De Beer tot ontslagname hebben geleid
niet gelegen zijn in de algemene vergadering dan wel om een bijzondere re-
den. die hij niet nader wenst te onderzoeken." Deze cryptische zin moge niet
duidelijk zijn. hij voorspelt niet veel goeds.

5.8 Carl Straeter en Lambert de Beer

6RIn de algemene vergadering van 18 oktober 1916  werd het resultaat van
het als uitvloeisel van de vorige vergadering onder de leden gehouden loon-
onderzoek besproken. Daartoe zijn door de leden de loonlijsten ter inzage
gegeven. Op basis van de ordening van de gegevens door de 1' secretaris
Adr. Aelen is het bestuur gebleken dat de feitelijke lonen veel hoger zijn dan
de minimumloonregeling - voor de arbeiders in de fabriek met uitzondering
van die in de spinnerij en weverij, doch met inbegrip van de kettingscheerde-
rij -, die het bestuur reeds bij circulaire van. 4 oktober heeft voorgesteld. De
minimumregeling laat de leden de mogelijkheid hogere lonen te betalen om
aldus ijver, bekwaamheid en prestatie te belonen. Een uniforme loonregeling
acht het bestuur niet te verwezenlijken (de bonden willen die juist wel). Het
bestuursvoorstel wordt vervolgens met de grootst mogelijke meerderheid
aanvaard waarmede het een bindend karakter heeft gekregen. Alleen de firma
Elias, die het minimum "wel wat laag" vond, stemde blanco.

Wie nu denkt, dat het resultaat vanzelfsprekend aan de bonden zal wor-
den toegezonden. vergist zich. Ph. Donders acht dat "gevaarlijk": zij zullen
de regeling sowieso niet accepteren. Zijns inziens zal het opnieuw leiden tot
een geschil. Maar er werd toch ingestemd met een brief overeenkomstig het
concept van J.Frans Mutsaerts, dat "in minder krasse uitdrukkingen is ver-
vat" dan de door de voorzitter ontworpen tekst. Omdat het een belangrijk
element is in het verdere verloop, wordt de tekst - zoals opgenomen in de
notulen - hier geciteerd:

"Wij herhalen, dat geen uniforme loonregeling is toegezegd: alleen dat
getracht zou worden eene loonregeling uit te werken;

Op de door U voorgestelde loonregeling kan niet worden ingegaan. doch
is op onze algemene vergadering van 18 october een minimumloonregeling
vastgesteld, waarvan wij U een afschrift hierbij aanbieden.

Het geldt hier dus alleen een minimumloonregeling; in de praktijk wor-
den hogere lonen betaald. De bepaling van dit hoger loon hangt af van de be-
kwaamheid, ijver en prestaties van de werkman, want die zijn ook in verband
met de veelzijdige soorten van arbeid bij de categorieen van werklieden, die
wij thans op het oog hebben, te zeer verschillend".

Bij onze beschrijving van het verdere verloop der gebeurtenissen komen
we voor het feit le staan. dat in de periode van 14 oktober tot 4 december in
tegenstelling tot de gebruikelijke gang van zaken geen officiele bestuursver-
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gaderingen zijn gehouden. We moeten het stellen met het verslag van de al-
69

gemene vergadering  van 9 november 1916. Daaruit blijkt, dat vooraf een
bespreking met de bonden heeft plaats gehad. Dat gaf het bestuur aanleiding
om zijn eerder voorstel voor de in bespreking zijnde loonregeling bij te stel-
len. Maar intussen is in plaatselijke pers reeds sprake van staking, terwijl de
bondsbestuurders raadpleging van de leden was toegezegd. Op de vraag van
voorzitter Straeter(55) of de leden tot enige verdere concessie bereid zouden
zijn om een conflict te voorkomen, antwoordde Lambert de Beer(49), dat de
lonen op de meeste fabrieken allang verhoogd zijn. Het bestuur beging een
grote fout door slechts Edn conferentie met de bondsbestuurders te houden. er
was met de bonden heus nog wei iets te bereiken. Nu is het echter te laat. De
regeling had direct bij de opheffing van de uitsluiting tot stand moeten ko-
men. J.Frans Mutsaerts (53) sluit niet uit, dat het bestuur de minimumlonen
te laag heeft ingezet, maar de eis van de bonden inwilligen zou een hele
sprong zijn. Het verwijt aan het bestuur is dus zijns inziens onterecht. Er zou
volgens Bernard van Spaendonck(46)' een eind moeten komen aan "het sys-
teem van loven en bieden", hij zou er de voorkeur aan geven dat iedere
werkgever met zijn eigen werklieden onderhandelt, welk denkbeeld ook te-
rug te vinden is in de suggestie van Frans Brouwers. die de firma's Janssens
van Buren, G. Bogaers & Zoon, Frans Mutsaerts & Zonen en J. Brouwers -
kennelijk de 'wageleaders' - het voortouw wilde laten nemen. Niet alleen
werd daar tegen ingebracht dat de arbeiders wensen, dat de fabrikantenbond
met de bondsbestuurders overlegt, maar ook gewezen op het voordeel: "wij
zijn dan tot 31 juli 1917 van iedere actie af'. Misschien heeft dat perspectief
de doorslag gegeven om toch akkoord te gaan met een extra verhoging. Het
bestuur zou de volgende dag al met de bonden overleggen, maar het resultaat
daarvan wordt in de notulen niet vermeld. Uit het feit, dat een maand later

70

een loonregeling voor de wevers in de algemene vergadering  aan de orde is,
moet worden afgeleid, dat de bonden zich bij het resultaat hebben neerge-
legd.

7Iin de algemene vergadering  van 18 december 1916 kwam de tegenstel-
ling tussen Straeter en De Beer tot een ontknoping. In die vergadering is aan
de orde de voorziening in twee vacatures in het bestuur, ontstaan door het
bedanken van Lambert de Beer en Jan Janssens. De verlenging van het man-
daat van de voorzitter is dus niet aan de orde.

Bij de aanvang verwees Lambert de Beer naar een "ongetekende circu-
laire, waarin wordt verzocht duidelijk in de algemene vergadering te doen
uitkomen, dat de leden onder de tegenwoordige leiding hunne belangen niet
voldoende gewaarborgd achten en mitsdien de volgende gedragslijn aan ne-
men:
- Alle biljetten voor de keuze van nieuwe bestuursleden blanco in te dienen;
- Een eventuele keuze niet in overweging te nemen doch deze onmiddellijk

beslist af te wijzen".

' Bernardus Cornelis Mattheus van Spaendonck * Tilburg 21 -9-1870 t Bad Nauheim 23-5- 1931:

oprichter en firmant Gebr. Van Spaendonck
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Lambert de Beer concludeert, dat men een "verkapte motie van wantrou-
wen wil uitbrengen tegen het tegenwoordige beleid". Hem is ter ore geko-
men, dat hij de steller der circulaire zou zijn, hetgeen hij beslist ontkent,
maar hij heeft zich blijkbaar toch wel met de redactie bemoeid, want hij
vermeldt, dat hij deze heeft ontvangen en verschillende zinsneden daarin
heeft geschrapt. De Beer, die er ook melding van maakt, dat meerdere leden
overwogen om tegen het einde van het jaar als lid van de vereniging te be-
danken, adviseert de leden blanco te stemmen.

Voorzitter Straeter maakt kenbaar, dat hij de uitkomst van de stemming
zal afwachten. Blijkt, dat de meerderheid tegen hem is, dan zal hij de leiding
neerleggen. -Alleen spijt het spreker dat diens voorganger zo tegen hem is
opgetreden. In zijn plaats zou hij een andere gedragslijn gevolgd hebben".
Bij de verkiezing van twee bestuursleden worden vervolgens 36 stemmen
uitgebracht, waarvan 16 blanco. Carl Straeter vroeg daarop schorsing en trad
na raadpleging van zijn collega-bestuursleden af in het belang van de vereni-
ging.

In deze stemming werden de stemmen zeer verdeeld uitgebracht, zodat
geen der kandidaten de vereiste volstrekte meerderheid behaalde. Daarbij
behadde Lambert de Beer evenals meerdere anderen dEn stern. Terwijl vier
leden, die stemmen verkregen vervolgens verklaarden, dat zij een benoeming
niet zouden aanvaarden, deed Lambert de Beer dit pas na de volgende stem-
ming, waarin hij de meeste stemmen vergaarde.

72In een nabeschouwing  in het herbezette bestuur vond P. Bogaers, dat
"de bejegening door Straeter in die vergadering ondervonden aanleiding
moet geven aan het bestuur om hem enigszins genoegdoening te geven". Be-
sloten wordt echter "ter wille van de eendracht" in de algemene vergadering
niet op de kwestie in te gaan en zich te beperken tot een woord van hulde aan
het adres van Straeter. Zo gezegd, zo gedaan, maar in die algemene vergade-
ring" is de voorziening in de vacature Straeter aan de orde. De uitslag van de
stemming is: Lambert de  Beer 20 en Carl Straeter 13 stemmen (2 blanco).
Lambert de Beer hield aanvankelijk de benoeming in beraad, maar op 27
maart 1917 is hij weer terug op de voorzittersstoel, die hij op 3 november
1915 ontruimde.

Terugblikkend kan men zich afvragen, of Straeter een voorgevoel had van
een mogelijk conflict, toen hij bij zijn verkiezing - een jaar voordien - na-
drukkelijk vroeg of de bestuursleden unaniem achter zijn benoeming ston-
den. Dat werd toen bevestigd.

Weer een jaar later wordt het lidmaatschap door de firma B.T. Straeter en
de NV Straeter Textielmaatschappij opgezegd. De algemene vergadering van
28 december 1917 ontstak in woede over een artikel in De Kleine Koerier
van 22 december 1917 onder pseudoniem 'De Zwarte Ridder', waarachter
Carl Straeter schuil ging. Helaas is de tekst daarvan niet achterhaald, even-
min als het verslag van de bespreking in de Raad van XIV, waar dit aan de
orde zou komen. In 1918 publiceerde Straeter bovendien een brochure, geti-
teld, 'Het conflict 1917 in de wolindustrie'. De mogelijke achtergrond was
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wellicht de verdere uitwerking van de regeling, die in juli 1916 met de bon-
den werd overeengekomen en die aan Straeter verweten werd.
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De  weverij van  de  Wollenstoffenfabriek  "Triborgh".  Dit  bedriif werd  in augustus   1938 opgericht
door Wim C.A.M. van Spaendonck (Tilburg  18-12-1903 t Tilburg 20-8-1977 x Leonia M.A.I.

van Spaendonck), die voordien directeur was bij Andre van Spaendonck & Zonen.

5.9         Weversionen

Het lijkt wel op een salamitactiek van de vakbonden: als derde tranche
komt de loonregeling voor wevers aan de orde, waarvan het bestuur reeds in
de vergadering van 9 december 1916 kennis nam, maar waarover pas op 5
januari 1917 een eerste gesprek met de bonden, vertegenwoordigd door J.Th.
Nijkamp (St. Lambertus), J. Bevers (Eendracht) en J. van den Nieuwenhui-

74zen (St. Severus), volgde.
Uit de nogal summiere weergave van de verdere besprekingen in twee

75

achtereenvolgende algemene vergaderingen  zou men enige inschikkelijk-
heid kunnen opmaken. Ook de belangstelling bleek niet erg groot, aan werk-
geverszijde was in beide vergaderingen het vereiste quorum niet aanwezig,
van werknemerszijde liet de reactie op de tegenvoorstellen van de fabrikan-
ten telkens lang op zich wachten. Dit laatste was dan ook aanleiding om op

7/13 februari te besluiten de loonregeling voor wevers op 15 februari te laten
ingaan. Pas met een brief van 24 februari berichten de bonden, dat zij gezien
de tijdsomstandigheden echter slechts onder protest de loonregeling hebben
aanvaard.
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5.10 Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)

Voorafgaand aan een schets van het verdere verloop der gebeurtenissen in
11

1917, die reeds elders gedetailleerd beschreven zijn , zij eraan herinnerd, dat
de notulen van de algemene vergaderingen in de periode februari 1917 tot
april 1919 verloren zijn gegaan, hetgeen ons beperkt in de mogelijkheden
aanvullingen op reeds beschikbare informatie te geven.

Op 28 juni 1917 wordt op initiatief van de Vereeniging van Tilburgsche
Fabrikanten van Wollenstoffen een vergadering gehouden met de arbeiders-
organisaties. die dan vertegenwoordigd zijn door J.Th. Nijkamp, J. Bevers. J.
van den Nieuwenhuizen, C. Kuijpers en A. van der Meijs.

Voorzitter Lambert de Beer wil een orienterend gesprek houden over ver-
lenging van de lopende "contracten" met het oog op de expiratie de volgende
maand. Partijen zijn het er bij de opening van het gesprek roerend over eens,
dat men zich wederzijds aan de afspraken heeft gehouden. Dit moet niet
worden opgevat als een uitwisseling van enkele beleefdheidsfrasen. Integen-
deel, het stelt in het licht, dat het tot dusver aan beide zijden aan vertrouwen
ontbroken heeft. Het zal nog blijken, of deze wending ten goede duurzaam is.

Bestuurder Nijkamp kondigt aan, dat de bonden na verschillende
besprekingen reeds een plan klaar hebben en een "overeenkomst met een
kleine wijziging" willen treffen, "ook verder uit te breiden en op te stellen in
de vorm van een collectief contract". Over verschillende onderdelen wordt
wat vrijblijvend gesproken. In de loop van dit gesprek veronderstelt Lambert
de Beer, dat de leden van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van
Wollenstoffen niet veel voor een collectieve arbeidsovereenkomst zullen
voelen. terwijl Nijkamp oppert, dat de lopende overeenkomst na wijziging
vanzelf een collectief contract is.

Een maand later treft nagenoeg hetzelfde gezelschap elkaar rond de ver-
gadertafel om kennis te nemen van de conclusies van de algemene vergade-
ring van de fabrikantenbond inzake de werknemersvoorstellen. Al schetst
dan De Beer weer de moeilijkheden in schrille kleuren en al zijn door de fa-
brikanten verschillende concessies gedaan op loongebied, omdat de inko-
menspositie van de arbeiders "in verband met de dure tijden niet rooskleurig
is", het hete hang zer is het afsluiten van een CAO. Het afwijzende besluit
van de vereniging is uitgelekt en werd reeds in de Nieuwe Tilburgsche Cou-
rant gepubliceerd, voordat de bondsbestuurders op de hoogte konden worden
gesteld , een indiscretie, die door de vereniging zeer werd betreurd en ander-
zijds kwaad bloed heeft gezet bij de werknemers.

Maar de bondsbestuurders houden voet bij stuk, met brief d.d. 11 juli
1916 is een CAO toegezegd. Nijkamp leest de passage voor. De fabrikanten-
bond kan daar nu niet op terug komen. Louis Swagemakers vindt dat de brief
geen positieve toezegging bevat; hierop mogen de bonden zich niet beroe-
pen. De voorzitter zegt, dat "al luidt het schrijven van 11 juli 1916 inderdaad
bij punt 4, dat tegen het voorbereiden van een collectief arbeidscontract geen
bezwaar is, dat nog geen belofte is, die dit jaar reeds moet worden vervuld.
Het is aan de fabrikantenvereniging om te beoordelen of de tijd hiervoor op
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dit moment geschikt is". Het is echter
-aldus Nijkamp - een formele toezeg-
ging en bij niet-nakoming zal hij de
onderhandelingen als afgebroken be-
schouwen.

Tijdens schorsing van de vergade-
ring wordt het brievenboek geraad-
pleegd. De clausule staat inderdaad in
de brief en al is het geen verbintenis,
er bestaat wel een verband met de ove-
rige punten. Daarna kondigt de voor-
zitter aan, dat raadpleging van de leden     -
noodzakelijk is.                               :                                 '

Reeds de volgende dag werden ver- Dr. Leonardus G. Kortenhorst
gaderingen van de Raad van XIV en de *   Weesp 12-11-1886
leden gehouden, waarvan de verslagen t        's-Gravenhage   13-1-1963
ontbreken. En de daarop volgende dag x    Dorothea M. Woltersom
waren de bondsbestuurders weer pre- 1915 - 1946 (algemeen) secretaris RKWV
sent om te vernemen, dat de algemene 1925 lid en vervolgens voonitter

vergadering van mening is, dat er voor Tweede Kamer.

de fabrikantenbond geen verplichting (foto KLIB/KDC Nijmegen)
tot afsluiting van een CAO bestaat,
maar dat men daar niettemin toe bereid is, ondanks het ontbreken van een
vaste toezegging of een tijdsbepaling. De vereniging zal dus een voorstel ter
tafel brengen, maar het opstellen van dit concept zal wel twee maanden ver-
gen. Dat was naar de smaak van de bonden veel te lang; reeds nu bestaat er
een spanning onder de werknemers. Op basis van het ontwerp. dat de bonden
(blijkbaar) hadden ingediend, moest het mogelijk zijn binnen veertien dagen
tot een ontwerp te komen. Als uit dit ontwerp door de fabrikanten alle voor
de arbeiders gunstige bepalingen zouden worden verwijderd - tot deze ver-
onderstelling gaf het eerste commentaar van de voorzitter aanleiding - dan
viel daarover met de bonden niet te praten. De bondsbestuurders legden zich
tenslotte neer bij de toezegging, dat "het de bedoeling is de zaak voor 1 ok-

79,.tober gereed te hebben  . De bestaande regelingen worden met twee maan-
den verlengd; intussen wordt de duurtetoeslag verhoogd van 10% naar 20%.

De kennis van de fabrikanten over de reikwijdte van een collectieve ar-
beidsovereenkomst is beperkt. Zo bestond bij hen onzekerheid over de posi-

80tie van de ongeorganiseerden . Daarom werd vervolgens door het bestuur
8I

van de fabrikanten mr. L.G. Kortenhorst(31) in consult geroepen . Deze leg-
de in zijn expost de nadruk op het belang voor de werkgevers dat werksta-
kingen worden voorkomen en dat de arbeiders niet de gelegenheid krijgen
om bij goede gang in de industrie eensklaps met een eis tot loonsverhoging
te komen. We kunnen slechts gissen naar de reacties van de fabrikanten.
Toch krijgt Kortenhorst de opdracht een ontwerp te maken, al geeft men hem
de boodschap mee, dat zo weinig mogelijk bindende bepalingen in de CAO
moeten worden opgenomen. Hoewel er iets voor een CAO te zeggen valt,
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kan de fabrikantenbond zich "althans de eerste jaren niet binden aan arbeids-
duur, vrije zaterdagmiddag, uitbetaling van heilige dagen enz.".

Na frequent overleg met mr. Kortenhorst, waarvan zeer fragmentarische
rapportage beschikbaar is omdat het onderwerp voornamelijk in de algemene
vergaderingen en de Raad van XIV is behandeld, wordt het ontwerp tenslotte
op 26 september 1917 voorgelegd aan de arbeidersorganisaties (aanwezig,
Nijkamp, Bevers, Van den Nieuwenhuizen, Kuijpers). Deze zijn over het
werkgeversvoorstel in het geheel niet te spreken. De kardinale punten zijn
niet geregeld, te weten: hoger loon, kortere arbeidstijd, vroeger stopzetten op
zaterdagmiddag en behoud van loon op feestdagen en vrije dagen. Uit het
verslag van de vergadering proeft men, dat op dit moment de fabrikanten-
bond niet genegen is water in de wijn te doen. Het is dan ook de voorzitter,
die de bespreking voor geeindigd verklaart, terwijl J.Frans Mutsaerts en
Louis Swagemakers al eerder het overleg als "nutteloze arbeid en tijdverspil-
ling" kwalificeerden. Een teken aan de wand is ook, dat na het vertrek van de
bondsbestuurders enkele wijzigingen van de overeenkomst inzake staking en
uitsluiting uit de mouw worden geschud, die aan de algemene vergadering
zullen worden voorgelegd!

Zoals eerder vermeld zijn de verslagen van de algemene vergaderingen
van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen tot april
1919 zoek geraakt (een compleet notulenboek!). Tot overmaat van ramp zit
er van 26-9-1917 tot 27-12 een groot gat in de reeks verslagen van de verga-
deringen van het bestuur. Er is in die periode niet formeel door het bestuur
vergaderd. De koers is waarschijnlijk uitgezet door de Raad van XIV en de
algemene vergadering. Hiervan zijn de notulen echter niet bewaard gebleven.
Juist in deze cruciale episode kunnen we dus geen beeld geven van de ont-
wikkelingen op basis van documenten van de Vereeniging van Tilburgsche
Fabrikanten van Wollenstoffen zelve. We beperken ons derhalve tot een be-
knopte schets aan de hand van de uitvoerige verhandeling van dr. A.J.M.
Wagemakers in Buitenstaanders in Aktie, welke in hoofdzaak gebaseerd is
op berichten in de Nieuwe Tilburgsche Courant en De Textielarbeider, het
orgaan van de Eendracht'.

Het is geen opwekkend verhaal, dat de toedracht van de arbeidsconflict in
de Tilburgse textielindustrie  in de periode 26 september  tot 17 december
1917 schildert. Er lijkt sprake van een halsstarrigheid bij de werkgevers,
alsof degenen die Carl Straeter de laan hebben uitgestuurd, hun gelijk willen
halen. Dat de onderhandelingen door de bonden zijn afgebroken, zoals de
vereniging  in een perspublikatie van 18 oktober wil doen geloven,  is niet te
rijmen met de notulen van de laatste onderhandelingen, zoals hiervoor weer-
gegeven.

Door de bonden werd na een ultimatum een staking uitgeroepen bij Frans
Mutsaerts & Zonen en bij Swagemakers Bogaerts ingaande 22 oktober. Na-
dat de fabrikantenbond nog een heropening van de bespreking op basis van

Zie ook Henk J.M. van Doremalen, De handen ineen; Geschiedenis van /00 jaar
vakbeweging in  Tilburg,  deel  8  in de Tilburgse Historische Reeks. Tilburg  1996
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hun - niet voor verandering vatbare - voorstellen had aangeboden, volgde de
aankondiging van algemene uitsluiting ingaande 24 oktober. In de dagen
daaraan voorafgaand deed de deken van Tilburg mgr. J.P. van den Heuvel als
bemiddelaar optredend het voorstel het geschil te beslechten door arbitrage.
De fabrikantenbond wijst dit van de hand, terwijl St. Severus en de Een-
dracht gezamenlijk ermee instemmen. Vervolgens doet burgemeester Vonk
de Both' een poging partijen tot een compromis te bewegen. Hij weet enige
beweging te brengen in het standpunt van de fabrikanten.

Hier onder zijn naast elkaar gesteld:

Uiterste concessies van de bonden, Bemiddelingsvoorstel voorgelegd aan
medegedeeld aan de burgemeester bonden door burgemeester
1. Maximum werktijd van de wevers 60  1. Geen verkorting van de werktijd, zo-

uur per week lang buitengewone oorlogstoestand
duurt

2. Einde werktijd op zaterdagmiddag 2. Einde werktijd op zaterdagmiddag
om 16 uur om  17 uur

3.  Zes vrije dagen met behoud van loon   3. Drie vrije dagen met behoud van
loon

4.  Verhoging van duurtetoeslag met 4.  Indien de prijzen van levensmidde-
10%, zodat deze in totaal 30% be- len dat noodzakelijk maken, verho-
loopt ging van duurte toeslag met 10% of

kinderbijslag

Het door de burgemeester overgebrachte voorstel van de fabrikantenbond
kon geen genade vinden bij de bonden. Het werd met een overweldigende
meerderheid verworpen door de ledenvergaderingen van de bonden.

Er volgde nogmaals een voorstel van de deken en pastoors van Tilburg
neergelegd in een open brief uitmondend in beslissing van het geschil door
een scheidsgerecht via het traject beeindiging van staking en uitsluiting en
hervatting van de onderhandeling. Maar de Vereeniging van Tilburgsche Fa-
brikanten van Wollenstoffen als neutrale organisatie vermoedt nu een voor-
ingenomenheid bij de kerkelijke overheid en wenst arbitrage niet te aanvaar-
den.

Door bemiddeling van de deken komen dan toch gesprekken tussen de
bondsbestuurders en de Raad van XIV op gang, die op 14 december 1917 re-
sulteren in een akkoord, dat de vorm krijgt van een collectieve arbeidsover-
eenkomst met een looptijd van Edn jaar.

Het resultaat vertoont een gelijkenis met de voorgaande opstelling

'
Zie pag. 348
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Hoofdzaken van het akkoord

1. Maximum werktijd van de wevers elf en voor de spinners twaalf uur per dag

2. Einde werktijd op zaterdagmiddag om  17 uur

3   Doorbetaling van loon op de drie kermisdagen

De CAO - die in originali bewaard is gebleven82- is ondertekend door:
- Lambert de Beer en Adriaan Aelen, voorzitter en secretaris van de Vereeni-

ging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen;
- J.Th. Nijkamp en J. van den Nieuwenhuizen, voorzitter en secretaris van de

R.K. Textielarbeidersbond 'St. Lambertus' en
- J. Bevers en H. Voogsgeerd, voorzitter en secretaris van de Algemene Ne-

derlandsche van Textielarbeiders 'De Eendracht'.

In de CAO zijn de volgende onderwerpen geregeld:
- De verbintenis van de contracterende partijen;
- Uitsluiting van kantoorpersoneel, werkbazen, machinisten, bankwerkers,

smeden, timmerlieden, nachtwakers en dergelijke werknemers:
- Opzegtermijn en sollicitatiemogelijkheid;
- Arbeidsduur en overwerk (toeslag 25%; zon- en feestdagen 50%);
- Geen werk op zon- en feestdagen; drie verlofdagen met behoud van loon;
- Boete- en ontslagbepalingen ter zake van overtredingen van de arbeider;
- Gedetailleerde loonregelingen voor wevers, dekenwevers, voor de spinne-

rijen en voor de arbeiders niet werkzaam in spinnerij of weverij:
- 25% duurtetoeslag alsmede voor gehuwden 25 cent per week voor ieder

kind beneden dertien jaar;
- Vredeplicht, geen staking of uitsluiting tijdens de looptijd van het contract;
- Arbitrage bij geschillen;
- Verbod van tewerkstelling van gehuwde vrouwen.

Met het resultaat konden de vakbonden tevreden zijn. Immers de periode,
dat de arbeidsvoorwaarden in beginsel eenzijdig door de werkgevers werden
vastgesteld, eventueel gehoord de bonden, was hiermede te einde. Een over-
eenkomst werd regel, al zouden er nog contractloze perioden voorkomen ge-
durende welke de werkgevers echter geenszins hun vroegere vrijheid herkre-
gen.

Voor de Eendracht was er nog meer winst te boeken. Zij was aanvaard als
contractpartij en was dus een van beide ondertekenaren van de CAO aan
werknemerszijde. De stelling, die Henri Blomjous in de aanloop naar het

83conflict verdedigde . was voor goed verlaten.
In de CAO werden geschilpunten beslecht. die - zoals beschreven - al

vele jaren door de fabrikantenbond als onbespreekbaar werden bestempeld.
De eisen van de arbeidersorganisaties mochten dan op die punten niet geheel
gehonoreerd zijn, de impasses waren doorbroken. Dat gold bijvoorbeeld voor
het 'wachten' van de wevers op materiaal, de beloning van stalenweven, de
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betaling van verlofdagen. Die regels waren dikwijls in een of andere vorm
bij meerdere bedrijven al van kracht, maar tegen algemene doorvoering, laat
staan een contractuele verplichting hadden de fabrikanten zich tot dusver
verzet. Ondanks de vastgelegde drie betaalde verlofdagen bleef het adagium
'geen werk. geen loon' door de uitsluiting van de artikelen 1638 c en d over-
eind. Dat de vereniging daar veel belang aan hechtte, mag wellicht geconclu-
deerd worden uit het feit, dat de toezending van de concept-CAO aan de le-

R4

den gepaard ging met bijsluiting van de tekst van die bepalingen .
Aan de moeilijk periode heeft de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikan-

ten van Wollenstoffen haar rechtkundig adviseur mr. G.E. Passtoors overge-
houden. Zijn incidentele adviesfunctie in de voorafgaande jaren werd omge-
zet in een vaste betrekking, die waarschijnlijk aan het einde van het conflict
tot stand kwam. Vanaf de eerste bestuursvergadering sinds het uitbreken
daarvan - op 27 december 1917 - woont hij steeds de vergaderingen bij. Uit
de jaarrekening over 1918 blijkt dat hij een salaris ontvangt van fl. 1500. de
2e secretaris toucheert dan fl. 640. Om de reeds meermalen aangeduide reden
valt dat over 1917 niet te achterhalen, evenmin als de kosten van eventuele
steunregelingen in verband met de uitsluiting.

In een bespreking met de bonden op 3 oktober 1918 mokt de voorzitter
over het feit, dat terwijl voor de CAO een heftige strijd is gevoerd, de bui-
tenstaanders door de organisaties ongemoeid zijn gelaten. De voorzitter van
St. Lambertus Nijkamp weet dit aan de lage organisatiegraad bij deze bedrij-
ven. Dat gold met name Beka en Gebr. Diepen. Bij dat laatste bedrijf is zon-
der succes getracht leden te werven. "Bovendien zijn de Heren Diepen niet
gunstig gestemd ten opzichte van de bondsorganisaties". Wel zijn na het af-
sluiten van de CAO de arbeidsvoorwaarden bij de outsiders aangepast. Deze
informatie is niet helemaal te rijmen met uitlatingen van Rudolf Diepen bij
de behandeling van de statutenwijziging in verband met de R.K.-grondslag
van de vereniging. In deze geheel andere context stelde hij, dat de firma's
Pollet & Zonen. Janssens de Horion, Pieter van Dooren en sprekers firma
ook het verzoek hadden gekregen om een collectieve arbeidsovereenkomst te
sluiten. Die groep heeft hierover vergaderd en besloten niet met de Eendracht
een overeenkomst aan te gaan. Daar wensten de R.K. bondsbestuurders niet
op in te gaan, maar na tussenkomst van een hoge kerkelijke autoriteit had St.
Lambertus tenslotte toch een contract gesloten.

5.11 Verlenging van de CAO

Deze eerste Tilburgse CAO liep af op 17 december 1918. Reeds in sep-
tember van dat jaar verklaren de bonden zich bereid tot verlenging van het
contract. maar het heeft er veel van weg, dat die verlenging op de lange baan
wordt geschoven vanwege de onzekerheid, die allerwegen ontstond na de be-
eindiging van de vijandelijkheden. Maar in de algemene vergadering van
7 juli  1919 werd de CAO verlengd*'. De oorzaak van de optredende vertra-
ging moet echter gezocht worden in moeilijkheden met de wachtgeldrege-
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ling, waarop we nog zullen ingaan. Deze gang van zaken betekende echter
geenszins, dat de arbeidsvoorwaarden in rustiger vaarwater waren gekomen.

Twee dagen na de wapenstilstand,6 verschenen de bondsbestuurders A.
Mos en N. van Pelt reeds in een spoedeisende vergadering van de vereniging
om te wijzen op de noodtoestand onder de arbeiders ten gevolge van de prijs-
stijging van levensmiddelen en kleding in combinatie met weinig werk. Er
moet veel gewacht worden. De grond-
stoffen zijn slecht, speciaal die voor de
Rijkskleding. Loonsverhoging is drin-

1gend noodzakelijk. Mos dringt aan op
betaling van een extra week of een vast                          1
bedrag te herhalen ter gelegenheid van
Kerstmis. Voorzitter Lambert de Beer
bracht daartegen in, dat het moeilijk is                  4
daarop nu in te gaan, omdat de toekomst
uiterst onzeker is.

Er moeten nu zogenaamd tijdelijk
artikelen als Rijkskleding' worden ver-
vaardigd. Als de grondstoffen beter wor-
den en de arbeid derhalve productief kan
verlopen, dan zullen de arbeiders van- 1/.ir)zelf meer verdienen. Deze afwijzing
diende blijkbaar vooral om de handen Norbertus J van Pelt
vrij te houden, want na het vertrek van *       Tilburg  24  2   1889

de bondsbestuurders gaf de voorzitter t        Amsterdam 22   12   1958

instructie om een plan voor een extra- x     Elisabeth Lan Gastel
uitkering op te stellen, dat daags daarna Bestuurder van de Eendracht

in de algemene vergadering behandeld Lid  an  de  Gemeenteraad  1919   1956

zou kunnen worden.
Uit de bespreking  op 21 januari 1919 blijkt  dat de fabrikantenbond  de

werknemers in elk geval gedeeltelijk tegemoet gekomen is. Bij die ontmoe-
ting drongen de bondsbestuurders (J. van den Nieuwenhuizen, A. Mos en N.
van Pelt) aan om de extra toelage (fl. 2,--; fl. 1,-- en fl.0,50), die half fe-
bruari afloopt, te verlengen en verhoging van de duurtetoeslag van 33'/3 naar

'
De fabricage van zogenaamde rijksdistributiekleding was een plan van de minister van
Landbouw, Nijverheid en Handel. De uitvoering werd rond maart 1918 ter hand genomen
door een commissie onder voorzitterschap van prof. Van Itterson. Op basis van lompen
moesten goedkope garens en weefsels worden gefabriceerd. Aangezien de lompen een van de
grondstoffen van de normale productie was. moest een min of meer gesloten circuit samen
met de (erkende) lompenhandel worden opgezet en maximum prijzen worden vastgesteld.
Tenslotte kwam er een fabricageplicht. De te fabriceren hoeveelheid werd verdeeld onder de
leden van de vereniging, die voor de uitvoering van de onwelkome orders afspraken hadden
gemaakt tot onderling hulpbetoon, omdat de productie van het artikel niet voor elke fabrikant
vertrouwd terrein  was. (Zie notulen bestuursvergaderingen  in   1918  en 1919; archief  VTFW
nr.294) In de Nieuwjaarsrede van de wnd. voorzitter L. Swagemakers op 3-1-1920 werd
gemeld. dat instituten als de NOT en rijkskleding in liquidatie of verdwenen zijn.
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50 %. Tot de verlenging lijkt het bestuur wel genegen, maar van verhoging
wil men niet weten met verwijzing naar "een grote moedeloosheid onder de
fabrikanten". In de opeenvolgende bestuursvergaderingen wordt veel tijd be-
steed aan beschouwingen over de hoogte en toereikendheid van de Tilburgse
lonen ook in vergelijking met andere centra, onder meer Twente, dat door de
bonden ten voorbeeld wordt gesteld. Daar is door de werkgevers wel akkoord
gegaan met een verhoging van de toeslag ondanks het feit, dat de fabrieken
daar circa 21/2 jaar niet gewerkt hebben. Het argument, dat verhoging van de
loonkosten ertoe zal leiden, dat fabrieken worden stopgezet en personeel zou
moeten worden ontslagen, wordt bestreden met de constatering dat dit des-
ondanks reeds gebeurt. Het uitblijven van een stellingname van de fabrikan-
tenbond hield ook verband met onzekerheid over de wachtgeldregeling en de
op til zijnde verkorting van de arbeidstijd op grond van een wijziging van de
Arbeidswet, die in voorbereiding is bij minister Aalberse. Op die beide as-
pecten van de gang van zaken komen we nog terug.

In het overleg op 4 maart 1919 waarschuwen de vakbonden, "dat de
stemming onder de arbeiders tot dusver kalm was, maar dat is thans niet
meer het geval". Dat lijkt gericht aan dovemans oren, de bestuursvergadering
van 3 april concludeerde, dat de extra toelage in de zomermaanden kan ver-
vallen, waarbij dan wel wordt opgemerkt dat de werkman het nog steeds hard
te verduren heeft, maar dat argument legt het af tegen het bezwaar, dat bij de
invoering van een 8-urige arbeidsdag de bonden dit element dan ook als on-
derdeel van het loon zullen gaan beschouwen. Met uitzondering van Louis
Swagemakers ging men akkoord met afschaffing per 28 mei; met Pinksteren
zou dan wel "een extra gift" beschikbaar moeten worden gesteld. Men koos
er blijkbaar  voor om de eigen inzichten vanuit een - veronderstelde -
machtspositie door te zetten, met 4 tegen 3 werd besloten de wijziging zon-
der vooraf de bonden te consulteren in de algemene vergadering te brengen.
Die algemene vergadering87 stemde in met het voorstel en voorshands blijkt
niet, dat de bonden zich hierdoor uitgedaagd voelen. Is het mogelijk, dat zij
onkundig bleven van dit besluit?

Als op 6 mei een debat tussen de arbeidersorganisaties' en de vereniging
wordt gehouden, ligt de nadruk - anders dan voorzitter Lambert de Beer ver-
wachtte - niet op de reeds genomen besluiten, maar bepleitten de bondsbe-
stuurders een geheel nieuwe loonregeling uitgaande van een wekelijkse ar-
beidstijd van 45 uur overeenkomstig de verwachtte bepaling van de Ar-
beidswet. Dit is de beleidslijn, die door de hoofdbesturen van de beide werk-
nemersorganisaties is uitgestippeld met het oogmerk te komen tot een stan-
daard voor de arbeidsvoorwaarden in de textielindustrie. Dat voorstel wordt
enigermate onderbouwd met informatie van dergelijke contracten, die in
sommige textielcentra getroffen zouden zijn.

' St.Lambertus: Van den Nieuwenhuizen, Van der Meijs en Mos; Eendracht: Van Pelt, Van der
Zanden en Van de Heuvel.



158 In de wol geverfd

Als tenslotte Van den Nieuwen-
huizen doet blijken niet anders ver-
wacht te hebben dan afwijzing van
dat idee, komt alsnog ter tafel, dat
ook het eerdere voorstel van de
bonden geen genade kan vinden in
de ogen van de fabrikanten.

Onze indruk is, dat in een be-
spreking ten hize van de waarne-
mend voorzitter Louis Swagemakers
op 3 juni 1919 door St. Lambertus3...
een poging werd gedaan de impasse

u                 te doorbreken . Die bespreking
werd gearrangeerd op verzoek van

1 f           St. Lambertus. die vertegenwoor-digd was door de geestelijk adviseur
Goossens en de vrijgestelde A. Mos.
De Eendracht was buiten dit initia-
tief gehouden. Dat verklaart ook de

Ludovicus H.M. Swagemakers ongebruikelijke plaats van de bij-
*    Tilburg 23-5-1870 eenkomst. Het was dus een onder-

t    's-Hertogenbosch 22-2-1926
onsje van geloofsgenoten. Het speeltWaamemend voorzitter Vereeniging van in de tijd, dat Vereeniging van Til-

Titburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen burgsche Fabrikanten van Wollen-
van juni 1919 tot januari 1921. stoffen zojuist een confessionele

vereniging was geworden, hetgeen
werd geaccentueerd door de aanwezigheid van pastoor Brekelmans, de geeste-
lijk adviseur, die voor het eerst een (genotuleerde) vergadering van de fabri-
kantenbond bijwoont.

Mos benadrukte - aldus rapporteert voorzitter Lambert de Beer aan zijn
89medebestuurders  - dat in de bondsvergaderingen door de arbeiders een hou-

ding werd aangenomen die afbreuk doet aan de leiding van de bondsbestuur-
ders en waaruit ook een verbittering tegenover de fabrikanten tot uiting
komt. Daarom hebben de bonden nu een eisenpakket dat verder gaat dan
eerst het geval was. Dit keer is het voorzitter De Beer, die een tegemoet ko-
mende houding bepleit: "de ontevredenheid, die alom heerst, wordt op de
eerste plaats veroorzaakt door de grief en de klacht der arbeiders dat huns in-
ziens niet voldoende verdiend wordt. Verder werkt ook ongunstig de uiter-
lijke blijken van welstand hier ter stede die vooral de laatste tijd onder de fa-
brikanten op een in het oog lopende wijze is aan de dag gekomen, waardoor
bij de werklieden wrevel en afgunst ontstaat".

Maar meerdere aanwezigen - er is een betrekkelijk groot gezelschap bij-
een - gaven zich niet zonder slag of stoot gewonnen. Zo geloofde Henri van
Dooren "dat de president een grote factor vergeten heeft, namelijk de vraag
of wij de steeds stijgende eisen der bondsorganisaties in zullen kunnen willi-
gen zonder het gevaar te lopen onze fabrieken tot stilstand te doemen. "
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In de algemene vergadering
van  16 juni 1919 wordt dan toch
een nieuwe loonregeling ter

.H

goedkeuring voorgelegd . We-
a- .irl

gens ziekte van Lambert deiI - -.-- Beer, die kort daarna het voor-IL   j .'
91rl,r. zitterschap zal neerleggen . fun-

geerde Louis Swagemakers als

111 9
voorzitter. Bij de verdediging
van het voorstel gaf hij Goos-

r sens' schets van de houding van

het gros van de werklieden in de
t'rq     bondsvergaderingen als volgt

Abl weer. "Deze konden door de lei-(66, - 4 ders niet in het gareel worden
. 14<....    -*

gehouden, interrupties en tumult..-le<
hadden tijdens de discussies' 1 ·                                        plaats.    bedreigingen    om    metFrans A.J.M. van Spaendonck groepen van 100 naar de Een-

Oudste zoon van Charles G.J.M. dracht over te lopen enz.". Ook
Tilburg   I j-12-1882 wees Swagemakers op de uitslag

t        Tilburg  31-3-1936 van de recente verkiezing van de
x    Maria C.C. 6,ven Gemeenteraad, waarbij de soci-Firmant van Andre ran Spaendo,ick & Zcmen: aa\-democraten beduidende

Secretaris-penningmeester ran de winst hadden  eboekt (21% vanVereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van de stemmen)'9-. Het bestuur is
Wollenstolfen 1919-;

overtuigd, wanneer wij in deze
Voor:itter Kamer van Koophandel

1924-1928 en 1933-1936: een conservatieve houding aan-
Ondervooritter 1923/24. nemen. het van kwaad tot erger

zal lopen"
Het voorstel is onderbouwd

door cijfers verzameld door Frans van Spaendonck(36), die zich in deze peri-
ode veelvuldig verdienstelijk maakt met dergelijke karweien. Hij berekende.
dat een huishouden met drie kinderen v66r de oorlog - in de discussies over
de loonhoogte komt men tijdens de oorlogsjaren dit tegen als ware het een
normatieve maatstaf - kon rondkomen met fl. 10,33, terwijl nu fl. 22,66 no-
dig zou zijn, een stijging derhalve van 120%. Het betoog van de voorzitter
werd ondersteund door Rudolf Diepen, die zelfs meende. dat de lonen voor
volwassenen hoger zouden moeten uitkomen. maar Frans Brouwers was be-
ducht, dat de zijns inziens hoge lonen volgens de loonregeling bij een hoog
aantal uren (bijvoorbeeld 65 uur) zou leiden tot een buitensporig loon. waar-
op de bonden bij de invoering van de 8-urige arbeidsdag een beroep zullen
doen. Ook Frans van Dooren wees erop. dat er gezinnen zijn. die fl. 60,-- en
meer verdienen plus nog kinderbijslag, zodat het budgetlijstje van Frans van
Spaendonck geen steek zou houden. Deze laatste riposteerde. dat "een gezin
met verschillende kinderen, die mede op fabrieken werken, ook het recht
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hebben veel te verdienen. Met de gezamenlijke verdiensten per week mag
dan ook absoluut geen rekening worden gehouden".

Een enigermate gewijzigde loonregeling wordt in de algemene vergade-
ring van 7 juli 1919 akkoord bevonden en kort daarna met de bondsbestuur-
ders besproken en na goedkeuring ging deze deel uitmaken van de CAO. Er
volgde nog enig gehaspel met de datum van in werking treden. Bovendien
werd de loonregeling voor de wevers in die zomer nog aangepast en ook in
de CAO opgenomen. De CAO zelve liep intussen gewoon door en de bonden
kondigden  in een brief van 13 september  1919  aan,  dat zij "gezien de goede
verstandhouding, die er bestaat tussen de fabrikantenvereniging en de arbei-
ders"  de  CAO,  die  per 17 december zou aflopen, niet zouden opzeggen.  Er
zouden slechts enkele bepalingen aangepast moeten worden aan de gewij-
zigde omstandigheden.

Maar in de eerste bespreking waarschuwt Van der Meijs de woorden
kleine wijzigingen en aanvulling in de brief van de bonden niet te letterlijk te
nemen. Als de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen
bereid is het dezer dagen afgesloten contract met de R.K. Vereniging van
Werkgevers in de Textielnijverheid over te nemen, dan kunnen we kort zijn!
Maar daar schuilen adders onder het gras. Al aarzelen de werkgevers op de
eisen van de bonden in te gaan, waardoor de zaak enigszins op de lange baan
wordt geschoven en intussen de valutacrisis van het begin van de jaren twin-
tig zijn schaduwen vooruit werpt, het zojuist bedoelde 'landelijk contract'
blijft boven de markt hangen.

De rechtskundig adviseur mr. Passtoors deelde dan wel de opvatting, dat
de werknemersorganisaties van juridisch standpunt bezien verplicht zijn het
collectief contract, dat zij inderdaad wederom voor een jaar geaccepteerd
hebben, gestand te doen. Door daar aan te tornen zou de vereniging een ge-
vaarlijke weg op gaan, doch de vraag is, of het niet gewenst is om, teneinde
strubbelingen te voorkomen, nu de leden der R.K. Werkgeversvereniging ho-
gere lonen betalen, zich zoveel mogelijk daaraan te conformeren.

Schoorvoetend gingen de opeenvolgende ledenvergaderingen met steeds
verdergaande concessies akkoord. Gaandeweg kwamen niet alleen het loon-
niveau, maar ook de wekelijkse arbeidsduur, de zaterdagmiddag, nachtwerk,
de betaling van Christelijke feestdagen en andere zaken - zij het met ge-
deeltelijk resultaat - aan de orde.

5.12 De arbeidsduur en de zaterdagmiddag

Dit thema kwam - zoals we gezien hebben - al sinds 1905/
1906 op de agenda van het overleg met de bonden voor, zonder dat er spre-
kende vooruitgang werd geboekt. De impasse moest blijkbaar door de over-
heid doorbroken worden, maar het v66r de wereldoorlog door minister Talma
ingediende wetsvoorstel bracht de zaak niet veel verder. Na de wapenstil-
stand bewerkstelligde minister mr. P. Aalberse een forse stap voorwaarts met
een  ontwerp,  dat de Tweede Kamer op  11  juli  1919 met vrijwel algemene
stemmen aanvaardde. Niet zonder relatie tot de in november 1919 dreigende



INVLOED VAN DE EERSTE WERELDOORLOG 161

revolte, terecht aangeduid als
" . "93

.... de angst voor revolutie   . Inge-
94voerd werd - als uitgangspunt

9.    r-
.P -Il/..I-- - een 8-urige werkdag en de 45----m

fg  a•.'·'4 urige werkweek. De wet trad inr.../ I werking op 24 oktober 1920.
Al vernemen we uit de be-'ird'te= ... 1VALI JE)--, stuursvergadering van 25 fe-t... i' ' bruari 1919 nog het geluid: "De

achturige arbeidsdag moet zo-
lang morlijk worden tegenge-
houden"  , uit de bewaard geble-
ven notulen zou men de indruk

,. kunnen krijgen, dat de fabrikan-

f r. tenbond de ophanden verkorting
van de werktijd gelaten over
zich heen liet komen. Bij het
ontbreken van de notulen van de
algemene vergaderingen is dat
verder niet te verifieren, maar
het moet niet uitgesloten worden
geacht bij de vreesachtige stem-
ming in de maanden na de

Mr  Petruf Josephus Matthews Aalberse beeindiging van de strijd. Aal-
*        Leiden 27  3   1871 berse, die in 1909 als lid van de

t        Den  Haag  57   1948 Tweede Kamer al een motie tot
1918  Minister  an  Arbetd   Handel en  Ntjverheid

verkorting van de arbeidstijd in-1925  lid T#eede  Kamer  R  K   Staatsparty
diende, wilde gegeven de drukfraitievooratter  ,oorzitter Tweede  Kanier  ltd van socialistische zijde onge-Raad van State   Ruksbemiddelaar twijfeld het initiatief houden,

zodat het wetsontwerp in korte tijd het staatsblad bereikte.
Dit werkte ook door ten aanzien van de vrije zaterdagmiddag. In zekere

zin vooruitlopend op de wetsherziening werd door de minister een AMvB
voorbereid op grond van art. 6 van de Arbeidswet-, waarin de vrije zaterdag-
middag voor beschermde personen werd geregeld. De oppositie daartegen
ging op een achterhoedegevecht lijken. In de algemene vergadering van 4 au-
gustus bleek, dat 12 firma's zaterdagmiddag niet werken, 3 bedrijven de hele
zaterdag stil staan, terwijl 3 ten dele werken, zodat - constateert de voorzit-

97ter - + 40 % van de leden zaterdagmiddag niet werkt . Voorzitter Lambert
de Beer restte dus weinig anders dan de leden een verwijt te maken: door de
vereniging is ten overstaan van de arbeidersorganisaties en overheid steeds
betoogd, dat "het verlenen van den vrijen Zaterdagmiddag gelijk zoude staan
met het stopzetten van het gehele bedrijf op dien dag. Spreker meent dat het
bestuur minstens genomen had mogen verwachten dat de leden, die van plan
waren desondanks Zaterdags namiddag niet te doen werken, vooraf ons Col-
lege zouden hebben geraadpleegd. Wat zien wij nu? Verschillende leden gin-
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gen geheel op eigen beweging tot deze maatregel over. Hierdoor werden de
pogingen van het bestuur om den Zaterdagmiddag als werktijd te kunnen be-
houden vrijwel onmogelijk gemaakt, terwijl de argumenten door onze com-
missie bij Minister Aalberse persoonlijk in een audientie aangevoerd daar-
door geheel worden over boord geworpen".

De ergernis van de voorzitter was begrijpelijk, want het bestuur had alles
op haren en snaren gezet om de vrije zaterdagmiddag tegen te houden of al-
thans te bewerkstelligen, dat er uitzonderingen zouden worden gemaakt.
Natuurlijk werd er wel iets ingebracht tegen de boze woorden van de voor-
zitter, zij het niet allemaal even overtuigend. Rudolf Diepen(44), die de
vereniging spoedig zou ontvallen, maakte ook deel uit van de commissie, die
de bespreking met de minister van Arbeid' voerde. Volgens hem was echter
op de kwestie van de vrije zaterdagmiddag niet diep ingegaan. Het argument
van de voorzitter, dat invoering van de maatregel nagenoeg gelijk staat met
verlies van de zaterdag acht Diepen vrij erg overdreven. In de Tweede Ka-
mer wordt volgens dit Eerste Kamerlid getwijfeld. of de in de rekesten van
de Tilburgse werkgevers gebezigde argumenten wel alle op waarheid berus-
ten. Er is in het gesprek met de minister dan ook meer nadruk gelegd op de
bezwaren van de korte arbeidsdag dan op het nadeel van de vrije zaterdag-
middag.

De vergadering legde zich vervolgens na discussie bij het fait accompli
neer en besloot - zij het met twee tegenstemmersh en een blanco stem - de
organisaties te berichten dat vanaf I september 1919 de fabrieken op zater-
dagmiddag zullen stilstaan. In de nieuwe CAO, die hierboven besproken
werd, wordt later bepaald, dat op zaterdagmiddag niet gewerkt mag worden.
Ook een positief effect voor de bestuursleden, Op voorstel van P. Bogaers
zal er op zaterdagmiddag ook niet meer vergaderd worden. Maar dan zijn we

98alweer een half jaar verder .

De policy van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollen-
stoffen spitste zich toe om bij AMvB uitzonderingen op de Arbeidswet te
bewerkstelligen. Ilegin april 1919 werd het concept behandeld in de alge-
mene vergadering . Het vastgestelde stuk werd door H. Blomjous, Lambert
de Beer en Rudolf Diepen aangeboden aan minister Aalberse. Over het resul-
taat van de auditntie zweeg de voorzitter in de algemene vergadering van 17
mei als een graf. Toch werd de soep niet zo heet gegeten als hij werd opge-
diend. De oorspronkelijke editie opent met: "De normale arbeidsduur be-
draagt tot 24 oktober 1922 81/2 uur en achtenveertig uur per week; daarna 8
uur per dag en 45 uur per week". Echter. een overgangsbepaling in de Ar-
beidswet 1919  opende de mogelijkheid een langere arbeidstijd toe te staan.
"Het is aan deze overgangsbepaling te danken dat in vrijwel de gehele me-
taal- en textielindustrie nooit de 45-urige werkweek heeft gegolden" aldus

Gedoeld werd op de audientie. die hierna nog ter sprake komt.
' Thomas de Beer en J.L. Donders & Zonen.
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kon in 1924 door de secretaris van de Hoge Raad van Arbeid worden gecon-
1(}1stateerd

De industrie beschouwde een werkweek van 45 uur bij een achturige ar-
beidsdag als een ernstige verslechtering van de concurrentievoorwaarden ten
opzichte van de buitenlandse producenten. De arbeidsduur stond ook inter-
nationaal in de belangstelling. Ze stond op de agenda van de Internationale
Arbeidsconferentie, die in 1919 in Washington werd belegd. Henri Blom-
jous(42) werd als lid van de Nijverheidsraad door de Nederlandse regering

i(12

afgevaardigd  . Over de uitkomst van de conferentie was de Nijverheidsraad
niet helemaal te spreken, al was de 45-urige werkweek - de inzet van de con-
ferentie - niet tot stand gekomen. Bovendien werd afgezien van de bepaling
inzake de 8-urige arbeidsdag en beperkte de overeenkomst zich tot een 48-
urige arbeidsweek. Dit was - aldus H. Blomjous in de vergadering van de
Nijverheidsraad van 23 januari 1920 - van belang voor Nederland met zijn
vele feestdagen, omdat het mogelijk zou blijven de uren van die feestdagen
over de overige dagen der week te verdelen, omdat er arbeidsdagen van  10 h

I()3

11 uur toegelaten bleven
De Nederlandse werkgeversafgevaardigden hadden er aldus aan meege-

werkt de conferentie te doen slagen in de hoop, dat andere landen het goede
voorbeeld zouden volgen en ook de 45-urige arbeidsweek invoeren. Maar -
aldus benadrukte de Nijverheidsraad in een brief aan de minister - wanneer
de andere landen dit niet doen, dan zal dientengevolge de Nederlandse indu-
strie in een moeilijke positie geraken. Daarom zou de regering de mogelijk-
heid open moeten laten op het verschil terug te komen"".

Reeds in  1922 werd daarop "na hevige strijd" teruggekomen met een
werkdag van 81/2 uur en de werkweek van 48 uur.

Direct na zijn aantreden als rechtkundig adviseur-2' secretaris trad B.J.M.
van Spaendonck op als een praktische raadgever op het gebied van de Ar-

105beidswet  door het samenstellen van handleidingen toegesneden op de tex-
tielindustrie.

5.13 Nachtarbeid

Na de trammelant met de nachtarbeid in het najaar van 1915 is het nogal
rustig geweest op dit terrein. In februari 1917 lijkt de belangstelling getaand,
al werd beweerd. dat Jules de Beer en Carl Straeter een "beweging tegen

„106nachtarbeid wilden opzetten , hetgeen door Carl Straeter in de volgende al-
gemene vergadering werd ontkend.

In december 1919 blijkt echter. dat een grote meerderheid van de leden
gekant is tegen nachtarbeid. De vraag. die de voorzitter aan een stemming
onderwierp luidde "of nachtarbeid al dan niet is goed te keuren" werd ont-
kennend beantwoord. Er waren slechts twee stemmen voor en vier blanco.

"7Dan wordt de volgende algemene vergadering een voorstel houdende ver-
bod van nachtarbeid met ingang van 1 juli 1920 voorgelegd. Het werd bij ge-
breke van voldoende voorstemmers (quorum) aangehouden.
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Bij de volgende behandeling wordt door C. van Kemenade' een amende-
ment ingediend, dat als een modus vivendi alle fabrikanten de mogelijkheid
biedt  om  10%  van het personeel voor nachtarbeid  in te zetten.  Door  een  al-
gemeen verbod komen fabrikanten, die onvoldoende spinnerijcapaciteit heb-
ben,  in het gedrang.'  Statutair moet dit amendement voorstel worden aange-
houden tot de volgende vergadering. Tenslotte ziet het bestuur onder drei-
ging van opzegging van het lidmaatschap door meerdere leden af van een
verbod'w. Drie leden bedanken voor deze opstelling, die het hen mogelijk
maakte lid te blijven van de vereniging.

5.14 Christelijke feestdagen

Over christelijke feestdagen (2' Kerst-, Paas- Pinksterdag) en R.K. heili-
gendagen is in 1911 al het nodige te doen geweest. Nu kloppen St. Lamber-
tus  en de Eendracht  aan  met een brief  van 15 december 1919, waarin  ener-
zijds wordt gemaand tot een beslissing te komen omtrent de verlangens van
de bonden en anderzijds de algemeen christelijke feestdagen en R.K.
heiligendagen uit te betalen. In de algemene vergadering van 30 januari  1920
was het praeadvies van bestuur en Raad van XIV verdeeld. De meerderheid
zag echter uitbetaling als een zaak, die in de lucht zat en daarom toch onont-
koombaar was, maar de minderheid wilde hoe dan ook vasthouden aan het
adagium, "geen werk, geen loon". Hoe emotioneel dit bekeken werd, kwam
tot uitdrukking in de interventie van Philibert Donders(65), die "gelooft dat
wij op deze wijze onze industrie kapot maken. Thans vragen de bonden acht
concessies; zij laten er vier los om daarop een volgende maal terug te komen;
dat is hun mdtier. Spreker verzoekt de leden zich eens in te denken hoe het
voor de oorlog gesteld was en maakt een becijfering wat het uitbetalen der
Christelijke feestdagen ons zal kosten; wij gaan voor onze zonen een strop
maken. Spreker zou aan het tot heden gegolden principe willen vast hou-
den""0

Een meer pragmatische aanpak wordt voorgestaan door Frans van Spaen-
donck, die voorrekent, dat de inwilliging neerkomt op 1 cent per uur. Haar
principe 'geen arbeid, geen loon' heeft de vereniging met de betaling der
kermisdagen feitelijk reeds laten varen. Voor een dergelijke kleinigheid zou
dit bestuurslid geen staking willen provoceren. Kwam het tot een conflict,
dan zouden de leden er wel spijt van krijgen want alras zouden de orders
door de afnemers gezien de valutatoestand geannuleerd worden. Herhaalde-
lijk is geconstateerd, dat de leden het met uitbetalen van hogere lonen en
premies zo nauw niet nemen, daarom zou men "over een dergelijk luttel be-
drag" niet verder moeten discussieren.

Het was weer Lambert de Beer, die voor de forse koers pleitte, omdat het
over een principiele quaestie ging, die in het contract is vastgelegd. Het be-
stuur was zijns inziens enigszins vreesachtig tegenover de organisaties. Uit

' Cornelis Jan Baptist M. van Kemenade, firmant bij Wed. J.B. de Beer & Zoon; * Tilburg 25-
5-1876 t Tilburg 31-3-1930 x Helena A.M.S.J. Sala
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ondervinding weet De Beer, dat als men 'carrement' op zijn standpunt blijft
staan de bondsbestuurders niet krampachtig aan hun eisen vasthoudent"

De algemene vergadering laat zich door dit betoog overtuigen en wijst
betaling  van de christelijke feestdagen  met 30 tegen  11   stemmen  van  de
hand. Maar zo overtuigend is die meerderheid voor voorzitter Swagemakers
niet. Deze wil de vergadering een uitspraak ontlokken over een compensatie
voor het niet uitbetalen van de christelijke feestdagen in de vorm van een
extra loonsverhoging van 1 cent (1/2 cent voor vrouwen en jeugdigen). Daar-
over wordt nog eens voluit gediscussieerd, waarbij valutacrisis, staking en
uitsluiting, de landelijke CAO enz. de thema's vormen. Als er tenslotte ge-
stemd wordt, luiden 24 stemmen voor en 17 tegen. Dat lijkt een meerderheid
voor het voorstel, maar Lambert de Beer is er als de kippen bij om erop te
wijzen, dat statutair een grotere is vereist, zodat het voorstel is verworpen.
Goede raad is duur!

5.15 Loonsverhoging

Het hoofdthema een forse loonsverhoging doet verrassend minder stof
opwaaien. In de algemene vergadering van 3 januari 1920 ging men met een
verhoging van 10% akkoord, met verwijzing naar de landelijke CAO, maar
helaas de bonden lieten in het overleg, dat reeds de 8"' plaats vond, weten
dat zij gezien de ontstemming die in de stad heerst onder de arbeiders met dit
contract niet voor den dag durven te komen. In de plaatselijke bladen hebben
de fabrikanten intussen gelezen, dat hun voorstellen allesbehalve naar den
zin waren van de arbeiders, zodat de vergaderingen van St. Lambertus en De
Eendracht een "tamelijk rumoerig karakter" droegen. Op een "geaccentueer-
den, zoo niet heftigen toon" werden daarop door de bonden alsnog een aantal
eisen gesteld.

Na overleg met de Raad van XIV werd daarop door het bestuur na de
verhoging, waartoe de algemene vergadering op 3 januari besloot, opnieuw
een verhoging voorgesteld, omdat het landelijke contract, waarop de organi-
saties zich beroepen, aanmerkelijk hogere lonen vaststelt, zodat "dit contract
een steen des aanstoots zal blijven ... Het belang der leden brengt dus mede
zich daarnaar te conformeren, zoo niet in alle gevallen stereotiep dan toch
gemiddeld" ". Ook al meende Lambert de Beer, dat het verschil met het eer-
dere voorstel "niet zo in het oog lopend is, dat aanneming daarvan onover-
komelijk ware" de vergadering laat zich niet vermurwen.

Het overleg over de nieuwe CAO bestreek een periode van twee maanden
van 9 december 1919, wanneer de algemene vergadering zich voor het eerst
boog  over de voorstellen,  tot 9 februari   1920,  toen de bonden schriftelijk
meedeelden, dat zij de voorstellen onder scherp protest en met de nodige re-
serves hadden aanvaard. Het bestuur van de fabrikantenbond eiste echter een
onvoorwaardelijke aanvaarding, waarop de bonden de volgende dag reeds het
getekende contract toezonden. Het vooruitzicht, dat de fabrikanten onder in-
vloed van de snel verslechterende economische situatie wel eens op hun be-
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reidheid om op deze basis te contracteren zouden kunnen terugkomen. deed
de bondsbestuurders wellicht eieren voor hun geld kiezen.

De 'landelijke' CAO speelde in de meningsvorming een belangrijke rol.
Er is dus alle reden om de blik thans op de R.K. Vereniging van Werkgevers
in de Textielnijverheid te richten.
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Hoofdstuk 6

Tegenstrever of bondgenoot?
Relatie met de Nederlandse R.K. Vereniging
van Werkgevers in de Textielnijverheid

6.1 Fusie, federatie of conferentie?

De relatie met de 'Nederlandse
--A : R.K. Vereniging van Werkgevers in de

Textielnijverheid' verdient aparte ver-
melding. De vereniging werd opgericht
te 's-Hertogenbosch op 20 januari

/&28#¥ 1919, als resultaat van het ijveren van

,           ), ,<         2,   mr.
L.G. Kortenhorst als secretaris van

/:9
de Algemeene R.K. Werkgeversvere-
niging (ARKWV) op instigatie van de
Hilversumse tapijtindustrie en over het
land verspreid gevestigde textielfabri-
kantent. Voor de goede orde zij hierbij

W aangetekend, dat de statutaire grond-
slag nog op zich deed wachten tot 15

Vignet Nederlandse R.K. Vereniging vatl juli 1919. Met het opstellen van statu-
Werkgevers in de Textieinijverheid ten, huishoudelijk reglement en - mi-

rabile dictu - een collectieve arbeidsovereenkomst werd in de oprichtings-
vergadering op 20 januari het "Textielcomitd" belast, dat er dus geen gras
over liet groeien.

De Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen werd -
naast de fabrikantenverenigingen te Geldrop en Goirle - tot deelname uitge-
nodigd, maar de voorzitter liet met een brief van 12 december 1918 weten,
dat "de behandeling dezer aangelegenheid door het bestuur was uitgesteld
met het oog op de reorganisatie der Tilburgse vereniging. die waarschijnlijk
binnen enige weken beslist zou worden„-

. Met een brief van 12 april 1919
meldden de Tilburgers vervolgens het besluit van hun algemene vergadering.
"De algemene vergadering nam met veel belangstelling kennis van de op-
richting en doel dezer vereniging, doch besloot althans voorlopig niet op uw
uitnodiging in te gaan"

In de beschikbare notulen van de bestuursvergaderingen is dat niet terug
te vinden, hetgeen zeker niet uitsluit. dat een eventuele participatie in een al-
gemene vergadering, waarvan pas na april 1919 weer notulen beschikbaar
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zijn, ter sprake is gebracht. Dat men niet van zins was zich aan te sluiten,
staat in elk geval buiten kijf. Als dan ook de Landelijke - die roepnaam werd
dikwijls ter aanduiding van de organisatie gebezigd - op 20 februari 1920
een gezamenlijke bespreking van beide verenigingen voorstelt, waarschuwt
Lambert de Beer voor een dergelijke conferentie. Niettemin wordt daarvoor
een datum vastgesteld, 8 maart, "doch alleen om deze aan te horen zonder
meer". Lambert de Beer sprak hier in zijn kwaliteit van bestuurlid, hij had op
9 oktober 1919 het voorzitterschap wegens ziekte neergelegd.

Aan die bijeenkomst nam - blijkbaar tot verrassing van het Tilburgse be-
stuur - het voltallige bestuur van de Landelijke deel. Dat bestond uit,
B.T.Carl Straeter, voorzitter, J.B. Rens en E.J. van Puijenbroek (Goirle), P.
van den Heuvel (Geldrop), Cl. Schellens en A. van Moorsel (Eindhoven),
P.J.M. Sevink (Bredevoort), P. Vullings (Heeze) en de geestelijk adviseur
pastoor P.C. van Aken alsmede B.J.M. van Spaendonck, de secretaris.

Men vraagt zich terloops af, hoe het weerzien van Lambert de Beer - op
dat moment nog een schrede verwijderd van een hernieuwd, derde voorzitter-
schap van de fabrikantenbond - en Carl
Straeter, die sinds 28 juni 1919 de eer-
ste voorzitter van de Nederlandse R.K.
Vereniging van Werkgevers in de Tex- A'/BAtielnijverheid was, verliep!

Een extra accent kreeg dit nog, toen
de gastheer van de bijeenkomst Louis 4. . r 9./6*.4,

. - -.  =<42/.-Ii
Swagemakers, waarnemend voorzitter 4/*f.F , J'ivan de Tilburgse vereniging, zijn colle-             A , -- *, .·   * '
ga Carl Straeter geluk wenste met zijn Fkb· 9  M..                   .

benoeming tot lid van de Eerste Kamer       .            :-'A "           11 1.-
der Staten Generaal. De Tilburgse regio     ,---    '           J

All.-was tot voor kort in dat college verte-
genwoordigd door Rudolf Diepen, die
in  februari 1920 overleed. Lambert  de
Beer trok toen onmiddellijk aan de bel.                   8
In de bestuursvergadering van 21 febru- 7,- 
ari  1920  was hij aanwezig om melding                                                           %
te maken van een afgeluisterd gesprek

Clemens F.J. Schellensin de trein, waar enkele heren specu-
*  Eindhoven  16-11-1879leerden over de opvolging als lid van de t  Eindhoven 27- 1 h I971Eerste Kamer. Hiervoor werden ge-   -rirmant Trijpfabrieken Schellens  &

noemd, J.J. de Vlam', Eindhoven en P. Marto. Voorzitter Nederiandse R.K.
de Wit, Helmond. Lambert de Beer be- Vereniging van Werkgevers in depleitte actie om de zetel voor Tilburg te Textielnijverheid: Voorzitter Kamer van
houden en beval aan H. Blomjous naar Koophan(lei voor Zuidoost Noord-
voren te schuiven. De Tilburgse opzet Brabant.
slaagde echter slechts op termijn. Door

'
Zie pag. 266
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Provinciale Staten werd Straeter benoemd. Maar in september 1920 komt hij
te overlijden en Henri Blomjous(43) neemt dan zijn plaats in.

Als aanleiding tot de bijeenkomst verwees Straeter naar het feit, dat er nu
twee R.K. fabrikantenverenigingen in de textielindustrie bestaan, die bij de
loononderhandelingen door de bonden tegen elkaar worden uitgespeeld. Ook
onze positie tegenover de regering kan versterkt worden. Het wordt duidelij-
ker, dat de regering alleen met landelijke organisaties wenst te overleggen en
niet met plaatselijke verenigingen.

Straeter ontvouwde daarop het denkbeeld een landelijke vereniging te
stichten, terwijl de plaatselijke kunnen blijven bestaan als onderafdelingen.
De zaak zou niet in het emotionele vlak getrokken moeten worden. De Til-
burgse vereniging kan desgewenst lid blijven van het Verbond van Neder-
landse Fabrikanten Verenigingen en aldus de zetel in de Nijverheidsraad
veiligstellen, al moet de waarde daarvan worden betwijfeld nu de tendens is
om de zetels te laten bezetten door representanten van landelijke verenigin-
gen. (Op deze verbindingen van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten
van Wollenstoffen komen wij hierna nog terug.)

Louis Swagemakers verschool
zich achter het formele argument,
dat het Tilburgse bestuur geen be-
voegdheid heeft zich in enigerlei               y
opzicht te committeren zonder raad-
pleging van de algemene vergade-
ring, maar hij liet niet na te beklem-
tonen, dat het in "deze troebele tij-
den" verstandig is "de kat uit de
boom te kijken". Ook in de door
Straeter geschetste opzet zullen de
onderafdelingen per saldo de beslui-
ten van het algemeen bestuur moe-
ten volgen. Dat is "niet onoverko-
melijk maar wel bezwaarlijk". Fei-
telijk laat hij doorschemeren, dat
staande voor de keuze tussen fusie,

federatie of conferentie, zijn voor-
keur uitgaat naar gezamenlijke con- Franciscus M.J. Brouwers
ferenties over de arbeidsvoorwaar- *      Tilburg 8-6- 1869
den, waarvan Straeter zich niet veel t    Tilburg 2-3-1943
voorstelt. x    Maria Huberdia A. van Ophoven

Toch werd nog aangegeven, dat Firmant van Brouwers Lakenfabrieken

bij behoud van een zelfstandige Til- Veeljarig lid van de Raad van XIV en de

burgse vereniging een 4-tal zetels in commissie voor Arbeidsaangelegenheden

het bestuur van de Vereniging van van de Vereeniging van Tilburgsche

Werkgevers in de Textielnijverheid Fabrikanten van Wollenstoffen.

voor haar beschikbaar zouden zijn.
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Was een fusie tussen beide organisaties de hamvraag, ook het thema ar-
beidsvoorwaarden kwam uitvoerig ter sprake. Straeter verweet de Tilburgse
fabrikantenbond, dat zij niet had gereageerd op eerdere initiatieven van de

R.K. Vereniging van Werkgevers in de Textielnijverheid, zodat deze wel ge-
noodzaakt was een collectieve arbeidsovereenkomst op eigen houtje af te
sluiten. Dat was inmiddels dan ook geschied op 7 november van vorig jaar;
op 10 november 1919 trad die landelijke CAO in werking*.

Uit het uitblijven van een reactie van Tilburgse zijde blijkt de geringe
toeschietelijkheid. Het lijkt erop, dat de fabrikantenbond aan deze toch be-
langrijke ontwikkeling, ook al omdat meerdere Tilburgse textielbedrijven,
waaronder ook wolwevers, aan die CAO gebonden zouden zijn, ternauwer-
nood aandacht schonk. Ook niet tijdens het overleg met de bonden over de
eigen Tilburgse CAO teen de inkt van de handtekeningen onder het lande-
lijke contract amper droog was. Van der Meijs suggereerde, dat overname
van dit contract door Tilburg de onderhandelingen aanmerkelijk zou bekor-
ten. Voorzitter Swagemakers liet zich toen niet uit over de wenselijkheid
daarvan, maar vroeg naar de voorstellen van de bonden ten aanzien van het
bestaande contract'.

Intussen werd de bijeenkomst van beide werkgeversorganisaties door de
wollenstoffenfabrikanten wel aangegrepen om te mopperen over het niveau
van de lonen, die in het landelijk contract zijn vastgesteld en die het Til-
burgse niveau te boven gaan. Dit werd door Straeter en secretaris Van Spaen-
donck bestreden. Terecht voegde Van Spaendonck aan de notulen van een
overleg met de bonden. dat de landelijke vereniging de middag voorafgaande
aan de vergadering met de Tilburgse fabrikantenbond had, toe: "De confe-
rentie leidde slechts tot het zeer pover resultaat, dat door het bestuur van
Tilburg te kennen werd gegeven, dat het de vraag of en in welke vorm sa-
menwerking mogelijk zou zijn, in de algemene ledenvergadering aan de orde
zou stellen"6

De tegenzin tegen een alliantie met de Nederlandse R.K. Vereniging van
Werkgevers in de Textielnijverheid stak echter dieper. Dat bleek uit de vraag
van F. van Dooren naar het standpunt van de landelijke vereniging inzake de
bedrijfsraden: "het is mooi om democratisch te zijn, doch moet onze indu-
strie daarvoor proefkonijn zijn?". De bedrijfsraden, waarvoor prof. J.A.
Veraart' en mr. L.G. Kortenhorst als pleitbezorgers in katholieke kring gol-
den, waren gedacht als voorshands privaatrechtelijke paritaire overlegorga-
nen van werkgevers en werknemers per bedrijfstak. Zij zouden moeten stoe-
len op de onderlinge solidariteit tussen werkgevers en werknemers. Geza-
menlijk zouden die zich beraden over de belangen van de bedrijfstak. Op
termijn zouden de Bedrijfsraden een publiekrechtelijk karakter moeten krij-
gen.

Straeter haastte zich te bezweren, dat Nederlandse R.K. Vereniging van
Werkgevers in de Textielnijverheid buiten deze zaak stond, al kon hij zich
indenken, dat er zaken zijn waarover patroons en arbeiders in wederzijds be-

Joannes A.  Veraart  *  Amsterdam  1886 + Wassenaar  1955
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lang zouden kunnen overleggen, maar vergaande regelende bevoegdheden
waren alleen denkbaar in gesloten bedrijfstakken zoals bijvoorbeeld de grafi-
sche bedrijven. Bemoeienis met prijzen, waarover F. van Dooren zich be-
zorgd toonde, zou naar de mening van Straeter in een bedrijfstak met bui-
tenlandse concurrentie ten enenmale uitgesloten zijn.

Na deze beschouwingen, eerst in "koude kille stemming", later in een
"gemoedelijker toon" ging het gezelschap uiteen.

In de nabespreking op  11  maart  1920' - die ook wordt bijgewoond door
Henri Blomjous, Frans Brouwers en Lambert de Beer - zette laatstgenoemde
de toon met een categorische afwijzing van een verdere bespreking. Maar nu
blijkt nogmaals, dat de kerkelijke gezagdragers niet van zins zijn de kort ge-
leden 'bekeerde' maar eerder neutrale Vereeniging van Tilburgsche Fabri-
kanten van Wollenstoffen ongemoeid te laten. J.Frans Mutsaerts meent dat
de kwestie "A fond" moet worden bekeken. Hij waarschuwt, dat de "Hogere
Geestelijkheid" erop zal aandringen, dat Tilburg in de landelijke R.K.
Vereniging overgaat. In een brief van een "hem zeer nauw verwant R.K.
Geestelijke door zijn ambt herhaaldelijk met de Bisschop in verbinding ko-
mende", wordt die aansluiting op sociale en economische gronden met kracht
aanbevolen.

Dit gaf aanleiding tot een lange tirade van Henri Blomjous, die allereerst
zijn persoonlijk ijveren voor een vereniging op confessionele grondslag ten
gerieve van de geestelijk adviseur nog eens uit de doeken deed. De bisschop
heeft hem daarvoor een dankbetuiging gezonden, maar nu worden we door
"intriges" van mr. Kortenhorst gedwongen ons aan te sluiten bij het R.K.
Vakverbond, dat door hem is opgericht.

Ook over de bedrijfsraden "volgens het ontwerp Veraart en de dubbelzin-
nige houding door mr. Kortenhorst hierbij aangenomen" is Blomjous aller-
minst te spreken'. Er werd dan ook geconcludeerd, dat de fabrikantenbond
wel overleg zou kunnen plegen over CAO en loonregelingen maar zich moet
onttrekken aan "gevaarlijke proefnemingen van Veraart, Kortenhorst en
Straeter". Voor een fusie en dergelijke wordt dus niets gevoeld. Zolang de
geestelijkheid geen dwang oplegt. zou de fabrikantenbond zich afzijdig
moeten houden. maar pastoor Berkelmans bepleit overleg met de bisschop.

Aan dit advies van de geestelijk adviseur kon men niet voorbijgaan, zodat
H. Blomjous en Frans van Dooren in zijn gezelschap de bezwaren zullen uit-
eenzetten bij de bisschop mgr. A.F. Diepen. Over de uitkomst van dit over-
leg, dat op 22 maart plaats vond. tasten we in het duister. Er werd geheim-
houding opgelegd. Ook de notulen bevatten verder geen enkele informatie.
Blomjous liet het er niet bijzitten, hij schrijft een nota inzake het "systeem
van prof. Veraart en het Instituut van de Centrale Raad van Bedrijven",
waarin de denkbeelden van Kortenhorst belichaamd zijn. Deze uitvoerige en

Bij de laalste vernieuwing van de Tilburgse CAO heeft Blomjous de voorzitter van de
Tilburgse vereniging ook al verweten. dat hij de oren te veel laat hangen naar de landelijk

CAO, daarbij ook verwijzend naar artikelen in het RC Patroonsblad. "Waar door theorieen van
Prot'. Veraart controle onzer balansen wordt gepropageerd".
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gedocumenteerde rapportage zond hij aan het Episcopaat ten einde "funeste
gevolgen voor onze industrie alsnog te voorkomen"'. De weerklank hiervan
was te lezen in de notulen van de bestuursvergadering van Vereniging van
Katholieke Werkgevers in de Textielnijverheid op 8 mei, waar de secretaris
rapporteert, dat hij van bisschop Diepen vernomen heeft, dat Tilburg een sa-
mengaan afwijst op grond van bezwaren tegen de R.K. Centrale Raad van
Bedrijven.

In de relatie met de R.K. Vereniging van Werkgevers in de Textielnijver-
heid is dus geen sprake van grote toeschietelijkheid zijdens de Vereeniging
van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen. Als de voorzitter dan ook
op 19 juli - dat is na vier maanden - bekent, dat hij een "onbehaaglijk ge-
voel" heeft, omdat nog steeds geen antwoord aan de R.K. Vereniging is ge-
geven, dan zou dat een understatement moeten zijn. De bereidheid tot samen-
werking bestaat kennelijk wel aan de andere zijde. In een brief van 5 juli
1920 stelde de Landelijke vereniging voor om in verband met de malaise in
een gezamenlijke commissie een wachtgeldregeling in studie te nemen': De
algemene vergadering loopt daar niet direct warm voor, men speculeert op
aanraden van Blomjous op een regeling bekostigd door overheid en
arbeidersorganisaties. Maar als de nood aan de man komt, moet er wei een
regeling klaar liggen. Die wil men dan toch maar liever zelf uitwerken en
daartoe wordt een oude commissie (zie pag.180) weer tot leven gewekt.

Meer oren heeft men voor het voorstel van de collega's om niet in te gaan
op het verzoek van de bonden om in verband met de stijgende kosten van le-
vensonderhoud een toeslag op de lonen te geven en bij verkorting van de
werkt jd beneden de maatstaf van de cao tenminste het minimumloon te be-
talen . Maar de zustervereniging laat niet af, met een brief van 5 september
wordt overleg tussen beide verenigingen over de vernieuwing van de CAO
voorgesteld. Dit keer lijkt de reactie positiever, er blijkt die maand nog over-
eenstemming te worden bereikt om de beide algemene vergaderingen de in-
stelling van een gemengde commissie voor te stellen, die een nieuwe CAO

12zal  voorbereiden'.  In de algemene vergadering  van 4 oktober 1920 wordt op
de vraag of met de R.K. Vereniging van Werkgevers in de Textielnijverheid
zal worden samengewerkt en of dit in federatieve vorm dan wel of een fusie
in het uitzicht zal worden gesteld, geantwoord, dat voor een fusie de tijd nog
niet is gekomen, maar dat een federatief samenwerken betreffende de CAO
aanbeveling zou verdienen.

6.2 CAO.overleg

Aan dat laatste werd inderdaad uitvoering gegeven. We moeten ons
vooraf realiseren. dat de onderhandelingssfeer bepaald werd door de zich
verscherpende naoorlogse crisis, waarin zich na een optimistische start na de
oorlog, spoedig de algemene verarming van de belligerenten manifesteerde.

'  Dat is expliciet vastgelegd in de notulen van de bestuursvergadering van de landelijke
vereniging van  20-9-1920. de Tilburgse notulen reppen niet van een gemengde commissie.
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Een onderwerp, dat verknoopt was met de arbeidsvoorwaarden en dus
ook een agendapunt voor het overleg tussen de Vereniging van Katholieke
Werkgevers in de Textielnijverheid en de Tilburgse vereniging vormde, was
de wachtgeldregeling, die wij ter wille van de overzichtelijkheid in eerste in-
stantie ter zijde zullen laten.

De CAO afgesloten door de R.K. Vereniging van Werkgevers in de Tex-
tielnijverheid, die zo even reeds ter sprake kwam, liep tot 10 november 1920.
De  expiratiedatum  van de Tilburgse  CAO  was 17 december  1920,  de  over-
eenkomst was door de bonden met een brief van 12 september opgezegd. Op
4  november 1920 zaten de bestuurders van beide verenigingen  rond de tafel
gecompleteerd met de fabrikanten vereniging Helmond, die door de secreta-
ris mr. B.J.M. van Spaendonck op eigen gezag was uitgenodigd'. Deze groep
had een contract, dat in februari 1921 zou expireren.

Ook de arbeidersorganisaties treden 'au grand complet' aan. Voor de re-
presentanten van de Tilburgse wollenstoffenindustrie is een nieuwe contract-
spartij aangetreden, Unitas, de vereniging van Protestant Christelijke Arbei-
ders, die reeds medeondertekenaar was van het landelijke contract.

Men zal gezamenlijk met de bonden spreken. Er is in werkgeverskring op
16  oktober  1920 een vooroverleg gehouden, waarvan  door de secretaris  van
de Landelijke een verslag is gemaakt. Op de voorstellen van de bonden, die
tijdens de bestuursvergadering van 4 oktober 1920 werden ontvangen, is een
reactie gegeven, die de arbeidersorganisaties v66r deze bijeenkomst heeft be-
reikt.

De werkgevers waren eensgezind, de slechte gang van zaken laat niet toe
in te gaan op de desiderata van de bonden. Kunnen er zich geen omstandig-
heden voordoen die nopen tot loonsverlaging? Zolang de valuta zich niet
herstelt, zal de industrie niet opleven. De bonden hebben zich op hun beurt
bezonnen of ze wel naar de bespreking moesten gaan gezien de reactie van
de werkgevers. "De fabrikanten spreken van uiterste concessie, maar er is
geen sprake van enige concessie". Hoewel ten dele een niet noemenswaar-
dige verhoging wordt gegeven, verslechtert het landelijk contract juist en
worden bepalingen uit het landelijk contract teruggenomen, waarbij de voor-
zitter - Louis Swagemakers fungeert als zodanig - aantekent, dat de lonen
zijn aangepast van 55 op 48 uur.

' Voor de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen waren aanwezig:
L.Swagemakers, P.Bogaers, H. Brands, F. van Dooren, J.F. Mutsaerts, F. van Spaendonck. J.L.
Brekeimans (geestelijk adviseur), Mr. G. Passtoors (rechtkundig adviseur): voor de de R.K.
Vereniging van Werkgevers in de Textielnijverheid: E.J. van Puijenbroek (Goirle), F. Mouwen

(Breda), Cl. Schellens (Eindhoven). Ir. J.A. Quadekker (Eindhoven), G. de Wit (Hilversum),
P.C. van Aken (geestelijk adviseur) en Mr.B.J.M. van Spaendonck (secretaris); namens de

Fabrikantenvereniging Helmond: H. en L. Holtus, Van Asten, Van Vlissingen (fa. Ramaer),
Kerssemakers (fa. Prinzen & Van Glabbeek)

' De vertegenwoordigers van de vakbonden zijn bij deze gelegenheid: J. van den
Nieuwenhuizen, A. van der Meijs, A. Mos, A. Franssen, Prein (St.Lambertus); N. van Pelt en
G. Rengelink (Eendracht); H. Verveld, G. Ekkel en J. Vunderink (Unitas).
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De interventie, die het meeste stof
doet opwaaien, was afkomstig van se-
cretaris B.J.M. van Spaendonck(24).           a:i , 
Deze hield een betoog hield op basis

-tvan indexcijfers. die tot de conclusie                     ·Ze'. ll , rzouden voeren, dat de levensmiddelen ----

en verdere behoeften 230% hoger wa- W./.ren dan v66r de oorlog. Dat was het -14
4,/3./././.Imillmaximum. "In 1914 verdienden de               - ---

werklieden hier ter stede fl. 10,-- of „.7.-.minder en toch zijn allen in het leven
gebleven en is geen enkele van hon-
ger gestorven. Gezien de verdiensten ,in 1914 ad fl. 10,-- verhoogd met
230% komt spreker aan een loon van
fl. 24,-- per week. waarmede thans
dezelfde uitgaven kunnen worden ge- *1923daan als met fl. 10.-- v66r de oorlog".
Het tariefloon van geschoolde arbei- Mr. Barend J.M. van Spaendonck
ders was nu echter aanmerkelijk ho- *       Tilburg  2-11-1896
ger en de levensstandaard te Tilburg t     Tilburg 25-3-1967
voor de arbeiders beduidend verbe- x      1. Ria M.Ph. Taminiau

2. Eis Strengersterd. Tot staving van zijn bewering
Secretaris ran de Vereeniging ranwees Van Spaendonck op het feit, dat

er dit jaar 105 personen minder be- Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen

deeld werden door het Armbestuur 11921-1961)envande  Vereniging van
Katholieke Werkgevers in dedan in vorige jaren. Ook worden ge- Textielnijverheid  (  1919-1961  ):  Secretariszinnen, die fl. 24,-- zouden verdie-

van de Kamer van Kooplian(lei ennen. van alle kanten tegemoet geko-
Fabrieken voor Tilburg e.0. ( 1922- 1961 ):men door de goedkope woningen, wat Eredoctor van de  Kath. Economische

de gemeente met rijkssteun fl. 4,-- Hogeschool: Commandeur Orde I,an
per week per woning kost, met de on- Oranje Nassau:  Omcier Orde vangevallen-, ouderdoms- en invalidi- Nederlandse Leeuw: Commandeur Orde
teitswetten en de geringe belasting van de H. Gregorius de Grote.
die hen treffen. Daartegenover stelde (Foto omstreeks  1923 van

Van Spaendonck de exorbitant hoge Henri Berssenbrugge)
belastingen door de industrielen te
dragen. waarbij nog komt het dezer dagen aangenomen ontwerp tot ver-
ruiming van het belastinggebied van de gemeenten, namelijk. de bedrijfsbe-
lasting, die tot fl.  12.-- per werknemer op de bedrijven gaat drukken.

De bondsleiders kwamen zelf tot de erkenning, dat de toestand in de in-
dustrie slecht is. Desondanks komen zij met een eis van fl. 30,50, die een
werknemer moet verdienen afgezien van zijn capaciteit en ijver. De Commis-
sie voor de Noord Brabantse Gemeenten, waarin ook de werknemers verte-
genwoordigd zijn, kwam tot de conclusie. dat een loon van fl. 27.50 als re-
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delijk loon moet worden erkend. De bondsleiders moesten om een loon van
fl. 24,-- lachen, doch in de metaalindustrie is het minimumloon fl. 23,--.

Van der Meijs wilde Van Spaendonck niet in den brede beantwoorden,
doch het was beslist onjuist, dat een werkman met een middelmatig gezin
van fl. 24,-- per week zou kunnen leven. Daarvoor gaf hij enkele indicaties.
66Spreker zal met de heer van Spaendonck niet discussieren over het niveau
der werkgevers, doch een feit is het, dat te Tilburg meer luxeautomobielen
rijden dan in de grootste gemeenten van ons land. Omdat de industrie slecht
gaat, moeten de arbeiders dit aan den lijve ondervinden". Het verwijt van mr.
Van Spaendonck, dat de bondsbestuurders vooraf met het bestuur der fabri-
kantenverenigingen hadden moeten overleg plegen, was ongegrond, nu er
geen bedrijfsraden zijn. Wel verre van de vakbondsleden lekker te maken
heeft het de bondsbestuurders moeite gekost hen niet in hoge mate te ont-
stemmen

In zijn repliek bond secretaris Van Spaendonck wat in. "Men moet niet te
letterlijk opnemen zijn eerdere bewering, dat ondanks een loon van fl. 10,--
in de week v66r de oorlog geen enkel arbeider van honger is omgekomen,
doch wel houdt spreker vol, dat een loon van fl. 24,-- met al de voordelen,
die de arbeiders langs publiekrechtelijke weg genieten, een voldoend loon is.
Spreker wil gaarne een contract getoond worden van de sigarenindustrie.
metaalnijverheid en dergelijke grootbedrijven waar de minimumlonen hoger
zijn dan in de textielbedrijven".

Daarmee was de discussie allerminst afgesloten. Vanzelfsprekend lieten
de woordvoerders van de andere bonden zich ook niet onbetuigd. Bij dit ver-
bale geweld zwegen de aanwezige fabrikanten, ook de voorzitter hield zich
op de vlakte. Wel handhaafde hij het werkgeversvoorstel als basis voor ver-
dere besprekingen. hetgeen voor de bondsbestuurders onaanvaardbaar was,
zodat die unaniem constateerden, dat afgekoerst werd op een contractloze pe-
riode, waarvoor in hun optiek de werkgevers de verantwoordelijkheid droe-
gen. Verzocht werd de voorstellen van de arbeidersorganisaties nog eens te
overwegen: het zijn 'geen wetten van Meden en Perzen', dus voor bespre-
king vatbaar, waarvan de voorzitter dankbaar nota nam! Dat was een aankno-
pingspunt voor het filosoferen in werkgeverskring, nadat de bondsbestuur-
ders na voortzetting van het reeds langdurige gesprek tenslotte de vergade-
ring verlieten.

Het beraad over de vraag, wat nu? vond plaats in de algemene vergade-
ring van  11  november  1920. Na het verslag van de voorzitter diskwalificeert
pastoor Brekelmans "een der uitlatingen van de zijde van den werkgever",
volgens de lezing van Van der Meijs. De geestelijk adviseur deelt de mening
van de bondsbestuurders, dat dergelijke uitdrukkingen' averechts, verkeerd
op de arbeiders werken. Ook Frans van Dooren heeft zich gestoord aan een

De uitvoerige weergave van het besprokene in de notulen van de Vereeniging van Tilburgsche
Fabrikanten van Wollenstoffen mist men in de notulen die Van Spaendonck zelf voor de
Vereniging van Katholieke Werkgevers in de Textielnijverheid maakte.
De gewraakte 'uitdrukkingen' lijken in het verslag niet weergegeven.
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uitdrukking van mr. van Spaendonck, die hij liever niet gebezigd had gezien.
Het verslag van de 2e secretaris H. Donders geeft een geheel andere kijk op

13

het verloop van de conferentie dan het verslag in de dagbladen . Al is waar-
nemend voorzitter Louis Swagemakers het daarmee eens, hij benadrukte, dat
de uitdrukkingen van mr. Van Spaendonck. door deze niet zo waren bedoeld
als de bondsbestuurders wel meenden. In zijn repliek heeft mr. van Spaen-
donck nog gezegd, dat de bondsbestuurders de woorden, die blijkbaar aan-
stoot gaven, niet te letterlijk moesten opnemen. Maar Lambert de Beer
66wraakt ten zeerste de door Mr. van Spaendonck gebezigde uitdrukkingen".

14Aan het eind van die maand  komt deze 'faux pas' nog eens ter sprake als
de algemene vergadering overgaat tot de benoeming van een secretaris-
rechtkundig adviseur. Die episode hebben we in de paragraaf gewijd aan
voorzitters en secretarissen al beschreven. Daarmede lijkt deze affaire ten
einde. Vooral ook omdat voorzitter Lambert de Beer in weerwil van zijn aan-
vankelijke kritiek zijn volle gewicht achter de voordracht plaatste.

Nadat aldus de vergadering haar hart gelucht had over het optreden van
de aanstaande 2' secretaris B.J.M. van Spaendonck, wierp Lambert de Beer
de vraag op, kunnen wij geen contract afsluiten zonder de R.K. Vereniging
van Werkgevers in de Textielnijverheid? Waarop mr. Passtoors stelde: nu wij
aan een tafel onderhandelen, zijn wij gebonden. Volgens de voorzitter stond
men thans op een dood punt en moest worden afgewacht.

Het Tilburgse collectief contract, expirerende 17 december 1920,  is pas in
februari jl. tot stand gekomen. Mr. Passtoors constateerde een belangrijk ver-
schil, Toen hadden de organisaties het contract niet opgezegd, zij vroegen
alleen enkele wijzigingen. De rechtskundig adviseur oordeelde een contract-
loze periode ongewenst. Zijn visie was, dat het in ieder geval wenselijker is
een collectief contract af te sluiten in slappe tijden dan op een moment dat de
industrie vlot gaat, want in het laatste geval kunnen de vakbonden afdwin-
gen, wat in het eerste geval door de vereniging niet zou zijn toegestaan. Ook
mr. Passtoors' suggestie, dat de nieuwe wachtgeldregeling misschien de brug
zou kunnen vormen naar overeenstemming, vond gehoor bij de bestuursle-
den. In die geest zou verder worden gewerkt.

6.3 Wachtgeldregeling

Op dit punt aangeland trachten we een schets te geven van de problemen
rond de opzet van een wachtgeldregeling. Dat laten we vooraf gaan door een
beeld van de economische situatie, zoals verwoord door voorzitter Swage-

15makers in de eerste algemene vergadering van 1921  .
"Van den aanvang tot in de afgelopen zomer gaf de gang van zaken in de

textielindustrie reden tot tevredenheid. Echter vertoonden zich in september
en oktober symptomen van een naderende crisis, verschijnselen die weldra
dergelijke omvang aannamen, dat zij een totale stilstand van de afzet te weeg
brachten, welke een schier ongekende werkeloosheid ten gevolge had, zulks
in tegenstelling tot hetgeen als gevolg van de inkrimping van de arbeidsduur
krachtens de Arbeidswet 1919 mocht worden verwacht, namelijk grote  druk-
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te in onze bedrijven en die van anderen. Onbekend zijn de factoren die zulks
veroorzaakten, waarin wel niemand ter wereld vooralsnog verandering kan
brengen, daar zij van sociaal economische aard zijn. .... Dit voor het
verleden. Wat het heden aangaat zijn er tekenen aan de horizon, die onheil-
spellend zijn, de uiterst lage valuta, de felle concurrentie waartegen niet valt
op te roeien, noch door condities, noch door loonsverlagingen, hoelang zal
een en ander duren. „a

De voorzitter maakte daarna gewag van berichten uit Den Haag, "waar
verwacht werd, dat de werkeloosheid in den lande nog zou toenemen, zodat
spoedig 50 h 60 % der fabrieksbevolking geheel of ten dele ten laste van het
Rijk zou komen en den kommervolle toestand wel 2 h 3 jaar kon voortdu-
ren".

De veronderstelling in de laatste zin van het betoog, dat de overheid voor
de uitkeringen zou opdraaien, was - zoals we zullen zien - nogal lichtvaar-
dig!

Reeds geruime tijd was een wachtgeldregeling in het geding. Maar vooraf
een opmerking over de terminologie, die in dit kader wordt gebezigd. Aan-
vankelijk heeft men met wachtgeld op het oog het doorbetalen van loon, in-
dien er niet gewerkt kan worden, bijvoorbeeld als er geen garen voor de we-
ver beschikbaar is. Als uitgangspunt gold oorspronkelijk de reeds ter sprake
gekomen regel,  'geen  werk,  geen  loon' ! Bij schermutselingen  met Beka  in
november 1905, waarover we rapporteerden, speelde  dat  al  een  rol .  Het  on-
derwerp werd in een brief van 19 augustus 1911 door St. Severus en 'Ons
Recht', opnieuw aangesneden, waarop op 27 oktober 1911 een discussie
volgde, die de 'werkloosheid' (leegloop) bij het weven op twee getouwen als
voornaamste strijdpunt had. De tegenstand van de flanelwevers belette toen,
dat er een verbod tot stand kwam om wevers op twee getouwen bij onvol-
doende werk op basis van Edn getouw te belonen'. Pas in de CAO van 1917 is
een regeling opgenomen voor het 'wachten' van twee-stoelen-wevers.

De meer fundamentele behandeling van het wachtgeld werd in gang gezet
door de kolenschaarste tijdens de oorlog. Vanaf 1916 is de aanvoer en de be-
schikbaarheid van steenkolen een regelmatig terugkerend agendapunt, zonder
dat dit een opzienbarende wending neemt. In december 1916 moest het werk
bij kunstlicht worden beperkt. Volgens de directeur van de Rijkskolendistri-
butie hield de fabrikantenbond vast aan een overmatig lange arbeidsdag,
waarin wordt berust, maar er moest op gerekend worden, dat binnenkort al-

16leen tussen 7.30 en 18 uur gewerkt zal mogen worden  .
In februari 1917 komt deze zaak in een stroomversnelling. Tussen de 10'

en de 13' vond een bespreking plaats met de burgemeester. Men zou hiervan
vreemd kunnen opkijken, maar de gemeente had bemoeienis met de kolen-
distributie, terwijl het stopzetten van de fabrieken een gevolg was van de

0 Ook dem tekst is nagenoeg woordelijk aan de notulen ontleend met dien verstande, dat slechts
enkele wijzigingen zijn aangebracht om de leesbaarheid te verbeteren.

Zie pag.  102
'

Zie pag.  1 1 7



178 In de wol geverfd

kolenschaarste. De fabrikantenbond wilde de rol van het Koninklijk Natio-
naal Steuncomitd bij gehele of gedeeltelijke werkloosheid" achterhalen. Mr.
F. Vonk de Both(44)' meende dat het met de kolennood nogal los zou lopen.
Wat betreft de steun aan de werknemers bij stopzetting wees de burgemees-
ter erop. dat de fabrikanten de afgelopen twee jaar goed hebben verdiend.
zodat zij zich nu ook niet onbetuigd kunnen laten. Een verplichte verminde-

18ring van de werktijd zal niet uitblijven . De vermaning van de burgemeester
werd door de fabrikanten enigermate ter harte genomen. In de vergadering
ven 13 februari werd vergoeding bij stopzetten gesteld op 50% van de verlo-
ren uren op basis van het minimumloon als overeengekomen met de bonden,
echter voor beschermde personen en wevers uitgaande van een wekelijkse

19

werktijd van 50 uur en voor het overig personeel van 58 uur .
Al sprak de burgemeester dan geruststellende woorden, reeds op 16 fe-

bruari 1917 is het zover: de algemene vergadering behandelt een missive van
de minister van landbouw, nijverheid en handel aan de burgemeesters betref-
fende de verplichte kolenrantsoenering. Het is onontkoombaar de werktijd
onmiddellijk te bekorten om te komen tot een besparing van het kolenver-
bruik tot 75% van het novemberpeil. Verschillende voorstellen inzake de da-
gelijkse werktijd passeren de revue maar tenslotte wordt het aan ieders in-
zicht overgelaten mits er maar 25% brandstof bespaard wordt. Verder buigt
men zich met weinig resultaat over vragen als: kan er een onderlinge kolen-
distributie worden opgezet? Kan er iemand een inventarisatie maken? Er is
ook met de burgemeester gesproken over onderlinge hulpverlening, maar de
voorzitter gelooft dat de leden, die nog enige kolen in voorraad hebben.
moeilijk tot afgifte bewogen zuilen worden.

Het is al augustus 1917, wanneer de bonden bezwaar maken tegen de re-
geling voor verloren uren. die inmiddels verlengd isx: Enerzijds werd
Twente ten voorbeeld gesteld (waar men veel stil heeft gestaan en geen grote
winsten heeft gemaakt). anderzijds werd kritiek geoefend op de beperking tot
50 uur, terwijl de normale werktijd feitelijk 70 uur is. De voorzitter is ver-
wonderd over de opstelling van de arbeidersorganisaties, omdat hij juist
dacht een goede regeling te hebben. De geldende regeling loopt nog slechts
tot 17 augustus.  maar de voorzitter heeft geen mandaat om toezegging  te
doen inzake een verlenging. Hij wil afwachten wat we op het Rijkskolenbu-
reau te horen krijgen en doet een beroep op de bondsbestuurders om daar ook
te pleiten in het belang van werkgevers en arbeiders, benadrukkend dat het
Tilburgse artikel veel kolen vergt (stoom). In de nabespreking vond het be-
stuur de Twentse regeling. waarin een kinderbijslagelement is verwerkt. wel
omslachtig maar toch het aantrekkelijkst.

Er is geen bron, die bevestigt. dat er een regeling is getroffen. Misschien
is het ter sprake gekomen in de lopende onderhandelingen over een CAO.
maar daarin werd tenslotte geen voorziening getroffen.

Na de winter 1917/1918 werd het treffen van een steunregeling bij
'werkloosheid' opnieuw aangekaart door de arbeidersorganisaties- . Nu is het

Zie pag. 348
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eerder gelegde verband met de kolenschaarste naar de achtergrond verdwe-
nen en wordt meer in het algemeen gesproken over werkloosheid, bijvoor-
beeld veroorzaakt door tekort aan grondstoffen. Uit later vastgestelde regle-
menten blijkt, dat het ondanks het gebruik van de term werkloosheid aanvan-
kelijk gaat over uitkeringen aan arbeiders, die gedeeltelijk of geheel zonder
werk zijn, maar onder handhaving van het dienstverband met de werkgever'.
In die situatie gold immers als regel: geen werk, geen loon.

Ook het gemeentebestuur in de persoon van de burgemeester is in het
initiatief van de bonden betrokken. De kardinale vraag blijkt: wie zal dat
betalen, de fabrikanten, de gemeente of de arbeidersorganisaties?

Om met de laatsten te beginnen. naar het voorbeeld van de typografen,
die omstreeks 1860 reeds het initiatief namen, hadden de vakbonden voor
hun leden werkloosheidskassen opgezet, die uit de contributies werden gefi-
nancierd en die blijkbaar ook voor een steunregeling als hier in het geding
was. aangewend konden worden--. Ook de gemeenten hadden zich op dit ter-
rein begeven. In 1914 bestonden er in den lande 32 gemeentelijke werkloos-
heidsfondsen. Vrijwel onmiddellijk na het uitbreken van de oorlog deed mi-
nister Treub een beroep op de gemeenten. die nog geen werkloosheidsfonds
hadden, dit alsnog te stichten. De opzet was, dat de gemeente op vrijwillige
basis 50% van de uitkeringen van de werkloosheidskassen van de vakbewe-
ging voor hun rekening zouden nemen, waar tegenover stond, dat het Rijk de
gemeentelijke fondsen bij ontoereikende financien bij zou springen door op

23zijn beurt een subsidie van 50% te verlenen.
De actie van de minister boekte succes, in 1916 waren er dientengevolge

116 gemeentelijke werkloosheidsfondsen. Dit framework was het uitgangs-
punt voor het Werkloosheidsbesluit 19171. dat op 1 januari 1917 in werking
trad. Dit voorzag in de rijkssubsidie aan werkloosheidskassen. die werkten
op basis van een door de minister goedgekeurd reglement. De subsidie beliep
100% van de door de kas van de 'verzekerden' ontvangen bijdragen. De helft
hiervan moest door de gemeente worden opgebracht op vrijwillige basis in
de zin, dat de gemeente niet verplicht was tot medewerking echter met de
consequentie. dat in dat geval ook de Rijksbijdrage voor verzekerden uit die
gemeente verviel.

De steun in geval van werkloosheid - als dus geen band met een werkge-
ver (meer) bestond - was het domein van het Armbestuur. waarbij een ge-
meentelijk steunfonds, zoals ook in Tilburg sinds het uitbreken van de oorlog
bestond. dat mede beoogde in de noden ten gevolge van werkloosheid te
voorzien, een helpende hand kon bieden. Min of meer op de achterhand ope-
reerde het Koninklijk Nationaal Steunfonds. Toen het Nationaal Steunfonds
na de oorlog geliquideerd werd. werd het gat gedicht met de Werkloosheids-

2s

verzekeringsnoodwet  1919  . die in  1926 werd ingetrokken. Pogingen van de

Dit is vergelijkbaar met werktijdverkorting onder vigeur van het Buitengewoon Bes luit

Arbeidsverhoudingen (BBA) 1945 (Stbl.F42). Indien de Arbeidsinspectie vergunning
verleende tot verkorting van de arbeidstijd - eventueel zelfs tot 0 uur - konden de werknemers

aanspraak maken op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet  1949
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minister van Arbeid een werkloosheidwet tot stand te brengen leden daarna
schipbreuk.

De brief van de vakbonden met het voorstel om in samenwerking met de
gemeente een wachtgeldregeling tot stand te brengen kwam in de bestuurs-
vergadering van 4 februari  1918 aan de orde. De fabrikantenbond stelde zich
zeer terughoudend op. Sommige fabrieken zouden eerder stil liggen dan an-

dere en de voorzitter kon zich niet voorstellen, dat de ene fabriek de wacht-
gelden voor de arbeiders van de andere zou moeten betalen. De burgemees-
ter, met wie de voorzitter nog voor de vergadering gesproken had, verschafte
informatie over de steunregelingen, die in verschillende andere industrie-
plaatsen waren getroffen en de uitkeringsnormen, die daar golden. Op die ba-
sis werd de noodzaak van een steunregeling door het bestuur erkend en een
commissie belast met de opstelling van een concept. De inhoud van de rege-
ling is in het archief van de vereniging niet terug gevonden, terwijl ook de
behandeling van het voorstel in de algemene vergadering niet is geboek-

26staafd. Die behandeling vond plaats in de vergadering van 17 april 1918 ,
waarna de regeling op 21 april in werking trad.

Maar daarmee was de financiele regeling nog niet rond. Zo werd aan het
Koninklijk Nationaal Steuncomitd verzocht de in de overeenkomst genoemde
bijdrage te mogen ontvangen. De gebrekkige documentatie over deze periode
laat niet toe de ontwikkeling precies te traceren. De buitenwacht was in elk
geval niet tevreden. De burgemeester stelde in juni de regeling, die de outsi-
der Beka had ontworpen, ten voorbeeld en de St. Lambertus-bestuurder Van
den Nieuwenhuizen maakte opmerkingen in de gemeenteraad. St. Lambertus
ondervond concurrentie van de Eendracht, die een ledenwerfactie baseerde
op een ruimere steunregeling dan St. Lambertus zich kon veroorloven.

De verenigingscommissie voor de wachtgeldregeling werd daarom ge-
vraagd de materie nog eens te bekijken met in begrip van de Helmondse re-
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geling. Pas eind augustus 1918 stond vast, dat het Nationaal Steunfonds be-
reid was in afwachting van de in het uitzicht gestelde algemene regeling 23%
bij te dragen. De gemeente zou 20% van de kosten voor haar rekening ne-
men, maar het duurt nog tot oktober voordat de regeling in werking treedt.
Op de vraag, of de arbeiders, wier verdiensten tengevolge van de malaise
sterk waren teruggelopen, zo niet tot nul gereduceerd. al die maanden op
hulp moesten wachten, hebben we geen antwoord.

In maart 1919 kwam de wachtgeldregeling opnieuw op de helling. Ook
voor de fabrikanten kleven er vele feilen aan. Een element verdient de aan-
dacht. In de eerdere versie was reeds een soort kinderduurtetoeslag in de
vorm van een uniform bedrag van fl. 1,25 per kind per week opgenomen, die
nu zou worden verlaagd tot fl. 0,85 met het oog op de onevenwichtige uit-
komsten bij een laag aantal gewerkte uren. Deze verlaging werkte echter ten
nadele van gezinnen met veel kinderen, die het het moeilijkst hebben. Dit
onderdeel werd op voorstel van Francois van Dooren vervangen door een
staffel met oplopende bedragen naarmate er minder uren gewerkt werd.

De wachtgeldregeling moest nu weer aan de bonden en de gemeente ter
goedkeuring worden voorgelegd. Een struikelblok leek te worden, dat de
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werkgevers hun recht lot het geven van ontslag zouden moeten inleveren,
omdat de gemeente vreesde. dat dit de werkevers de mogelijkheid bood om
de kosten af te wentelen op de gemeentekas" . Tegenover de bonden maakte
het bestuur zich sterk, dat de leden met prudentie van de mogelijkheid ge-
bruik zouden maken. In de algemene vergadering van 7 juli 1919 waar zowel
de loonregeling als de wachtgeldregeling akkoord werden bevonden, deed de
voorzitter dan ook een beroep op de leden steeds een opzegtermijn van vier
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weken in acht te nemen. Tenslotte waren alle partijen gecontenteerd
Een jaar later is de 'wachtgeldregeling' opnieuw aan de orde naar aanlei-

ding van het voorstel van de R.K. Vereniging van Werkgevers in de Textiel-
nijverheid in een brief van 6 juli 1920 om in een commissie de wenselijkheid
van een wachtgeldregeling in studie te nemen ter bereiking van de gewenste
uniformiteit. Na een niet erg heldere discussie in de algemene vergadering
van 26 juli 1920 wordt besloten de bestaande commissie' te activeren en
tegelijkertijd de landelijke vereniging in de wachtstand te zetten. Men wil
zorgen dat een wachtgeldregeling gereed ligt als de nood aan de man komt,
ook al meende Blomjous, dat "het werkeloosheidsvraagstuk nog zeer vaag
is".

6.4      Wachtgeldregeling in plaatselijk kader?

Na het mislukken  van het overleg  met de bonden  op 4 november 1920b
dat hiervoor uitvoerig uit de doeken is gedaan, besluiten de werkgeversvere-
nigingen om toch gezamenlijk een commissie te installeren met de opdracht
met bekwame spoed een wachtgeldregeling te ontwerpen. Reeds op 26 no-
vember was deze taak volbracht, maar men was niet tot overeenstemming
gekomen. Met name Helmond kon zich niet verenigen met het beginsel
waarvan de overige leden van de commissie uitgingen, namelijk "voorzie-

30ning in nooddruft" . Het tegenvoorstel van Helmond, dat rekening hield met
de verdienste van de werknemer in normale tijden, was naar de mening der
andere leden van de commissie te gecompliceerd.

Tussendoor werd door J. Verkade, voorzitter van de Vereniging van
Nederlandse Werkgevers, daartoe aangezet door de landelijke vereniging, op
19 november 1920 een vergadering van de textielwerkgevers bijeen geroepen
om zich gezamenlijk te beraden op maatregelen in verband met de malaise en
werkeloosheid. De opkomst was zeker bevredigend. Naast de landelijke en
Tilburgse verenigingen waren de fabrikantenbonden uit Enschede, Almelo,
Hengelo en de Vereniging van Textielwerkgevers in en buiten Twente - de
zogenaamde plattelandersbond - vertegenwoordigd. Maar ten aanzien van
het beoogde doel van de bijeenkomst overheerste de scepsis en de Ensche-
dese voorzitter Van Heek verklaarde. dat zijn vereniging er niet aan dacht
een wachtgeldregeling op te zetten. De ambitie van de landelijke vereniging

' De leden waren H. van Dooren. Frans Brouwers, C. Janssens-Minderop en Frans van

Spaendonck

Zie pag. 173
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leed hier dus schipbreuk. Als enige optie resteerde toen een afstemming tus-
sen de Vereniging van Katholieke Werkgevers in de Textielnijverheid, de
Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen en de Hel-
mondse fabrikantenvereniging.

Aan de leden van de Tilburgse vereniging werd vervolgens een eigen
concept voorgelegd, waaraan - naar eigen zeggen - misschien gebreken
kleefden. maar een regeling was in dit stadium urgent. Inmiddels was bij het
bestuur ingekomen een telegram van de arbeidersorganisaties, luidende:
"moeten noodwendig uitkering werkelozenkas stopzetten. Verzoeken bericht
of en wanneer wachtgeldregeling tot stand komt. Hoofdbestuur R.K. Textiel-

",1bond . Bekend was, dat ook te Enschede een dergelijk telegram was
ontvangen. De werkelozenkassen blijken uitgeput.

Ook nu is weer de vraag, of de overheid zal bijdragen. Ph. Donders wees
op het belastingbeleid van de gemeente Tilburg*, dat werd doorgevoerd zon-
der acht te slaan op de bezwaren zijdens de industrie. Nu zou de industrie
moeten afwachten wat de gemeente doet. Een artikel in De Maasbode be-
richtte, dat de Twentse industrielen, die door de burgemeesters van En-
schede, Oldenzaal en Lonneker waren bijeengeroepen, geweigerd hebben aan
het tot stand komen van een wachtgeldregeling mee te werken ten dele ook
op fiscale gronden.

De belangrijkste vraag is echter - aldus mr. Passtoors - waarom maken
wij een wachtgeldregeling: om de arbeiders tegemoet te komen en te voor-
komen dat zij in grote problemen geraken. Nu kan men wel zeggen, dat de
overheid daarvoor moet zorgen, maar spreker vreest, dat het Rijk dan vroeg
of laat toch de rekening aan de industrie zal presenteren. Zo is het ook ge-
gaan met de ongevallenwet en de ziektewet. Als de werkgevers wat toe-
schietelijker waren geweest, dan was later de hele last niet naar hen toege-
schoven. lets anders is. dat we zorgen, dat de overheid een zo groot moge-
lijke bijdrage levert. Gedacht werd aan een bijdrage van 33'/3%, hetzelfde als
het rijk en de fabrikanten. Maar er is licht in deze kwestie: Frans van
Spaendonck heeft met minister Aalberse gesproken over een rijksbijdrage
aan een wachtgeldregeling. Van die zijde is 50% in het uitzicht gesteld, ter-
wijl de gemeente Tilburg 161/% zal bijdragen, mits andere vergelijkbare
gemeenten hetzelfde doen'Z. In de algemene vergadering van 14 december
1920 werd daarna akkoord gegaan  met de wachtgeldregeling, indien  het rijk
en de gemeente tezamen 662/1% zouden fourneren. Worden die percentages
gewijzigd, dan is het afgelopen met de wachtgeldregeling. Argument voor
deze houding was: "omdat er nood heerst onder de arbeiders" en "de toestand

en de stemming te precair".
Maar bij de Vereniging van Katholieke Werkgevers in de Textielnijver-

heid heersten 'ill feelings' over de gang van zaken. "De genoemde heren"
spraken hun afkeuring uit over het optreden van de Tilburgse fabrikanten-
bond, die zich namelijk zonder het eindrapport van de commissie af te

Zie pag. 237
' A. van Moorsel en A.W. Jansen. leden van de wachtgeldcommissie
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wachten reeds definitief voor het stelsel der vaste bedragen heeft uitgespro-
ken. Verdere besprekingen in de commissie worden daardoor uiteraard tot
onvruchtbaarheid gedoemd, terwijl een der*elijke handelwijze doet wan-
trouwen aan de loyaliteit der samenwerking'  .

Tevens besloot de fabrikantenbond af te zien van een koppeling van de
instemming met de wachtgeldregeling enerzijds en de ondertekening door de
arbeidersorganisaties van de collectieve arbeidsovereenkomst als voorgesteld
door de werkgevers anderzijds. Dat was ook de conclusie van het overleg,
dat op 16 december 1920 weer werd gevoerd met de landelijke en de Hel-
mondse verenigingen. De invoering van de wachtgeldregeling was urgent en
de koppeling zou ongetwijfeld tot vertraging leiden, zeker nu de arbeidersor-
ganisaties de werkgeversvoorstellen intussen hebben verworpen.

De fabrikanten zagen de toekomst trouwens zo somber in. dat het siuiten
van enig contract voor een jaar. niet verantwoord werd geacht. De situatie
was sinds het opstellen van die voorstellen zo verslechterd. dat die niet ge-
stand konden worden gedaan. Ook die visie werd door het bestuur van de
landelijke vereniging gedeeld". Zij aanvaardde een bindend besluit, dat de
leden verplicht de bepalingen van de afgelopen CAO te blijven naleven.

Als voorzitter Louis Swagemakers thuis de deur toch wel op een kier wil
houden, dan komt Lambert de Beer in het geweer. Hij vindt de insteek van
Swagemakers "een verkeerd principe, men moet carrdment (een voor-
keursterm van de spreker) zeggen of men een contract wil of niet" En -
voorstander van koppeling van beide issues om aldus een CAO af te dwingen
- verzuimt hij niet carrdment te concluderen, dat "er een contractloze periode
intreedt". Hij stelt vertrouwen in de stabiliteit. die een CAO de bedrijven
biedt.

Maar nu namen de Enschedese fabrikanten onder leiding van voorzitter
A. Menko het initiatief. Op 30 december 1920 werd te Arnhem een vergade-
ring bele d met de wachtgeldcommissie van de landelijke en Tilburgse vere-
nigingen . Het werd een vergeefse poging om de textielindustrie alsnog op
hetzelfde spoor te krijgen. Enschede had een eigen wachtgeldregeling gecon-
cipieerd, die aan minister Aalberse ter goedkeuring was voorgelegd. Deze
bepleitte een landelijk uniforme regeling. De verschillen tussen de concepten
leken niet onoverkomelijk. maar de gesprekspartners uit het zuiden meenden.
dat van hen moeilijk gevergd kon worden de reeds ingevoerde regelingen te-
rug te draaien. Maar misschien zou men zich achter de wensen van de mi-
nister kunnen verschuilen. Zeker met het oog daarop zoo de minister de tex-

*tielwerkgevers op 19 januari 1921 ontvangen . maar de uitnodiging bereikte
de geadresseerden niet.

De situatie was in de eerste weken van 1921 ook grondig gewijzigd. Ja-
nuari 1921 begint in Tilburg met demonstraties van de arbeiders met een
onrustbarend karakter". Op 4 januari ervaart het bestuur, dat het oordeel van

de bonden over de wachtgeldregeling verre van gunstig is. Van den Nieu-
wenhuizen en Mos. met wie de voorzitter had gesproken. hadden vooral als
grief. dat zij niet in de regeling waren gekend. Diezelfde avond is er een ver-
gadering van de leden van de bonden. Voorzitter De Beer heeft erop aange-
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drongen de kalmte te bewaren. Dat wilden de bondsbestuurders wel, maar zij
worden nu reeds "uitgekreten voor handlangers der patroons", terwijl "de
Eendracht van deze tijden van ontevredenheid gebruik maakt om in troebel
water te vissen". De voorzitter zelf vindt de uitkeringen ook mager, doch er
komt wel "een flinke kinderbijslag bij". De bondsbestuurders dringen aan op
een uitkering van 75% van het loon zoals door minister Aalberse is bepleit.
Frans van Spaendonck, die als lid van de wachtgeldcommissie de vergaderin-
gen met de Twentse industrielen had bijgewoond, constateert dat de uitkerin-
gen aldaar gelijk zijn aan de Tilburgse; toch geeft hij in overweging de kin-
derbijslag in bepaalde gevallen te verdubbelen. Maar de conclusie was, dat er
geen nieuwe feiten waren aangedragen, zodat het genomen besluit overeind
moest blijven.

Daarna komen er verwarrende berichten binnen. Op 17 januari 1921 ver-
schijnt burgsmeester Vonk de Both in hoogst eigen persoon in de bestuurs-
vergadering . Hij verklaart, dat hij is ingenomen met wachtgeldregeling, die
de fabrikanten op zijn aandringen tot stand hebben gebracht. Nu wil hij de
vraag voorleggen of het bestuur, nu de nood der crisis hoe langer hoe hoger
stijgt, er voor zou voelen om een aanbod van de minister van arbeid tot be-
middeling ten einde te komen tot een CAO. Dat voorstel zou ook aan de R.K.
Vereniging van Werkgevers in de Textielnijverheid voorgelegd worden.

Voorzitter Lambert de Beer vraagt of de burgemeester op eigen initiatief
of namens de minister deze suggestie doet, of zitten de arbeidersorganisaties
hier achter, die eerder de voorstellen van de fabrikanten met betrekking tot
de CAO "op hooghartige wijze" hebben afgewezen.

Volgens de burgemeester hebben de arbeidersorganisaties niet de hand in
deze suggestie, al kan niet worden uitgesloten dat bepaalde personen de mi-
nister hierover hebben aangesproken.

De voorzitter is altijd een voorstander van een CAO geweest. doch
vreest, dat er momenteel geen meerderheid onder de leden voor te vinden is
tenzij het een CAO op een heel losse grondslag zou zijn.

De burgemeester gaat ervan uit, dat de lonen het knelpunt vormen maar
volgens de voorzitter zijn er ook andere moeilijke zaken zoals de vakantie-
dagen. Frans van Dooren herinnert er aan, dat eerder de kermisdagen uitbe-
taald werden, maar in het laatste ontwerpcontract was bepaald, dat in plaats
daarvan zes christelijke feestdagen zouden worden uitbetaald, derhalve een
verbetering van drie dagen. De arbeidersorganisaties hadden een loonsverho-
ging van 30% A 40% voorgesteld, het aanbod van de Vereeniging van Til-
burgsche Fabrikanten van Wollenstoffen was handhaving van het bestaande
loon, maar op basis van 48 uur in plaats van op basis van 55 uur, een en an-
der naast andere kleine verbeteringen. Dit is door de bondsbestuurders als
een "schandelijk contract" van de hand gewezen; ze zitten er nu mee in hun
maag en hebben bij de minister aangeklopt, aldus Van Dooren.
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Om uit de vicieuze cirkel te geraken zou een betrouwbare index van de
kosten van levensonderhoud nodig zijn, maar minister van IJsselstein' stelde
op de audientie van 6 januari jl. waarbij naast de voorzitter ook H. Blomjous
en Frans van Spaendonck aanwezig waren, dat een loonsverlaging
onontkoombaar zou zijn.

De burgemeester wilde de zaak niet toespitsen op de lonen en deze even-
tueel uitschakelen.

Na verdere discussie waarbij de concurrentie van het buitenland in ver-
band met de lage valuta ter sprake kwam - een argument, dat de bondsbe-
stuurders - naar de mening van de fabrikanten - niet serieus namen - con-
stateerde de voorzitter, dat partijen zeer ver uit elkaar staan, maar hij zou de
suggestie nader willen overwegen en op een termijn van veertien dagen uit-
sluitsel willen geven. Daarbij werd nog eens het belang van compensatoire
maatregelen in verband met valutaconcurrentie en de beschikbaarheid van
indexcijfers benadrukt.

Op de vraag of de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollen-
stoffen in de suggestie kan treden buiten de R.K. Vereniging van Werkgevers
in de Textielnijverheid om te onderhandelen werd gesteld, dat waar de voor-
stellen aan de bonden gezamenlijk zijn gedaan, in elk geval met die organi-
satie gesproken zou moeten worden.

Ten aanzien van de wachtgeldregeling stelde de burgemeester, die deel
uitmaakte van de commissie voor de werkeloosheidsverzekering "te 's-Gra-
venhage", de vraag of die voor Tilburg, Helmond en Twente niet zou kunnen
worden verbeterd, namelijk of onder andere voor de gehuwden de uitkering
niet zou kunnen worden verhoogd.

Maar dan komt de aap uit de mouw. Er heeft zich - aldus de burgemees-
ter - intussen een geheel andere omstandigheid voorgedaan. De minister van
Arbeid heeft namelijk besloten de werkloosheidskassen, die zijn uitgeput, 8
fonds perdu te helpen tot 29 januari 1921 en het ligt in de bedoeling, dat dit
daarna zal worden voortgezet. De consequentie daarvan is volgens de bur-
gemeester, dat dan geen nieuwe wachtgeldregelingen zullen worden meer in-
gevoerd en de bestaande zelfs worden opgeheven.

De arbeidersorganisaties worden dus in staat gesteld A fonds perdu uit de
werkloosheidskassen te betalen. doch niet in die plaatsen waar reeds wacht-
geldregelingen bestaan. De burgemeester vindt dit "onzin"; op dit ogenblik
hebben de arbeiders meer uitkering uit de werkeloosheidskassen dan uit de
wachtgeldregeling. In sommige gemeenten bestaat een wachtgeldregeling.
waaraan - zoals in Tilburg - 1 62/,% uit de gemeente kas wordt bijgedragen,
waardoor dus de last voor 's Rijks schatkist wordt verlicht; in andere ge-
meenten werken werkeloosheidskassen, die door het Rijk worden bekostigd.

In zijn ijver de gemeentekas te behoeden voor deze last geeft de mr.
Vonk de Both de fabrikanten in overweging de wachtgeldregeling op te hef-

' Ir. Hendrik Albert van Ilsselstein * Zierikzee 6-12-1860; ; 's-Gravenhage 13-2-1941 Hoofd
Arbeidsinspectie 1908-1914: secretaris Koninklijk Nationaal Steuncoinitd 1914-1918:
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel 1918-1922: Directeur-generaal van de Arbeid
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fun met het argument, dat degenen die een aanspraak op uitkering hebben,
toch steun van het Rijk zullen ontvangen. Dat denkbeeld wordt door de ver-
gadering overgenomen. De regeling blijft echter tot nader order in werking in
afwachting van het standpunt van de minister, die uiteraard evenals de bon-
den op de hoogte wordt gesteld. Die laatsten, telefonisch door Frans van
Spaendonck geYnformeerd, dat de wachtgeldregeling op 27 januari voor geor-
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ganiseerden zou worden stop gezet, hadden deze bui al zien hangen . Tijdens
de bestuursvergadering werd bij de bonden nagevraagd of zij over de nodige
financien beschikten met het oog op mogelijke onrust bij het uitblijven van
betaling. De Mos antwoordde, dat dit niet het geval was. Dat werd overigens
voor kennisgeving aangenomen.

In de algemene vergadering van 28 januari gaf Henri Blomjous, die als
lid van de Eerste Kamer natuurlijk over goede contacten in Den Haag be-
schikte, uitleg van de steunverlening door minister Aalberse aan de
werkeloosheidskassen. Deze kassen hadden toch op zich genomen om ne-
gentig dagen in een kalenderjaar uit te betalen en nu die kassen uitgeput zijn,
wilde de minister voorkomen, dat deze niet aan hun verplichtingen zouden
kunnen voldoen en failliet zouden gaan. De belangrijkste drijfveer van de re-
gering is de organisaties overeind te houden.

6.5       Toch een ruimer kader van onderlinge afstemming?

Maar intussen was de hele textielindustrie in rep en roer over deze kwes-
tie. De Twentse fabrikanten hebben een adres aan de minister gezonden en
het antwoord van de bewindsman leidde tot een vergadering van de organi-
saties in de bedrijfstak te Arnhem op 31 januari 1921' onder voorzitterschap
van  A. Menko. Eenheid van opvatting heerste er vooralsnog  in  deze
vergadering niet; die kreeg daardoor vooral een informatief karakter. Het
standpunt van de R.K. Vereniging van Werkgevers in de Textielnijverheid,
die haar wachtgeldregeling met ingang van 20 januari ook heeft stopgezet,
werd vertolkt door B. van Spaendonck, die als uitgangspunten stelde:
- ook de niet-verzekerden moeten van het Rijk werklozensteun ontvangen op

grond van het feit, dat deze steun niet langer betaald wordt met premies
van de verzekerden, maar - althans ten dele - door het rijk, zodat alle ar-
beiders hierop aanspraak zouden moeten kunnen maken;

« Dit is de eerste vergadering, die door de nieuwe rechtkundig adviseur/2' secretaris mr. B.J.M.
van Spaendonck wordt genotuleerd. (Notulenboek T l: Inv.nr.250)

h Aanwezig waren namens de fabrikantenvereniging Enschede: A. Menko, N.G. van Heek, B.J.
Ter Kuile, Jannink en mr. H.J. Ten Bruggecate; namens de fabrikantenvereniging Almelo:
Joh. Ten Cate en mr. A. Gewin; namens de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van
Wollenstoffen: L. de Beer, mr. Passtoors en mr. B.J.M. van Spaendonck: namens de
fabrikantenvereniging Hengelo, Hulshoff Pol en mr. D. Te Winkel, namens de R.K.
Vereniging van Werkgevers in de Textielnijverheid: Cl. Schellens, ir. A.W. Jansen, mr. M.P.L.
Steenberghe en mr. B.J.M. van Spaendonck: namens de Bond van Textielondernemingen in en
buiten Twente: I.J. Spanjaard. Reerink. Abbink en mr.H.J. Ten Bruggecate.
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- het voornemen van de Regering om slechts te helpen zolang de reglemen-
taire uitkeringstermijn van negentig dagen loopt, mist redelijke grond, de
uitkeringstermijn kan men beter laten vallen, dan het beginsel van verzeke-
ring. Ook na 1 april verdient rijksondersteuning van de werklozen de voor-
keur boven een wachtgeldregeling.

- de werkgevers moeten medezeggenschap krijgen in de regeringsmaatrege-
len met betrekking tot de werklozenondersteuning.

Dit doet sommige aanwezigen duchtten, dat de werkgevers zouden moe-
ten opdraaien voor de steun aan werklozen (waarmede kennelijk ook degenen
werden bedoeld die geen dienstverband meer hebben). Het is aldus mr. Pas-
stoors in tijden van ernstige crisis geen goed moment om een nieuwe rege-
ling te ontwerpen; de voorkeur verdient een wachtgeldregeling als noodmaat-
regel. Ook over de hoogte van de uitkering bestond geen eensgezindheid,
minister Aalberse heeft voor gezinshoofden een maximumuitkering van fl.
16,-- genoemd, terwijl voorzitter A. Menko fl. 20,-- noodzakelijk oordeelde,
maar andere Twentse vertegenwoordigers vinden dit ook te weinig.

Dus werd er een commissie ingesteld die tot taak kreeg bij de Minister
aan te dringen op Rijkswerklozenondersteuning voor ongeorganiseerden c.q.
subsidiering van het aan deze categorie betaalde wachtgeld; 2. een uniform
ontwerpwachtgeldregeling; samen te stellen aan de hand der bestaande ont-
werpen en de gevoerde discussies.

Terug in Tilburg meldt voorzitter Lambert de Beer zijn mede bestuursle-
den, "dat hij te Arnhem tot Zijn genoegen heeft geconstateerd, dat het Zuiden
door Twente niet langer als 'quantitd ndgligable' wordt beschouwd"" . Deze
kanttekening markeert een grotere openheid naar collega's in den lande,
waarvan wij daarom in de context van de gesprekken van de Tilburgse fabri-
kantenbond met de landelijke textielvereniging melding maken, ook al leidde
dat niet binnen afzienbare tijd tot concrete resultaten. Het onderwerp, waarop
zich in eerste instantie een mogelijkheid van samenwerking scherp stelt na-
melijk de wachtgeldregeling, levert een extra complicatie omdat de gemeen-
ten hierbij ook partij zijn, zoals we zagen bij de interventie van burgemeester
Vonk de Both.

Dit voorval in de marge van de bestuursvergadering van 3 februari 1921
krijgt nog een accent door de installatie van mr. B.J.M. van Spaendonck als
2' secretaris in dezelfde vergadering. Dat hij op dat moment ook al secretaris
van de Vereniging van Katholieke Werkgevers in de Textielnijverheid is, zou
ook geduid mogen worden als een symptoom van een grotere geneigdheid tot
onderlinge afstemming, zo niet samenwerking.

Naar de audientie die minister Aalberse op 8 februari 1921 verleende.
werd 2' secretaris Van Spaendonck afgevaardigd met de boodschap, dat de
houding van de regering wel eens het onbedoelde effect zou kunnen hebben,
dat alleen ongeorganiseerden aan het werk worden gehouden ofwel dat onge-
organiseerden en andere niet verzekerden in het geheel niets wordt uitge-
keerd, zodat ze gedwongen zijn een beroep op het Armbestuur te doen.

In de bestuursvergadering van 9 februari 1921 werd kennis genomen van
het standpunt van de minister. waarvan we de weergave in het verslag van
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Van Spaendonck voor een deel citeren, omdat de kern van de zaak daarmede
wordt aangegeven. "In de eerste instantie werd onzerzijds betoogd, dat de
billijkheid eist, dat alle arbeiders, verzekerde en niet-verzekerde, georgani-
seerd en ongeorganiseerd, dezelfde uitkering ontvangen uit 's lands schat-
kist, nu gebroken is met het beginsel en de grondslag der verzekering door-
dat de uitkeringen niet langer geschieden uit de premies der verzekerden,
maar geheel en al uit de Rijksmiddelen. Immers de omstandigheid dat de
helft der thans beschikbaar gestelde gelden slechts als voorschot wordt gege-
ven, doet zeer weinig ter zake, daar de werkelozenkassen slechte debiteuren
zullen blijken te zijn".

De minister betoogde daarop - aldus Van Spaendonck - dat, toen nog
geen verzekering tegen werkloosheid bestond, alle arbeiders ingeval van
slapte waren aangewezen op de armbesturen, tenzij hun werkgevers bereid
waren hen te helpen. Het instituut van vrijwillige verzekering tegen werk-
loosheid ontstond vervolgens, een deel der arbeiders getroostte zich weke-
lijks een offer van 30 tot 40 cent. Het Rijk subsidieerde deze instellingen, als
zijnde van algemeen belang, en het zou tegen het algemeen belang zijn de
vrijwillige werkloosheidsverzekering thans te doen sterven, wat noodzakelijk
gebeurt, indien men de kassen niet helpt, daar toch de arbeiders, die jaren
lang gecontribueerd hebben onmiddellijk de verzekering in den steek zullen
laten, als zij, nu eindelijk hun beurt komt om te trekken, met niets naar huis
gestuurd worden. Voor de niet-verzekerde blijft de zaak echter zoals vroeger,
aan hun gebrek aan voorzorg hebben zij het te wijten, dat zij thans zijn aan-
gewezen op de welwillendheid van hun werkgever of op het armbestuur. De
minister gaf wel de voorkeur aan een wachtgeldregeling voor alle arbeiders
in plaats van de werklozenkassen

De houding van de minister kwam er feitelijk op neer, dat een onbillijk
systeem wordt gehandhaafd om de werkgevers te dwingen een billijk sys-
teem in te voeren. Hij gaat ervan uit, dat de werklozenverzekering thans nog
werkt. Dit is onjuist, die verzekering is failliet en een gedeelte der arbeiders
- de georganiseerden - wordt ondersteund uit 's rijks kas, waarop alle arbei-
ders dezelfde aanspraken dienen te hebben. "Op praktische gronden is mis-
schien te verdedigen, dat verzekerden een b.v. 5% hogere uitkering wordt
gegeven dan aan hen, die geen blijk hebben gegeven van goed inzicht in de
sociale voorzorg. De contributie door de verzekerden betaald, bedroeg bo-
vendien tot voor zeer kort niet 30 maar 5 cent; eerst onlangs is dit bedrag
verhoogd tot 15 cent".

Toen de minister hierop niet wilde ingaan, werd hem gevraagd althans de
wachtgelden te willen subsidieren, die door de werkgevers aan niet-verze-
kerden worden betaald, waarbij erop werd gewezen, dat het anders wel eens
hierop zou kunnen uitlopen, dat de ongeorganiseerden worden tewerk gesteld
en de georganiseerden naar de kassen worden verwezen. De minister bleef op
zijn standpunt staan en hoopte spoedig een ontwerp yachtgeldregeling vooralle Nederlandse textielbedrijven te zullen ontvangen .

De algemene vergadering van 9 februari biedt dan nog eens een reprise
van deze gedachtewisseling. In deze "onaangename en moeilijke aangele-
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genheid, waaruit men moeilijk wils kan worden" toonden de leden zich al
heel weinig enthousiast om het gat dat in de uitkering ontstaat op te vullen.
Ph. Donders meent dat het zo ver zal komen dat het totaal vastloopt en dan
zal de regering wel tegemoet moeten komen, maar de voorzitter zegt dat het
hier over crisisuitgaven gaat, die als er niet goedschiks een regeling komt, uit
zal draaien op wettelijke verplichtingen voor de werkgevers. Slechts onder
ferme druk van de voorzitter, die ook benadrukt, dat het uitgesloten is de on-
georganiseerden in dienst te houden en de georganiseerden naar de werke-
loosheidskassen te verwijzen, wordt besloten de oude wachtgeldregeling nog
voor vier weken toe te passen om te zien welke kant het op gaat. De bespre-
kingen worden inmiddels voortgezet. Wel zullen de leden gegevens omtrent
de aantallen georganiseerden en ongeorganiseerden leveren.

4IDe resultaten van deze enquEte zijn - ontleend aan de notulen  - op de
volgende pagina weergegeven. De cijfers hebben betrekking op de 4705
werknemers,  die  op 10 februari  1921  op de fabrieken  van de leden  van  de
Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen werkten. In
deze bezetting komt de bedrijfsslapte tot uitdrukking. Volgens dezelfde en-
qu6te bedraagt het aantal arbeidsplaatsen bij volle capaciteit 5449, derhalve
is de onderbezetting bijna 14%. De organisatiegraad lijkt ons redelijk hoog.
Het lage cijfer voor de Eendracht doet de vraag opkoinen of alle lidmaat-
schappen wel bekend waren bij de patroons. Nog pas luttele jaren geleden
was het lidmaatschap van de Eendracht een riskante zaak!

Tabel 4     Organisatiegraad van de werknemers bij de leden van de Vereeniging
van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen op 10 februari
1921
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De hele kwestie trok ook landelijk de aandacht. In de Tweede Kamer'- in-
terpelleerde de SDAP-afgevaardigde J. van den Tempel'. Hij drong aan op
een regeling voor de niet-verzekerde arbeiders, maar hoewel aanvankelijk uit
het antwoord van de minister werd geconcludeerd, dat hij zou toegeven,
bleek uit een brief van de minister, dat het op een misverstand berustte, dat
door het departement een steunregeling voor ongeorganiseerden zou worden
getroffen. De kosten van ondersteuning van niet verzekerden komen in be-
ginsel ten laste van de gemeente. slechts indien de gemeente geheel buiten
staat is die kosten te dragen, springt het rijk bij.

In Tilburg gingen stemmen op om de wachtgeldregeling geheel af te
schaffen, zodat de ongeorganiseerden aangewezen zijn op de armenzorg,
hetgeen het tot stand komen van een regeling van overheidswege zou bevor-
deren. De voorzitter vond dit vernederend voor de arbeiders; men kweekt er
slechts haat en wrok mee. Maar toch werd besloten de regeling "op termijn"

43en wei per 28 april 1921 te beeindigen . Daarvan werd de minister van Bin-
nenlandse Zaken (die ook de Rijksfinancien beheerdef op de hoogte gesteld
in een schrijven, waarin het pleidooi om een voor alle arbeiders geldende
wachtgeldregeling nog eens werd herhaald. Maar minister Ruys herhaalt on-
verwijld het eerder ingenomen standpunt44 en oefent nog eens druk uit op de
vereniging om de wachtgeldregeling voor de ongeorganiseerden in stand te
houden.

De fabrikantenbond probeerde op haar beurt deze financiele zwarte piet
aan de gemeente toe te spelen. Het verlenen van steun wordt met de dag
moeilijker in verband met de steeds voortdurende malaise en achteruitgang
der industrie. Men wil van die steun en ook van de wachtgeldregeling, die de
burgemeester bedoelt. afkomen. In de algemene vergadering van 25 april
1921" - vraagt de voorzitter met nadruk, "kunnen wij die werklieden, die
werkeloos zijn, aan hun lot overlateni De fabrieken zullen zeer spoedig, mis-
schien zelfs binnen 4 weken, geheel stil staan. En als de ongeorganiseerden
dan geheel zonder inkomsten zitten, in welke toestand komen we dan te-
recht? Wij komen dan in een toestand, die op revolutie gaat lijken. en die
situatie moeten wij zo enigszins mogelijk voorkomen".

Het eerder genomen besluit, dat donderdag 28 april elke steun zal worden
gestaakt, bleef gehandhaafd. Het dreigement zou worden voorgelegd aan de
Gemeenteraad en Burgemeester en Wethouders. maar, als onverhoopt wer-
keloze ongeorganiseerde arbeiders geen steun van de gemeente zouden krij-
gen, dan zouden de gedupeerden niet aan hun lot over gelaten mogen wor-
den. Het gesprek met Burgemeester en Wethouders leverde niets op en men
moest zijn heil zoeken bij de minister van Binnenlandse Zaken. Daaraan
zouden deelnemen vertegenwoordigers van de Tilburgse en landelijke vere-
niging en van de industrie uit Leiden en Almelo, maar eerst volgde nog een

' J. van den Tempel (1877-1955). Lid van de Tweede Kamer voor de SDAP 1915-1939.
minister van Sociale Zaken  1939- 1945.

  Jhr. Mr. Ch.J.M. Ruys de Beerenbrouck (1873-1936). minister-president van drie
gelijknamige kabinetten.
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bespreking met de bondsbestuurders' op 2 juni 1921'«. Drie thema's worden
aangeroerd:
- het ontbreken van een adequate wachtgeldregeling voor de uitgetrokken

georganiseerden;
- de bevoorrechting van de ongeorganiseerden;
- de broodnodige bescherming van de industrie tegen de valutaconcurrentie.

47Het leidt allemaal tot niets  . Over het verdere verloop zijn we bij gebreke
van de notulen van de algemene vergadering niet gernformeerdb Nadat in
juni - afgaande op de plannen van het bestuur - nog eenmaal de puntjes op

48de i waren gezet, werd waarschijnlijk de geldende regeling voor de
ongeorganiseerden en uitgetrokkenen gehandhaafd. Het onderwerp werd ver-
drongen door de plannen van de minister voor een "echte" werkeloosheids-
verzekering, waarvan - zoals hiervoor vermeld - ook niets terecht kwam.

We sluiten hier dit mistroostige relaas af, tevens vaststellend, dat ook een
vernieuwing van de CAO in de loop van deze maanden zo nu en dan wel
overwogen werd, maar steeds met een verwijzin  naar de deplorabele eco-
nomische situatie van de agenda werd afgevoerd.

Al waren de organisaties van de textielwerkgevers in deze tijd zeker 'on
speaking terms', concrete resultaten van enig gewicht werden niet bereikt.
De pogingen van de landelijke vereniging - haar bijnaam eer aandoend - om
tot een hechtere band te komen, natuurlijk op de eerste plaats met de confes-
sionele zustervereniging, de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van
Wollenstoffen, maar ook met de fabrikantenverenigingen in de andere tex-
tielcentra boekten geen resultaat. De bundeling zou allereerst gestalte krijgen
in personele unies in het secretariaat, zoals dat al in de persoon van Barend
van Spaendonck zijn beslag had gekregen voor wat betreft de Vereniging van
Katholieke Werkgevers in de Textielnijverheid en de Vereeniging van Til-
burgsche Fabrikanten van Wollenstoffen.

Voordat in het volgende hoofdstuk de aandacht wordt gevraagd voor heel
wat andere zaken, is dit het geschikte punt een tussentijdse balans op te ma-
ken. Onze terugblik steunde in hoofdzaak op de neerslag van de gebeurtenis-
sen in de notulenboeken van de vereniging. Met behulp van gegevens, waar-
over wij nu (nog) beschikken, moet worden geconcludeerd, dat de verslagge-
ving in de notulen over het grootste deel van de besproken periode niet com-
pleet was of op zijn minst te vaag om zich een compleet beeld van de geno-
men besluiten te vormen. De tijdgenoot had ook circulaires van de vereni-
ging ter beschikking, die echter in het verenigingsarchief niet teruggevonden
werden.

'
Aanwezig waren namens St.Lambertus A. van der Meijs. J. van den Nieuwenhuizen, A. Mos
en A. Franssen; namens de Eendracht Dalenoort en N. van Pelt.

'
Het onderwerp komt in 1923 weer in bespreking zonder resultaat: zie pag. 315
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Daarbij moet aangetekend worden, dat er vanwege het repeterend effect
bewust vanaf gezien werd met name de verwikkelingen omtrent de niet zo
doorzichtige loonontwikkeling te doorgronden. Dit zou - zo luidde onze
conclusie - een moeizaam en tijdrovend karwei geweest zijn.

Gelukkig komen de Mededelin&en van de vereniging, die in 1924 voor
het eerst verschenen, ons te hulp . De redacteur 2' secretaris B.J.M. van
Spaendonck beschikte toen wel over gegevens, waarmede hij een recon-
structie van "de ontwikkeling der loonen in de Tilburgsche wolindustrie
voor, tijdens en na den oorlog" ondernam. De hierna vermelde grafiek is
ontleend aan door hem "opgediepte" gegevens, waarbij de stelling, dat "in
vroeger jaren" de lonen van de schrobbelaars maatgevend waren en de ove-
rige lonen daarop gebaseerd werden, uitgangspunt was.

In de vermelde uurlonen is begrepen de duurtetoeslag, die voor het eerst
in  oktober  1915 werd toegekend. Die bedroeg  toen   10%. In augustus   1916
steeg het loon naar 22 cent, terwijl een jaar later de duurtetoeslag werd ver-
hoogd tot 20%. In 1918 werd die toeslag bepaald op 1/3 van het loon ver-
meerderd met een extra toeslag van fl. 2 per week, zodat het uurloon uit-
kwam op 30 cent. In verband met de vermindering van de werktijd van 64
naar 55 uur per week werd het uurloon vervolgens in juli 1919 verhoogd naar
42  cent. In februari   1920  werd een verhoging  tot  48  cent van kracht  en  in
oktober tot 55 cent. De laatste verhoging hield verband met de vermindering
van de werktijd ingevolge de Arbeidswet tot 48 uur. In de grafiek is deze
verhoging niet in twee stappen weergegeven. In mei 1922 en 1924 vonden
twee loonsverlagingen plaats, die in hoofdstuk 9 worden behandeld.

Naast de uurlonen is in de grafiek het weekloon in guldens aangegeven
als het product van uurloon x werktijd.

Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de genoemde uurlonen de
minima volgens de geldende loonregeling verhoogd met duurtetoeslag zijn,
zoals de wekelijkse werktijd de standaard is zonder overwerk. De feitelijke
bedragen kwamen dan ook hoger uit. Toen in 1924 een loonstatistiek werd
ingericht, gaf deze voor de schrobbelaars in de tweede helft van het jaar een
gemiddelde uurverdienste aan van 52,0 cent.
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Grafiek 6 Loonontwikketing voor schrobbelaars in de Tilburgse wolindustrie
1903 tot 1924
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Hoofdstuk 7

Een waaier van activiteiten

Om het misverstand te vermijden, dat door het voorafgaande gewekt zou
kunnen worden, dat de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wol-
lenstoffen zich vrijwel uitsluitend met sociale aangelegenheden bezig hield.
wijden wij nu een hoofdstuk aan de behartiging van economische belangen
en andere zaken. Daarbij zullen wij ons zo nu en dan een zijsprong naar an-
dere beleidsterreinen veroorloven om - zonder volledig te zijn - een beeld te
geven van de brede waaier van activiteiten van deze organisatie. De gemeen-
schappelijke trek van deze projecten lijkt meestal de onderlinge concurrentie
uit te schakelen, wat ook een belangrijke drijfveer was in de regelingen, die
op het terrein van de arbeidsvoorwaarden werden getroffen. Wanneer dit
binnen een betrekkelijk grote groep van bedrijven gestalte krijgt, lijken de
voordelen niet zelden op te wegen tegen de nadelen, ook al wordt de be-
schikbaarheid van een correctiemiddel daarmede niet overbodig.

7.1 Couperatieve Vereniging van Tilburgsche Fabrikanten van
Wollen Stoffen tot verkoop van fabrieksafvallen en aankoop van
grondstoffen

Het idee om de wolafvallen gezamenlijk te verkopen was afkomstig van
de handelaar in deze afvallen J. de Wolff'. Hij krijgt op 23 oktober 1909 de
gelegenheid zijn plan in de bestuursvergadering toe te lichten, waarna be-
sloten wordt de mening van de leden te peilen. Die betuigen met 17 stemmen
voor en 8 tegen, 1 blanco adhesie met het plani. In deze uitkomst schemert
misschien door de dikwijls bestaande vrees, dat collega's in het kader van
een achtenswaardig initiatief de gelegenheid te baat zouden nemen om op
slinkse wijze inzicht te krijgen in de fabricagemethoden van concurrenten.
De verdediging van het voorstel door voorzitter Philibert Donders, die zich
opwerpt als de promotor van het project, deed dat ook uitkomen. Immers on-
danks de noodzaak met het oog op de stijgende kosten iets in het materiele
vlak voor de leden te doen, is het bestuur huiverachtig iets op te zetten, om-
dat alle vroegere plannen, waarbij het veelal ging over misstanden (zoals de
valutaregeling, het stalenmateriaal enz.), geen goed onthaal vonden. Met het
huidige voorstel zijn geen principiele belangen gemoeid. Wel zal de deelne-
mers de toegang tot de opslag ontzegd worden, zodat er geen gelegenheid is
" tot nasnuffelen van eens anders fabrikaat".

Er worden op de fabrieksafvallen door de opkopers echter "exorbitante
winsten" gemaakt'. Op 21 december 1909 volgt dan een uitvoerige discussie.
De fabrikanten gingen niet over een nacht ijs. maar tenslotte stemde men met
uitzondering van vijf leden in met het plan. De leden waren ook niet ver-
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plicht tot deelname in de "combinatie", die voorlopig geen rechtpersoonlijk-
heid heeft. Maar eenmaal toegetreden was een deelnemer wel gehouden zijn
fabrieksafvallen aan de combinatie te leveren. Dat geldt trouwens van het be-
gin af ook voor de oleinefusten. De vereniging floreert. Maar dat belette
sommige deelnemers niet om zich soms aan hun leveringsverplichting te ont-
trekken, zodat de voorzitter naar aanleiding van klachten van directeur Wolff
in de algemene vergadering op de engagementen moest wijzen. Er moet paal
en perk aan worden gesteld. Na een uitvoerige discussie in de algemene ver-
gadering, waarin een absolute verplichting werd aangevochten met beroep op
bestaande gewoonten, werd toch besloten tot deze verplichting op straffe van
een boete van fl. 100 te heffen van leden, die in strijd met het contract ook
afvallen verkopen aan andere handelaren.

Al spoedig is er sprake van uitbreiding van het werkterrein. In de be-
stuursvergadering van 7 februari 1911, waar de jaarrekening van de combi-
natie werd behandeld, werd gesproken over de vervaardiging van luzon,
kunstolie en zeep. In 1913 wordt het assortiment uitgebreid met oud ijzer,
smeerolie en gloeilampen.

In 1912 kan de combinatie terugzien op een heel gunstig resultaat, waar-
voor voorzitter Philibert Donders lof werd toegezwaaid'. Maar er gaan stem-
men op om het bedrijf in een NV onder te brengen, waartegen de voorzitter
zich verzet, het moet een onderafdeling van de fabrikantenbond blijven!

Na een betwist advies van plaatselijke juristen moeten Knottenbelt &
Fruin uit Rotterdam het verlossende woord spreken. Die bevelen met het oog
op de aansprakelijkheid de rechtsvorm van de cooperatieve vereniging aan.
De oprichting van de "Cooperatieve Vereniging van Tilburgsche Fabrikanten
van Wollen Stoffen tot verkoop van fabrieksafvallen en aankoop van grond-
stoffen" werd in 1913 een feit. Afgaande op de notulen van de algemene ver-
gaderingen hebben 37 bedrijven te eniger tijd deel uitgemaakt van de coope-
ratie. In de statuten was de doelstelling uitgebreid tot "de aankoop en het
vervaardigen van grondstoffen en verdere ingredienten benodigd voor fa-
brieken van wollen stoffen", terwijl de vereniging "hare werkring ook tot
derden kan uitstrekken".

Bovendien gold voor de leden van de coBperatie een verplichting hun fa-
brieksafvallen ten verkoop aan de vereniging over te dragen .

De naleving van deze afspraak bleek in de praktijk niet af te dwingen en
leidde tenslotte tot de ondergang van de cooperatie. Op 4 januari 1922 werd
het bestuur, dat vanaf de oprichting bestond uit Philibert Donders. Jan Fran-
ken en Hubert Donders, in spoedzitting bijeengeroepen om te vernemen. dat
over 1921 een aanzienlijk verlies is geleden. De algemene vergadering be-
sloot daarop tot liquidatie. al hield de directeur de leden voor, dat als zij te
goeder trouw hun leveringsverplichting zouden nakomen, er heus nog wei
wat te verdienen viel, al was dat tengevolge van de heersende malaise minder
dan in de vroeger jaren.«
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7.2        Steenkolen

Steenkolen vormde een onder-
werp, dat voortdurend de aandacht
vergde van de vereniging. In februari
1899 wordt in overweging genomen
de vorming van een 'syndicaat' als
verweermiddel tegen de Belgische
mijnen, die met behulp van een syn-
dicaat de kolenprijzen hoog houden.
Er werd een speciale commissie ge-
formeerd, die in de algemene verga-
dering van juni verschillende lagere
offertes voorlegt'. Vervolgens plaats-
te men ook een proeforder voor onge-
wassen Engelse kolen, die echter te-
leur stelde. Er werd dan ook besloten
te wachten totdat de mijn met een in
aanbouw zijnde was- en zeefinrich-
ting gereed zou zijn. Over de verdere
gang van zaken geven de notulen J  Franciscus G M  Mutsaerts
geen uitsluitsel in tegenstelling tot *    Tilburg 25 09 1891
een ook door Frans van Dooren(39) t   Tilburg 3 1  1974
geregisseerde transactie in soda, die x    Augusta M C  Kerstens
in dezelfde periode liep . Het Directeur Frans Mutsaerts & Zonen
steenkolenproject bleek niet haal- Bestuurslid 1926 en Voorzmer 1927
baarg Vereeniging van Ttiburgsche Fabnkanten

Pas veel later - in 1908 - wordt jan WollenstofTen  Vooratter Fenewol

opnieuw over gezamenlijke kolen- Officier in de Orde van Oranje Nassau

aankoop (in een vergadering) gespro-          Officter de 1 Ordre du Mertte Industnel
ken. Maar toen richtte de aandacht et Commercial

zich op het 'fooienstelsel', dat inhield
dat de steenkolen-handelaren per wagon fl. 0,50 als fooi aan de stokers

10plachten te geven . In een voor drie jaar afgesloten overeenkomst met de
steenkolenhandelaren wordt daaraan een halt toegeroepen". Zoals al werd
voorzien, betekende dit een verlaging van inkomsten voor de stokers. Of daar
een compensatie voor zou moeten worden gegeven, werd aan de fabrikanten
overgelaten. St. Severus trok hierover weI aan de bel, maar na een schrifte-
lijk antwoord van voorzitter J. Frans Mutsaerts sr. kwam men er niet meer op

12

terug
Tijdens de eerste wereldoorlog werd men natuurlijk geconfronteerd met

problemen van een andere orde. In januari 1915 wordt geconstateerd, dat
slechts 75 % van de bestelde hoeveelheden geleverd zal worden wegens te-
korf aan arbeidskrachten,  maar - zo vraagt de vereniging zich af in een tele-
gram aan de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel - waren de extra

13leveranties aan Belgie en Duitsland niet de oorzaak?
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De kolenschaarste leidde tot rantsoenering en het stilleggen van bedrij-
ven. Dat was al voorafgegaan door een beperking van het werken bij kunst-
licht, omdat ook het elektriciteitsverbruik wegens de kolenschaarste moest
worden verminderd'. Deze distributieproblemen werden in het zesde hoofd-
stuk al besproken als achtergrond van de mankerende wachtgeldregeling.

In de bestuursvergadering van 25 augustus 1917 vertolkte Jan Franken de
grieven van meerdere leden inzake de kolendistributie. Sommige bedrijven
moeten stoppen, terwijl andere nog over voldoende kolen voor geheel sep-
tember beschikken. De stilstaande bedrijven moeten bovendien de arbeiders
doorbetalen. Daartoe zijn zij echter niet verder bereid. Verder dan het be-
pleiten van deze belangen bij de directeur van het Rijkskolenbureau met
vermelding van de namen van de bedrijven die stil stonden, kwam men niet.
Ook de bondsbestuurders hadden bij deze functionaris een lans gebroken in
het belang van werkgevers en arbeiders, benadrukkend dat het Tilburgse ar-
tikel veel kolen (stoom) vergt.

We zullen de lezer dit moeizame verhaal verder besparen. Onderhouden-
der lijken de verwikkelingen rond de losplaats van de Nederlandse Spoorwe-
gen of - correcter - de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.
De aftrap werd gegeven door de voorzitter van de Vrachtrijdersvereniging
Sebregts en de secretaris Mutsaerts, die bij het bestuur van de fabrikanten-
bond een tariefsverhoging met 30% kwamen verdedigen op grond van de
stijgende prijzen, waaronder ook het voer voor de paarden, terwijl de tarie-

14

ven al dertig jaar ongewijzigd zouden zijn  . Ter sprake komt het verlies van
steenkool bij laden en lossen, dat door Sebregts geweten wordt aan de veger
voor wie dit een inkomen betekent, Als 'afdoend middel' beveelt Sebregts
aan "dat de Fabrikantenvereniging aan de Directie der Maatschappij tot Ex-
ploitatie van Staatsspoorwegen een schrijven richtte met het verzoek, dat
geen steenkolen onder of naast de wagon vallende door de hiervoor aange-
stelde veger mag worden opgeveegd, dus het permis aan dezen in dienst der
Maatschappij gestelde persoon wordt ingetrokken en daarentegen zijn loon,
dat tot heden in verhouding stond tot het verleende permis, wordt verhoogd".
Tenslotte wordt de vrachtrijders een verhoging van fl. 1 per wagon in het
uitzicht gesteld, indien zij kunnen garanderen dat het misbruik wordt uitge-
bannen.

De toegeeflijkheid van het bestuur wordt echter door de algemene verga-
dering voorshands niet geevenaard. Eerst moet de kwestie maar worden aan-
gekaart bij de directeur-generaal van de Staatsspoorwegen met het verzoek
het lossen correct te regelen. Al wilden de Staatsspoorwegen de veger wel
voor hun rekening nemen, zij beoogden, dat de benoeming op deze gewich-
tige post door het gemeentebestuur zou geschieden. Dat bedankt echter voor
de eer. Daarom draait het erop uit, dat in januari 1916 een gesprek met de
Stationschef plaats vindt over de misstanden op de losplaats met betrekking
tot het laden en lossen van steenkool. Naar aanleiding van de klachten van

a       In Tilburg  was het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf in  1911  met de stroomlevering begonnen

(J.F.E. Blfising Mensen en Spanningen),
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Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen is de kolenve-
ger dan weI vervangen en wordt er nu meer toezicht uitgeoefend met de
boodschap, dat degenen, die zich niet aan de aanwijzingen houden, gesigna-
leerd zullen worden bij de fabrikantenbond.

Maar een ingewortelde misstand is niet ineens uit te roeien. Als maatre-
gelen stelt de stationschef voor: 1. aanstelling van een controleur door de fa-
brikanten en door hen bezoldigd; 2. uitreiking van toegangskaarten aan het
personeel van de vrachtrijders, zodat onbevoegden verwijderd kunnen wor-

15den. De algemene vergadering stemt in met dat plan . Het is twijfelachtig of
de problemen daarmee opgelost waren; immers later - pas in februari 1917 -
werd terug gekomen op een aanbod, dat de uit Belgie afkomstige Eduard
Huijbrechts' maanden eerder deed, om orde op zaken te stellen. Deze was het
eens met de "Stationchef, de Souschef en andere Ambtenaren", dat de toe-
stand op het emplacement "een bron van ergernis is"'«, hetgeen hij verweet
aan de laders en lossers, die "meerendeels als uitvaagsels der Maatschappij
moeten worden aangemerkt". Op grond van zijn ervaring opgedaan in Ant-
werpen wil hij dit karwei op zich nemen onder de uitdrukkelijke voorwaarde.
dat hij door de Fabrikantenvereniging off'icieel wordt aangesteld als belast
met het toezicht op het laden en lossen van hun goederen en grondstoffen.
Zonder deze opdracht kan Huijbrechts, die de instemming zou hebben van de
leiding van het station en meerdere expediteurs, het plan niet volvoeren, om-
dat immers 80% van de goederen, die aankomen op het emplacement, voor
de  fabrikanten  zijn.  Voor  50  cent  per  10 ton neemt Huijbrechts de verant-
woordelijkheid op zich dat "de fabrikanten ontvangen, wat hen rechtens toe-
komt".

Wat in de algemene vergadering van 2 maart werd besproken, is niet pre-
cies bekend, omdat we dan terechtkomen in het eerder besproken notulenloos
tijdvak van februari 1917 tot april 1919, maar in de volgende bestuursverga-
dering blijkt, dat men de taak van Huijbregts wil beperken tot steenkolen,
wat deze als onuitvoerbaar verwerpt. Zijn vasthoudendheid bezorgt hem de
erkenning als officieel losser. Maar het ging verder niet van een leien dakje,
door de expediteurs en vrachtrijders werd tegenstand geboden tegen de rege-
lingen, die Huijbrechts heeft getroffen, maar onder leiding van het bestuur

17treffen deze partijen een compromis . In het overleg over de zeer
problernatische aanvoer van brandstoffen - bruinkolen in plaats van steen-
kolen, rol van het Wilhelminakanaal na de opening hiervan, extra treinen
voor de kolenaanvoer treedt daarna herhaaldelijk Huijbrechts op, die intussen
ook volmacht heeft gekregen als weger op te treden. Hij overleed in novem-
ber 1918 en werd opgevolgd door Wassingb M Daarna bevatten de notulen
slechts sporadisch aanwijzingen over de brandstoffenproblematiek, die na-
tuurlijk ook na de wapenstilstand niet onmiddellijk was opgelost.

Eduwardus Florentinus Franciscus Huijbrechts * Gheel  1891: t Tilburg 22-1 1-1918  x
Petronella Kruter (uit Tilburg)
Hedwiges Th. J. Wassing * Zevenaar 17-10-1884: x Elisabeth J.C.W.M. Jansen.
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7.3 Coilperatieve Inkoopvereniging der Tilburgse Textielindustrie

Niet alleen op het gebied van de steenkolen werd getracht tot gezamen-
lijke inkoop te komen. In de eerste bestaansjaren is de vereniging op dit ge-
bied  actief.  Zo kan worden vastgesteld dat tussen  mei   1899 en december
1903 jaarcontracten voor soda in de orde van 100 A 150.000 kg werden afge-
sloten. Deze gezamenlijke inkoop liep tenslotte vast op 'syndicering' van de
leveranciers, zodat - aldus constateerde de algemene vergaderinf van  18 de-
cember 1903 - voor de leden geen voordeel meer te behalen viel :

De veronderstelling lag voor de hand, dat uit de hiervoor besproken ver-
koopcoOperatie zich een inkoopcoijperatie zou hebben ontwikkeld. Ook al
lieten de statuten van de 'Cooperatieve Vereniging van Tilburgsche Fabri-
kanten van Wollen Stoffen tot verkoop van fabrieksafvallen en aankoop van
grondstoffen' inkoopactiviteiten toe en al werd er ook daadwerkelijk uitvoe-
ring aangegeven, toch was de CoOperatieve Inkoopvereniging der Tilburgse
Textielindustrie een op zich zelf staand initiatief met een eigen voorgeschie-
denis. De oorsprong ligt namelijk bij een van de vele commissies, die de ver-
eniging erop nahield, namelijk de 'Commissie Steenkolen enz.'.

In de algemene vergadering van 23 mei 1922 meldde het bestuur de in-
stelling van zes commissies naast de twee reeds bestaande. Het beschikbaar
zijn van een verenigingsbureau - nu al weer bijna 11/2 jaar - vergemakkelijk-
te deze maatregel. Om een beeld te geven van de activiteiten van de vereni-
ging in dit tijdsgewricht nemen we hier de opsomming van de commissies en
de bezetting daarvan op:
- Commissie Expeditie, vrachtprijzen, laden en lossen: M. Arnold, W. de

Rooy en A.van Eyl jr.
- Commissie Vuilwaterkwestie: dr. Herman Diepen, H. Dooren en Karel de

Beer.
- Commissie Steenkolen, oletne. kaarden enz.: Frans van Dooren jr, Frans

Mutsaerts jr., H. van den Bergh.
- Commissie Belastingen- en Verzekeringen: N. Aelen, L. Janssens-Bressers

en Schoenmakers.
Commissie van onderzoek naar de kosten van het levensonderhoud: H. Da-
niels, Th. Blans en Jan Franken.

- Commissie voor de Handelspolitiek: H. Blomjous, Fr. Janssens Ezn., Frits
Mutsaerts' en Eduard van Spaendonck.

De reeds vroeger benoemde Commissies bleven bestaan, met name:
- Commissie voor arbeidsaangelegenheden: Norb. Franken, Ant. Arnold.

Alph. Schoenmakers, H.A. Enneking en Pierre Donders
- Commissie voor de Veiligheidswet: Norb. Franken, Ant. Arnold, Alph.

Schoenmakers. H.A. Enneking en Pierre Donders
De argumenten van het bestuur zijn in de notulen van de vergadering-'

van 23 mei 1922 niet weergegeven en de notulen van de daaraan vooraf-

' Frederic R.M. Mutsaerts * Tilburg  1-12-1895 t Tilburg  17-6-1967 x Carla R.M. Kerstens;
firmant J.A.A. Kerstens
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gaande bestuursvergadering ontbre-
ken. In die zelfde algemene vergade-
ring kwam ook het onderwerp olerne
(weer) ter sprake. De voorzitter
J.Frans Mutsaerts signaleerde een be-
duidend prijs- en kwaliteitsverschil .il
tussen de oleYne van een Engels fabri-
kant en de oleYne uit Gouda en Schie-
dam, de traditionele leveranciers.
Daarom beval hij aan dat zo mogelijk
alle leden deze Engelse oletne zouden
gaan gebruiken. Zonder tot formele
coOperatie te komen zou men door
middel van verzamelorders door het
Bureau te administreren tot belang-
rijke besparing op dit artikel kunnen
komen. De gemeenschappelijke order Jan Willem August Franken
zou door het Bureau moeten worden *       Tilburg  6-12-1872

geplaatst bij de firma in Engeland, t       Tilburg  10-6-1951
die dan een collectieve zending naar Firmant van A. Franken & Zonen,

Secretaris-penningmeester van deTilburg zou kunnen doen. Ieder lid
zou dan slechts die hoeveelheid ont- Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten

van Wollenstoffen  1911 -  1914;vangen, die door die firma was be-
Voorzitter Coup. Inkoopvereniging der

steld en zou verder geen aansprake- Tilburgsche Textielindustrie U.A.:lijkheid dragen. Door die verzame- Voor:itter Co8p. Ververijen van Tilburgse
lorders zouden ook prijsreducties te

Fabrikanten van Wollenstoffen.
bedingen zijn. Dit plan wordt vervol-
gens tot uitvoering gebracht21.

De notulen bevatten weinig informatie over het reilen en zeilen van de
ingestelde commissies; zo vindt men slechts sporadisch mededelingen over
samenstelling, activiteiten en dergelijke. Dat gold ook voor de steenkolen-

22commissie.  Aan de algemene vergadering wordt in februari 1924 gerappor-
teerd, dat deze zich bezig heeft gehouden met steenkolen (Engelse en Hol-
landse), olerne (Italiaanse en Amerikaanse), zwavelzuur en ammoniak Of dat
tot zaken doen leidde, is niet duidelijk. Wel wordt een maand later voor re-
kening van de vereniging soda aangekocht onder voorwaarde dat deze geen
enkel risico loopt. Daar wringt natuurlijk de schoen.

Onder regie van de steenkolencommissie worden in de twintiger jaren
'combinaties' gevormd voor het aankopen van soda, zwavelzuur, steenkolen,

23ammoniak en brandblusmiddelen .
Hiermee is de blauwdruk geleverd voor de op 28 december 1928 opge-

richte CoOperatieve Inkoopvereniging der Tilburgsche Textielindustrie U.A.
De comparanten bij de oprichting waren Jan Franken, Karel de Beer, Willem
de Rooy, Frits Mutsaerts en Barend van Spaendonck, die - met uitzondering
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van laatstgenoemde - op eigen naam handelden' Vertegenwoordigden de
vier eerstgenoemden hun firma, bij Barend J.M. van Spaendonck werd als
functie vermeld secretariscommissaris van de Co iperatieve Vereeniging van
Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen. Dit moet op een misverstand be-
rusten, Een CoOperatie met die naam bestond niet, terwijl Van Spaendonck 2'
secretaris was van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollen-
stoffen. De titel secretariscommissaris wijst op de Cooperatieve Ververijen
van Tilburgse Fabrikanten van Wollenstoffen, die uiteraard ook een gebrui-
ker was van de verhandelde grondstoffen. Dit verklaart ook waarom de op-
richting niet formeel in de vergaderingen van Vereeniging van Tilburgsche
Fabrikanten van Wollenstoffen aan de orde is geweest.

Bij gebreke van de notulen van de nieuwe coOperatie is niet mogelijk te
berichten omtrent haar verdere ontwikkeling. Wij volstaan met de veronder-
stelling, dat de vereniging aanvankelijk moeizaam van start ging. Op 30
september 1931 kondigde Van Spaendonck in de bestuursvergadering van de
fabrikantenbond aan, dat het nieuw geformeerde bestuur van de coliperatie
een directeur zou benoemen, die gehuisvest zou worden ten kantore van de
fabrikantenbond. Gemikt werd op inkoop van chemicalien, brandstoffen en
emballageartikelen ten dienste van de gehele Brabantse textielindustrie. Kort
daarna volgde de mededeling, dat in het kader van de reorganisatie besloten
werd de afdeling 'Collectieve Inkoop' van de vereniging op te heffen en deze

24transacties voortaan te laten lopen over de Cooperatieve Vereniging . Ten-
slotte werden de statuten gewijzigd, waarbij de uitgesloten aansprakelijkheid
(U.A.) vervangen werd door gewijzigde aansprakelijkheid (G.A.)2'.

Deze formule heeft vele jaren bevredigend gewerkt, al bleef de cotjpera-
tie kwetsbaar, omdat de leden geen enkele verplichting hadden hun inkopen
via de inkoopvereniging te leiden. Dit kon ertoe leiden, dat de cotiperatie
soms slechts de rol toeviel een richtprijs in de markt te zetten, met behulp
waarvan de leden een concurrerende offerte van andere leveranciers konden
uitlokken. Het assortiment, dat ten dele vanuit een eigen opslag werd gele-
verd, was tamelijk breed en wijzigde zich in de loop der jaren, zo werden bij-
voorbeeld steenkolen vervangen door stookolie.

In 1971 werd het bedrijf overgedragen aan een chemische groothandel en
de CoOperatieve Inkoopvereniging der Tilburgse Textielindustrie geliqui-
deerd, omdat het draagvlak door de teruggang in de wollenstoffenindustrie
eraan was ontvallen:

' De genoemden waren firmanten van respectievelijk A. Franken & Zonen, Thomas de Beer. Ant.
De Rooy en Zonen en J.A.A. Kertens' Lakenfabrieken.
Gebaseerd op eigen ervaring als adjunct-secretaris (sinds  1963) en secretaris (sinds  1967) van
de Inkoopvereniging.
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7.4 Bureau voor Credietinformaties en Incassobureau der Neder-
landse Textielindustrie BCI

Sinds maart 1924 heeft het met de aanstelling van de 2' secretaris B.J.M.
van Spaendonck beschikbare 'vast bureau' zich bezig gehouden met de in-
casso van vorderingen. In de vergaderingen werden er niet veel woorden aan
besteed. Bij tijd en wijle rapporteerde de 2' secretaris over de voortgang der
werkzaamheden. In de algemene vergadering van 26 mei 1926 geeft hij een
beeld van de verrichtingen van de "Afdeling Incasso van het Verenigingsbu-
reau", waar dan sinds maart 1924 170 kwesties door leden aanhangig zijn
gemaakt. Van deze 170 hadden er 138 betrekking op wanbetalers.

Met gunstig gevolg door bureau afgehandeld,
83 gevallen fl. 65.462,42
5 gevallen ad Frs. 68.055.93 fl. 6.805,59
6 gevallen ad £ 1456.9.6 fl. 17.477.70

94 gevallen totaal fl. 89.745,71

Eindigden door faillissement,
10 gevallen fl. 3.133.52
2 gevallen ad £ 197.11.7 fl, 2.370,95

12 gevallen totaal fl. 5.504.47

Nog in behandeling bij bureau.

24 gevallen fl. 22.839,09
7 gevallen ad £ 1257.10.3 tl. 15.090,15
1 geval ad Frs. 3307.05 fl.         330,70

32 gevallen totaal fl. 38.259.94

Dit overzicht , dat overigens nog was opgesmukt met een opsomming
van verwante bezigheden op dit terrein. werd ongetwijfeld gepresenteerd als
een introductie voor een voorstel tot een drastischere aanpak van het pro-
bleem van de wanbetalers.

Vanuit de leden was meerdere malen aangedrongen op gezamenlijk op-
treden tegen wanbetalers27 en "chicaneuze"28 afnemers, maar voorzitter Lam-
bert de Beer hield deze boot af. Hij vond een zwarte lijst of een verplichting
van de leden tot aanmelding van onbetrouwbare afnemers "gevaarlijk". Maar
er bood zich een opening, toen de voorzitter had kennis genomen van het
door Frans van Spaendonck vertaalde reglement van het Business Credit De-
partment van de Bradford Chamber of Commerce". Uit een drietal ddconfitu-
res bij afnemers putte de 2' secretaris van Spaendonck "de vrijmoedigheid
om het denkbeeld van een bureau voor credietinformaties opnieuw ter sprake
te brengen". Dat had in de bestuursvergadering van 26 oktober 1926 als re-
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sultaat de opdracht aan de rechtkundig adviseur-2' secretaris een ontwerp op
30te stellen  . Die laat er geen gras over groeien, het eerste conceptreglement is

op 7 november gereed. In de algemene vergadering van 11 januari 1927 werd
tenslotte het startsein gegeven op basis van de intussen derde versie van het
reglement. De leden werden op straffe van een boete verplicht posten, die
reeds dertig dagen vervallen zijn, aan het verenigingsbureau op te geven,
waar de leden kennis kunnen nemen van het totaalbedrag aan achterstallige
vorderingen op een debiteur, de ouderdom van die posten en het aantal cre-
diteuren, dat een melding heeft gedaan. Afgezien van de boetebepaling werkt
het systeem op basis van wederkerigheid, zodat het lid, dat verzuimt opgave
te doen, ook het recht verspeelt kennis te nemen van de vergaarde gegevens.

In september 1927 werd het systeem bij wijze van proef uitgebreid tot
Engeland, dat in deze tijd een belangrijke afzetmarkt voor de Tilburgse wol-
lenstoffenindustrie vormde.

Een parallelle ontwikkeling had zich inmiddels voorgedaan bij de Vereni-
ging van Katholieke Werkgevers in de Textielnijverheid. Vanwege de lande-
lijke spreiding van de leden van die vereniging legde zij de gedachte voor
een landelijke regeling op te zetten, hetgeen in Tilburg goed viel. Het resul-
teerde in de oprichting van de Vereniging Bureau voor Credietinformaties en
Incassobureau der Nederlandsche Textielindustrie, waarbij de leden van de
Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen zich in februari
1930 collectief aansloten 31,

Dit bureau is een geheel zelfstandige vereniging; het beleid werd dus
door het bestuur van die vereniging bepaald, al kwamen zo nu en dan bepaal-
de punten in de algemene vergadering van de fabrikantenbond aan de orde.
Dit onderscheid was niet iedereen duidelijk zoals het volgende voorval, dat
in 1937 speelde, illustreert. De Rooy van Dijk NV had aan het BCI een
vordering ter incasso gegeven ten bedrage van fl. 1300,--. Deze werd door
het BCI geYnd. terwijl de afnemer bovendien afzag van een door hem inge-
diende schadeclaim. Bij de afrekening bracht het BCI de reglementaire in-
cassovergoeding aan De Rooy van Dijk in rekening, die deze te hoog vond.
Tenslotte voldeed het bedrijf de vergoeding, maar zegde tegelijkertijd het
lidmaatschap van de fabrikantenbond op. Het bestuur nam die opzegging la-
coniek op, blijkbaar in de verwachting, dat de soep niet zo heet zou worden
gegeten als opgediend. Maar het duurde wel tot september 1939. voordat De

/Rooy van Dijk zich opnieuw aanmeldt  en dan tegen de zin van het bedrijf
opnieuw geballoteerd wordt.

Deze kwestie had echter naar het oordeel van het bestuur ook een princi-
piele kant. Het vormde in elk geval de aanleiding voor voorzitter J. Frans
G.M. Mutsaerts om in algemene vergadering van februari 1938 uit te varen
tegen 'outsiders'. die afbreuk doen aan de hechte organisatie, die in deze tijd
voor de industrie meer dan ooit geboden is. Hier laten we dit rusten, omdat
het thematisch elders beter aan de orde kan komen.
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7.5       Scholing en opleiding

7.5.1  De textielschool
Over dit onderwerp wordt voor

het eerst melding gemaakt in de no-
tulen van de algemene vergadering
van  24  juni 1901. Voorzitter Frans U J__
van Dooren wekte toen de leden op
tot "aankweken van draadmakers,
wevers etc.", een aansporing, die
niet voor het laatst zou worden ge-
geven. Maar tevens werd besloten 4%
aan de op te richten Ambachts- en ..PA ,

Industrieschool een subsidie van fl.
100,-- te verlenen.                                        F

Eerder - in 1878 - was op initia-                     /
tief van B.T.E. Straeter' als lid van
de gemeenteraad een Weefschool
opgericht. De belangstelling voor de
dagschool, die bedoeld was voor fa-
brikantenzonen, viel echter zwaar
tegen. De avondschool, die bedoeld

was voor "meesterknechts en knappe Henri A  Enneking
werklieden", boekte iets meer resul- *       Breda 23   1   1858

33
taat . t    Tilburg 23 10 1937

Het duurde nog wel even voordat r    Antoinette G  Hofman
het subsidie van de fabrikantenbond Oprichter xan de Textielfabneken HFC

tot feitelijk resultaat voerde, in de Enneking  Bestuurslid   d Ambachi9  en in

periode 1904-1911 was er een 'indu- dustneschool  1905  1933  vooratter #d  de
Verentging  Textieischoot  Tilburg   191  1    1937strieschool', een afdeling van de

Vereniging Ambachts- en Industrie- Ridder m de orde  an Oranle Nassau

school voor Tilburg en omstreken.
Deze combinatie kreeg na enige aarzeling de goedkeuring van de minister,
die een aparte textielschool voorstond. Toch lijkt het, dat de minister het ge-
lijk aan zijn zijde had, de Ambachts- en Industrieschool bleek in die periode
voor de textiel geen onverdeeld succes.

Dat was waarschijnlijk aanleiding tot de initiatieven, die eind 1911 wer-
den genomen. In die dagen werd opgericht de Vereniging tot bevordering der
Textielnijverheid, deze gaat zich bezig houden met "kennisvermeerdering bij
jonge lieden", die na "afgelegd examen" de lessen van de weefschool, schei-
kunde en werktuigkunde zouden kunnen volgen. Men verzoekt om morele
steun en subsidie. Dit verzoek komt in de algemene vergadering van 24 fe-
bruari 1912" aan de orde evenals de plannen van de Ambachts- en Industrie-

Bernhard Theodor Eberhard Strater * Rheine  1829  - t Stuttgart  1891 x Justine Bahlmann:
oprichter van de Lakenfabriek B.T.E. Stritter
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school. Rijk en gemeente hebben aan de school een hoger subsidie toege-
kend, terwijl ook de provincie om verhoging is verzocht met het oog op de
uitbreiding van de afdeling weefschool met een spinnerijopleiding, overdag
voor zonen van fabrikanten, 's avonds voor molenstellers en selfactingstel-
lers. De inspecteur van het ambachtsonderwijs was van oordeel, dat de fabri-
kantenbond ook een duit in het zakje moet doen.

Henri Enneking(54), sinds 1905 lid van het bestuur van de Ambachts- en
Industrieschool, bepleitte de participatie van de vereniging met succes. Gelet
op de slechte financiele toestand van de vereniging gaf hij ook in overweging
een deel van de winst van de CoOperatieve Vereniging tot verkoop van fa-
brieksafvallen en aankoop van grondstoffen, waarvan de gunstige jaarreke-
ning 1911 ook in deze vergadering werd behandeld, hieraan te besteden, het-
geen voorzitter Donders, die zijn troetelkind bedreigd zag, ontried. Dus
kwam het tot een subsidie van fl. 400,-- op te brengen middels een speciale
heffing van de leden ter grootte van fl. 10,-- per lid.

1-3

e e

De foto is waarschijnlijk een groepsportret van een afstudeerklas van de Textieischool omstreeks
1909-1910. De oudere heer uiterst links gezeten is Ludwig Miessen, directeur van  1885 tot 1912.
Daarachter  bevinden  zich  van  links  naar  rechts,  een onbekende,  Frans  van  Spaendonck  (*1895),

een onbekende, Leon Swagemakers (*1885), Theo J.L. Schots (*1885), een onbekende en Jules
Swagemakers  (*1880)

De school bleef een onderdeel vormen van de Ambachts- en Industrie-
school, maar had een eigen bestuur onder voorzitterschap van H. Enneking'.
Er was sindsdien wel sprake van een band tussen de fabrikantenbond en de
textielafdeling van de school, die in oktober 1912 de beschikking kreeg over
nieuwe machines die een spincursus mogelijk maakten.

' Andere bestuursleden waren. C.B. Janssens-Minderop. Frans van Dooren en Emile Janssens.
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Met deze concurrent kon de Vereniging tot bevordering der Textielnij-
verheid maar moeilijk een voet aan de grond krijgen. Met het oog op de
doelstelling, die zekere ambities verried, werd in de eerste vergaderingen,
waar dit initiatief ter sprake kwam, - naar we aannemen - badinerend ge-
sproken over de "Directeursvereniging". Maar tot subsidieverlening komt het
niet, ook niet nadat in de algemene vergadering van december 1913 het
"nuttig werk op het gebied van scholing" werd geprezen en de opzet van een

3S

stopcursus werd aangekondigd en al werd van verschillende zijden een
subsidie bepleit. Maar is de Vereniging tot bevordering der Textielnijverheid
nog wel nodig?

Met de textielafdeling van de Industrieschool ging het beter. Onder lei-
ding van vorige directeur kwam deze niet tot haar recht. Na diens pensione-
ring zit er groei in, nu 94 leerlingen tegen toen 34.

Kort daarna opende burgemeester Raupp officieel de stopcursus bij de
zusters Ursulinen ingericht door de Vereniging tot bevordering der Textiel-
nijverheid. Ondanks heftige weerstand van H. Enneking, die van mening
was, dat de stopcursus ondergebracht behoorde te worden bij de Ambachts-
en Industrieschool, bleek de fabrikantenbond bereid om de oprichtingskosten
te betalen. Bovendien werd een jaarlijks subsidie van fl. 200,-- verleend.
Maar de opvatting van Enneking werd wel gehonoreerd door de afspraak, dat
de subsidie - uitsluitend ten dienste van de stopcursus - zou vervallen, zodra
de textielschool haar eigen stopcursus gereed had.

Maar toen de cursus van start zou gaan, moest de Vereniging tot bevorde-
ring der Textielnijverheid opnieuw aankloppen bij de fabrikantenbond, want
het toegekende jaarlijkse subsidie was niet voldoende om het tekort in de ex-
ploitatie te dekken. Er was fl. 475,-- nodig'«. Al wilde het bestuur de subsidie
in elk geval tot de opening van de cursus van de Textielschool verlenen, toch
opende Henri Enneking terzijde gestaan door C. Janssens-Minderop opnieuw
de aanval met een beroep op bezwaren van de onderwijsinspectie tegen ver-
snippering van het onderwijs en dit keer met resultaat. Het verlenen van een
subsidie werd aan de individuele fabrikanten overgelaten; uit de kas van de

37

vereniging zou geen bijdrage worden verleend . Daarbij werd ervan uitge-
gaan, dat het benodigde geld er toch wel zou komen.

Dat vertrouwen putte men uit het succes van de opleiding van de zusters
Ursulinen, die elke drie maanden twintig stopsters leverde. Dat bleek gewet-
tigd, want in april 1916'* drong de Vereniging tot bevordering der Textielnij-
verheid aan op verlenging van de subsidie. Na een gesprek met vertegen-
woordigers van de Vereniging zijn de bestuursleden ervan overtuigd, dat die
stopcursus behouden moet blijven. De inzet van de zusters Ursulinen is on-
misbaar. Maar als de Ambachts- en Industrieschool, die inmiddels ook een
stopcursus geopend heeft, de leiding zou willen overnemen, dan heeft de
vereniging daartegen geen bezwaar, omdat het doel van de initiatiefnemers
dan is bereikt. Het bestuur van de fabrikantenbond, dat (een herhaling van)       
onaangename discussies in de algemene vergadering wilde vermijden, nam
contact op met Enneking en Janssens-Minderop, die ermee akkoord gingen,
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dat de cursus bij de Ursulinen nog drie jaar zou worden gecontinueerd onder
hun toezicht.

Maar de fricties tussen de Textielschool en de Vereniging tot bevordering
der Textielnijverheid waren daarmee niet opgelost, doch ter wille van de
chronologie verhalen we hier eerst over de inspanningen gericht op scholing
en opleiding. Die activiteiten dateerden al van 1921, toen de wollenstoffenin-
dustrie goed draaide en zich een tekort aan geschoolde arbeiders deed voelen
in combinatie met de kortere werktijd krachtens de Arbeidswet. Die situatie
leidde ertoe, dat er steeds personeel werd weggekocht, wat toch weer deed
verlangen naar het vanouds beproefde
middel, namelijk een verbod om per-
soneel van een andere fabrikant in .9,£114:          ......
dienst te nemen. Maar de eerdere erva-
ring hiermee was niet bemoedigend. - 1   -                     t,Men was ook bevreesd voor de outsi-                                                 . _,ders, vooral Beka. Als voorwaarde

».werd gesteld, dat men dan eerst de Van -62
den Berghen zou moeten interesseren :1*' I .0
voor het lidmaatschap. Het bestuur 'A.k 5

was zelfs bereid om het "meervoudig
stemrecht",  dat  in  1914 de directe
aanleiding leek te zijn geweest voor de
opzegging, opnieuw in overweging te
nemen. Voorzitter Lambert de Beer en
Frans van Dooren belastten zich met
deze missie. echter zonder resultaat. Franciscus A.W. Vuijsters

Beka wil wel in het overleg betrokken *    Tilburg 17-9-1888
worden, maar vrij zijn in het aanvaar- t    Moergestel 22-10-1950
den van de besluiten van de vereni- r     Anna M.A. van der Sande

ging. Zoals al vermeld (zie pag. 107 ) Weverijleider.

bevestigde de opdracht aan de admini-
strateur Donders om aan Beka generlei mededeling te doen over de besluiten

39

en standpunten van de fabrikantenbond de breuk .
Toch werd het bestuur geconfronteerd met een grote varieteit aan voor-

stellen om het hoofd te bieden aan het tekort aan personeel, voornamelijk in-
gebracht door Cees Janssens-Minderop en Frans van Dooren Die voorstellen
hadden als hoofdthema enerzijds het verbod om jongeren, die als leerling
door een bedrijf bij het secretariaat waren ingeschreven, gedurende drie jaar
na dato van die inschrijving in dienst te nemen en anderzijds de verplichting
jaarlijks 2% nieuwe arbeidskrachten aan te werven. In de algemene vergade-

4 )

ring van 21 november 1921  zijn deze verplichtingen vastgelegd in een bin-
dend besluit".

Op 7 december bleken 27 leden in totaal 78 leerlingen te hebben inge-
schreven, terwijl de overige 16 leden. die nog niets van zich hadden laten ho-
ren, achter hun veren gezeten zouden worden. In februari 1923 enqutteerde
de secretaris naar de naleving van het bindend besluit en - na trage reacties -
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constateerde hij in juni, dat elf leden niet aan hun verplichting om 2%
42nieuwe arbeidskrachten aan te werven hadden voldaan  . Het bestuur weet dat

aan de slechte gang van zaken en besloot af te zien van het heffen van de
verschuldigde - niet malse - boete van fl.50,--. De leden werd er wel op ge-
wezen, dat de maatregel slechts tijdelijk was opgeschort. Voor het weer in
werking treden zouden de leden tevoren worden gewaarschuwd, terwijl ook
werd benadrukt dat het "kweken van leerlingen" - "van buitengewoon be-
lang" - door moest gaan. Dat bleef het bestuur dan ook in de gaten houden.

43

Voorjaar 1924 bleken 265 leerlingen ingeschreven,   maar dat aantal   was
ongelijkmatig onder de leden verdeeld, sommige hadden 20 of meer leerlin-

44

gen, andere slecht 1 of 2. In de in mei gehouden algemene vergadering
wordt gesproken van 322 leerlingen, waarvan 140 zijn ingeschreven door 5
fabrikanten !

De tekst van het bindend besluit vermeldde uitdrukkelijk "Geheim",
waaruit mag worden geconcludeerd, dat de opstellers zich ervan bewust wa-
ren, dat de ingebouwde vrijheidsbeperking voor de leerling op bezwaren van
de vakbeweging zou kunnen stuiten. Dat bleek echter mee te vallen. St.
Lambertus  trok op 29 september  1924  aan  de bel.  Maar na een gesprek  met
de secretaris wekte een artikel in Het Hoog Ambacht de indruk, dat de bond
geen overwegende bezwaren had. Ook het feit, dat pas drie jaar nadat het
bindend besluit tot stand kwam, inlichtingen werden gevraagd door de bond,
zou erop wijzen, dat de praktijk geen grote problemen opleverde. Op dat tijd-
stip werd de leden ook in de algemene vergadering medegedeeld, dat het
bindend besluit weer in volle omvang moest worden nageleefd, dus inclusief
de verplichting jaarlijks 2% nieuwe mannelijke arbeiders aan te werven.

De situatie op de arbeidsmarkt was intussen grondig gewijzigd. Dit had
zich al begin 1923 gemanifesteerd in een bespreking tussen het bestuur van

46de fabrikantenbond en de Vereniging tot bevordering der Textielnijverheid,
die vertegenwoordigd was door van de (der of den?) Hoorn, De Wijs en
Vuysters. Door de laatsten werd een plan voor de vakopleiding van wevers
aan de orde gesteld op basis van een voordracht, die door Frans Vuysters

47

(34) op 12 december  1922 voor hun vereniging was gehouden . Onder de ti-
48tel Het tekort in de vakopleiding van den Tilburgschen wever wraakte

Vuysters het systeem om wevers te laten optreden als leermeesters van bij-
of hulpwevers, wat ertoe leidde, dat de laatsten "bijna geregeld uitgebuit
worden". Op de textielschool - Vuysters verliet die in 1917 met het getuig-
schrift spinnen - kenmerkte de opleiding van jongere arbeiders zich door "te
veel balast... volgepompt met tekeningen en berekeningen" Het pleidooi
richtte zich op "eenvoudig maar praktisch vakonderwijs". Dat schoot bij de
gesprekspartner in het verkeerde keelgat, met de aankondiging, dat "wij op
deze bespreking elkaar de waarheid moeten zeggen", voer voorzitter Lambert
de Beer uit, dat de actie van de vereniging tegen het bestuur van de
Industrieschool is gericht met het doel bestuurszetels te bemachtigen. On-
danks de ontkenning van deze bedoeling werd toch toegegeven, dat men zich
tot de fabrikantenbond richtte, nadat men bij het bestuur van de industrie-
school op het verzoek om medezeggenschap bakzeil had gehaald.
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C. Janssens-Minderop, bestuurslid van de school kraakte daarna de bro-
chure van Vuysters af "in scherpe bewoordingen van afkeuring", zodat ten-
slotte Vuysters zich gedwongen zag zijn verontschuldigingen aan te bieden
en de vereniging toezegde de brochure, waarin zijn voordracht was opgeno-
men, niet verder te verspreiden. In confesso was intussen wel, dat de vakop-
leiding van de wevers te wensen overliet. Het lijkt erop, dat Vuysters wat on-
tactisch had geopereerd, maar in essentie het gelijk aan zijn zijde had, want -
zo vermelden de notulen van de algemene vergadering van 25 juni 1923 -
naar aanleiding van de brochure van den heer Vuysters werd een verzoek
gericht aan de minister van Onderwijs om de aangevraagde middelen voor de
bouw van een nieuwe textielschool beschikbaar te stellen, want zolang die
niet was gerealiseerd, zou de opleiding van wevers wegens ruimtegebrek niet

49kunnen worden verbeterd . Maar het duurde nog geruime tijd voordat
toestemming voor de bouw werd verleend. Pas in juli 1927 was het zover.

Ook anderen maakten zich intussen zorgen over het personeelstekort in
de industrie, zoals blijkt uit een anonieme brief, die de secretaris agendeerde
voor de bestuursvergadering   van 27 oktober 1924. Vuysters, wiens   naam
hiervoor al viel als bestuurlid van de Verenifing tot bevordering der Textiel-
nijverheid, werd vermoed de auteur te zijn . Later werd met een beschuldi-
gende vinger gewezen naar iemand, die werkzaam was bij L.E. van den

51

Bergh  . Het was een betoog, dat erop neer kwam, dat de opleiding in de wol-
lenstoffenindustrie diende te verlopen in de achtereenvolgende stadia draad-
maker. spoeler, kam- en rietrijger, bijwever en tenslotte wever of appreteer-
der. Aanstelling als wever of appreteerder zou dan alleen mogelijk zin na af-
sluiting van de opleiding in de voorgaande fasen van de beroepsopleiding.
Op deze wijze zou ook het traditionele tekort aan draadmakers opgeheven
worden. omdat die basisopleiding de toegang tot de hogere functies zou vor-
men.

Zonder de denkbeelden over te nemen concludeerde het bestuur wel, dat
er iets gedaan moest worden aan de tekorten aan wevers en stopsters en wel
bij voorkeur door het bindend besluit van november 1921 aan te vullen, een
gedachtengang, die door de algemene vergadering werd overgenomen52. De
volgende stap is dan het verzamelen van gegevens over het personeelstekort
en de aanpassing van het bindend besluit. Als katalysator fungeerde de
Hoofdinspecteur van de Arbeid J. Asselbergs,' die moeilijkheden maakte
over de verlening van overwerkvergunningen. Hij etaleert in zijn brief van
28 november 1924 de catalogus van argumenten, die de Vereeniging van Til-
burgsche Fabrikanten van Wollenstoffen heeft gemoveerd sinds de Arbeids-
wet 1919 om overwerkvergunningen los te krijgen: seizoendrukte, spoedor-
ders, kostprijsverlaging, valutaconcurrentie en - als sluitstuk - het voortbe-
staan van de onderneming. Het nieuwste argument is nu het tekort aan man-
nelijk personeel. De Hoofdinspecteur is ter ore gekomen, dat er 500 h 600
wevers te kort zijn, terwijl het totale tekort aan personeel op 1500 wordt ge-
schat.

Ir. Josephus L.M. Asselbergs * Bergen op Zoom 25-10-1884
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De strekking van de brief  is, dat de oplossing niet moet worden gezocht
in overwerk, maar in de werving van personeel. Dit werd door het bestuur ter
harte genomen en men zette zich aan de aanpassing van het geldende bin-
dend besluit. In de algemene vergadering van 16 maart 1925 werd tenslotte
op basis van het 4' concept het geheime bindend besluit tot bestendiging en

54uitbreiding van het leerlingstelsel vastgesteld . Naar analogie van het nu ver-
vallen bindend besluit van november 1921 rust op de leden de verplichting
jaarlijks 4% - in  1921  2% - nieuwe arbeidskrachten aan te werven en gedu-
rende tenminste twaalf maanden in dienst te houden. Hiervan moest - glo-
baal. afgezien van de verdere detaillering - de helft worden opgeleid tot we-
ver. Uit de bestaande regeling is ook overgenomen het verbod om in het re-
gister ingeschreven leerlingen in dienst te nemen. Die inschrijving geldt ge-
durende drie jaar. In het besluit is ook de loonregeling voor de leerlingen
opgenomen.

In oktober  1925 kon secretaris Van Spaendonck als resultaat melden 505
ingeschreven leerlingen, van wie 179 ingeschreven sinds het in werking tre-
den van het bindend besluit. Van de laatste zijn 51 leerlingwevers. Maar niet
alle leden bleken zich aan het besluit te houden en het bestuur waarschuwde
voor de te verwachten boetes". Daar zag men wel tegen op en niet ten on-
rechte. In eerste instantie werden aan elf leden voor negentien overtredingen
boetes uiteenlopend van fl. 450.-- tot fl. 20.-- opgelegd in totaal voor een be-

56drag van fl. 1.140,-- , hetgeen aanleiding gaf tot de nodige discussies. Toen
de bedrijfsdrukte wat afnam, besloot de algemene vergadering van 9 juli
1926 om de verplichting voor het aantrekken van nieuwe arbeidskrachten
voor 1926 buiten werking te stellen om aldus een einde te maken aan het ge-
krakeel. Maar in 1927 herleefde de verplichting weer", al kon de voorzitter
toen stellen, dat per 1 januari 1927 circa 640 jeugdigen in het leerlingenre-
gister waren ingeschreven. Toen rezen moeilijkheden in het vlak van de be-
loning, waar op deze plaats niet wordt ingegaan.

Tussen deze bedrijven door vond er opnieuw een aanvaring plaats van de
fabrikantenbond en het bestuur van de industrieschool met Vuysters c.s. Al-

58thans in december  1925    werd de Vereniging tot bevordering der Textielnij-
verheid door de fabrikantenbond ervan beticht zich bij de Arbeidsinspectie te
hebben beklaagd over het gebrek aan medewerking van de zijde van de fa-
brikantenbond en de industrieschool voor de stopcursus van de vereniging,
die nog steeds doorgang vond. Dientengevolge zou de Directeur-generaal
van de Arbeid C. Zaalberg in een brief van  11  december  1925 een overwerk-
vergunning voor stopsters geweigerd hebben, omdat de fabrikanten verzuim-
den te zorgen voor voldoende opleiding. Er werd hier - aldus het bestuur -
een onterechte blaam geworpen op de fabrikantenvereniging, die zich juist in
deze tijd had ingezet voor scholing en opleiding.

Op de protestbrief aan de Directeur-generaal reageerde Hoofdinspecteur
van de Arbeid J. Asselbergs, die in zijn uitvoerig antwoord van 9 februari
1926 duidelijk de zijde koos van de zusters Ursulinen en de Vereniging tot
bevordering der Textielnijverheid, die hij en passant ook "directeurenvereni-
ging" noemt". Uit de gedetailleerde gegevens, die hij verschaft, moet het be-
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stuur van de fabrikantenbond opmaken, "dat de betekenis van de cursus gro-
ter is dan de 'concurrerende' Textielschool meent". Asselbergs veegt min of
meer de vloer aan met het argument, dat het stoppen bij avondlicht te be-
zwaarlijk is, zodat de cursus van de Ursulinen zou moeten worden opgehe-
ven. "Feit is, dat de avondverlichting met bijzondere zorg gekozen is en dat
de zusters, die u in het algemeen niet het talent voor fraaie en nuttige hand-
werken kunt ontzeggen. nooit het bezwaar hebben ondervonden en er ook
nooit van gehoord hebben". De Hoofdinspecteur van de Arbeid vroeg dus
gezien het tekort aan stopsters en de onmogelijkheid van uitbreiding van de
cursus aan de textielschool de steun van de fabrikanten voor de cursus van de
Ursulinen. "De Zusters vragen geen geld, al zullen eventuele bijdragen na-
tuurlijk wel niet afgewezen worden. Zij verzoeken alleen in dien zin mede-
werking, dat zij op de hoogte gehouden worden van hetgeen de mode eist en
dat zij de stalen ter bewerking ontvangen. Deze technische hulp werd tot he-
den door de commissie uit de Directeurenvereniging verstrekt".

Die Directeurenvereniging - alias de Vereniging tot bevordering der
Textielnijverheid - heeft het hoofd al in de school gelegd. Met haar brief van
16 december 1925 kondigde die vereniging aan de stopcursus op te heffen,
zodat de wens van Asselbere moest worden geYnterpreteerd als een opdracht
om de cursus over te nemen . De fabrikantenbond liet dus de zusters weten.
dat men in principe graag tot medewerking bereid is. In juli 1926 -dus na
maanden - werd eindelijk bericht ontvangen van de zusters Ursulinen, die na
enige gesprekken met Enneking en Janssens te kennen geven, dat zij zeer
dankbaar zijn voor opmerkingen en raadgevingen van de zijde van het Be-
stuur der Textielschool, doch dat zij zich niet kunnen verplichten aan die
wenken steeds gevolg te geven. Met name kunnen zij zich niet verenigen met
de lesmethode. Daarop verklaarden Enneking en Janssens verdere samen-
werking onmogelijk te achten. Maar - aldus voorzitter Lambert de Beer - de
fabrikantenbond kan zich niet zonder meer aan de zijde van Enneking en
Janssens scharen. omdat Asselbergs deze samenwerking tussen de fabrikan-
ten en de Ursulinen als een voorwaarde beschouwt voor het in de toekomst
verkrijgen van overwerkvergunning voor stopsters.

Bestuurslid Aelen wist daarna te bemiddelen en na een weinig zeggend
maar tam briefje van M8re Paula werd "de aangelegenheid als afgedaan be-

„61schouwd

Hierna lijkt de belangstelling zich te concentreren op de Textielschool.
Herhaaldelijk kwamen bij de gesprekken over scholing en opleiding de mo-
gelijkheden van de textielafdeling van de industrieschool in beeld. Het be-
stuur van die instelling zag zich echter beperkt in zijn mogelijkheden niet
alleen door de beschikbare ruimte. maar ook door beschikbare financien. Aan
het bestuur van de fabrikantenbond zond men echter in juli 1926 een hoop-
gevend bericht, er was 'plotseling een grote kans gerezen voor het bouwen
van een geheel nieuwe en naar de eisen des tijds ingerichte Textielschool".
maar de minister van Onderwijs vond de jaarlijkse subsidie van de vereni-
ging ten bedrage van fl. 1700.-- te laag. Of de vereniging dus maar over de
brug wilde komen.
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Mr. B. van Spaendonck ervoer dit als gevaarlijk voor de vereniging,
welks budget toch al door sommige leden als te hoog werd beoordeeld. Hij
betoogde, dat "het weI heel gemakkelijk is alle dergelijke uitgaven via de
vereniging te betalen, maar dit heeft ten gevolge, dat er verschillende leden
zullen gaan lopen, zodat zij noch aan de Textielschool noch aan enige andere
zaak in de toekomst zullen bijdragen, ook niet aan die zaken, waarvoor zij

„62thans wel contribueren . Conform zijn advies koos het bestuur voor een ei-
gen bijdrage van ieder der leden overeenkomstig een door het bestuur aan te
geven norm.

Na herhaald overleg tussen bestuur en Enneking en Janssens brak het uur
van de waarheid aan, op 19 november 1926 diende in de algemene vergade-
ring«' het voorstel om evenals de Kamer van Koophandel en de Gemeente
Tilburg een bedrag van fl. 10.000 A fonds perdu beschikbaar te stellen, door
de leden op te brengen in verhouding tot hun verloond bedrag. In geuren en
kleuren werd geschetst, dat het schoolbestuur zijn kansen had gegrepen, toen
bleek, dat de minister van Onderwijs' ondanks de financiele problemen van
de rijksoverheid extra middelen beschikbaar had voor het nijverheidsonder-
wijs, waarbij de financiering van nieuwbouw niet was uitgesloten. De mi-
nister bracht een bezoek aan de school en liet zich overtuigen, dat een rui-
mere huisvesting noodzakelijk was. Immers dat probleem gold niet alleen
voor de textielafdeling, die in 1926 40 leerlingen moest weigeren en aan 91
meisjes geen plaats op de stopcursus kon bieden, maar ook voor de Industrie-
school zelf, die voor 60 leerlingen geen plaats had«*.

De toezegging van de minister was echter niet onvoorwaardelijk. De in-
dustrie zou meer dan tot dusver moeten bijdragen. Die bepaling werd door de
Gemeenteraad van Tilburg aangescherpt. Evenals de gemeente zou de Veree-
niging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen fl.10.000 beschikbaar
moeten stellen. Het bestuur benadrukte, dat dit bij de huidige slechte gang
van zaken een gevoelig offer was, maar dat moest met het oog op de toe-
komst van de industrie te dragen zijn.

De daarna volgende stemming leverde een teleurstellend resultaat, acht
leden stemden tegen. Natuurlijk werd de tegenstemmers met name door En-
neking en Janssens-Minderop gewezen op "de eminente belangen onzer in-
dustrie", die hier in het geding waren, op de door de minister geboden kans,
die men niet mocht laten schieten, op de perspectieven voor verruiming van
opleiding en vakbekwaamheid, die de vernieuwde school zou gaan bieden.
Maar de tegenstanders verzetten zich ertegen in deze slechte conjunctuurlas-
ten op zich te nemen, die de Twentse textiel in de schoot geworpen kregen,
nog daargelaten, dat de kosten van de vereniging steeds verder opliepen. De
gedachte het bedrag, dat de oppositie zou moeten bijdragen te laten opbren-
gen door de voorstanders werd verworpen, zodat er niets anders op leek te
zitten dan een rondgang van Enneking en Janssens om de acht te overtuigen.

Secretaris Van Spaendonck meende echter, dat de nieuwbouw van de
school er hoe dan ook moest komen. "De vergadering kan niet toestaan, dat

' M.A. M.  Waszink



EEN WAAIER VAN ACTIVITEITEN 213

het bestuur der Textielschool - en met dat bestuur de gehele Tilburgse indus-
trie - bij de Minister een belachelijk figuur slaat". Een globale berekening
van de secretaris wees uit, dat de tegenstemmers samen ongeveer fl. 1.200,--
zouden moeten opbrengen. Dat bedrag zou zeker bijgedragen worden door
andere textielfabrikanten in het Zuiden. Dit denkbeeld viel zo goed in de
smaak, dat zeven tegenstemmers zich achteraf vddr het voorstel verklaarden,
terwijl een lid nog ruggespraak nodig achtte. Pas na negen maanden is het
kind voldragen, eerst op 2 juli 1927 werd toestemming verleend voor de
bouw. Van moeilijkheden met de financiering wordt daarna niet meer gerept.

De nieuwe huisvesting van de school werd op 2 oktober 1930 aan de
Lange Schijfstraat te Tilburg in gebruik genomen. De school telde toen circa
300 leerlingen.

Het tekort aan wevers, dat Hoofdinspecteur Asselbergs had voorspeld,
65bleef niet uit en voorzitter J. Frans Mutsaerts jr. kwam  nog eens terug op

een denkbeeld, dat zijn voorganger Lambert de Beer enkele malen had
geventileerd om als fabrikantenvereniging zelf een weefschool te stichten.
Men zou zonder ambtelijke bemoeiing voor een bedrag van fl.20.000 een
praktisch gerichte opleiding tot stand kunnen brengen. Dit was echter vol-
gens de overige bestuursleden - C. Janssens-Minderop voorop - een illusie.
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2 oktober 1930 in gebruik werd genomen
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In 1933 vond een bestuurlijke wijziging plaats. De Textielschool werd
zelfstandig en het onderwijs werd onder gebracht bij de Vereniging Textiel-
school Tilburg met Middelbare Dagopleiding:

7.5.2   Hoger onderwijs en onderzoek
De Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen kan zich

als organisatie niet laten voorstaan een rol te hebben gespeeld bij het tot
stand komen - in 1927 - van de R.K. Handelhoogeschool, zoals de
grootmoeder van de huidige Katholieke Universiteit Brabant (KUB) heette.
Die rol viel toe aan de Kamer van Koophandel voor Tilburg en Omstreken.
Vanzelfsprekend waren vooral de Tilburgse industrielen verheugd. De
voorzitter van de stedelijke Kamer van Koophandel en Fabrieken Fr. van
Spaendonck vertelde precies waarom: "de studenten uit zijn stad konden een
leven in gezinsverband blijven leiden en verder de vorming aan de
hogeschool met die in de praktijk combineren"«.

Dit citaat lijkt Frans van Spaendonck niet geheel recht te doen. Immers
de Kamer van Koophandel droeg beduidend bij aan het subsidie opgebracht
door de Brabantse Kamers van Koophande7. En bedacht op een wisselwer-

67king tussen Hogeschool en industrie werd in december 1927  op zijn initia-
tief door de fabrikantenbond een commissie geformeerd met de opdracht
voor de leden een reeks lezingen te organiseren, waardoor het contact tussen
de docenten van de Handelshoogeschool en de Tilburgse industrie verbeterd
zou worden, waardoor "de theoretische kennis van de industrielen, waaraan
nu hogere eisen worden gesteld, zou worden verhoogd".

Die commissie bestond uit: dr.ir.Herman Diepen, Frans van Dooren-van
Spaendonck' en de initiatiefnemer. Misschien moet men zeggen, dat aan dit
lijstje ontbrak H. Blomjous, "een uitgesproken vertegenwoordiger van het

„68Tilburgse industriele milieu en vanaf de oprichting van de hogeschool
vice-president van het College van Curatoren.

Maar degene, die vooral ijverde voor een samenwerking tussen de Han-
delshoogeschool en de wolindustrie was dr. ir. H.C.J.H. Gelissen, toen lec-
tor . Gelissen had zijn benoeming te danken aan een pleidooi van B.J.M. van
Spaendonck, dat schei- en natuurkunde een belangrijke plaats zouden moeten

69innemen in het studieprogramma van de hogeschool . Nadat Gelissen zich
vergewist had, dat het bestuur van de fabrikantenbond aandacht aan zijn
ideeen zou besteden, legde hij een rapport voor inzake de oprichting van een

1       In het bestuur hadden toen zitting, H.A. Enneking,   tot 1937 daarna Ere-voorzitter,  C.B.
JanssensMinderop (Janssens van Buuren wollenstoffenfabrieken), dr.H.G.K.F. Diepen (NV.
Gebs. Diepen): W.A.M. de Rooy-Goyarts ( Antoon de Rooy & Zonen); A.N.M. Mutsaerts-
Kerstens; ir. J.K. Mercx, rijksnijverheidsconsulent, 2e secretaris-penningmeester

b      Kamer Tilburg  fl. 2.500, Breda  fl. 100(), Eindhoven  fi.  1.000 en 's-Hertogenbosch  fl.  500
(Bron: Hans Bornewasser, Katholieke Hogeschool Tilburg  1927-1954 deel  1  pag.56)

e   FranS van Dooren-van Spaendonck. zoon van het bestuurslid Frans van Dooren wordt in de
notulen aangeduid als Frans van Dooren jr.

d  Dr. Ir. H.C.J.H. Gelissen * 1895 lector 1927-1930. buitengewoon hoogleraar 1930-1937.
minister van Economische zaken 1935-1937
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wetenschappelijk instituut ten behoeve van de Tilburgse wollenstoffenindu-
strie aan de R.K.Handelshoogeschool.

Maar Enneking en Janssens-Minderop bewaakten het domein van de Tex-
tielschool met kracht. In de bestuursvergadering van 16 november 1928.
waar met het oog op een ander agendapunt ook de commissie voor arbeids-
aangelegenheden aanwezig was. verdedigden zij de visie, dat chemische
technologie, wat Gelissen als het hoofddoel van de activiteiten van het Insti-
tuut dacht, veeleer aansloot op de doelstelling van de Textielschool dan van
die der Handelshoogeschool. In het leerplan van de Textielschool is chemie
opgenomen en ook laboratoria zijn in de opzet van het nieuwe schoolgebouw
voorzien. Enneking was ook beducht. dat de benadering in de opzet van Ge-
lissen te theoretisch zou zijn.

Beide Van Spaendonck-en, Frans en Barend, hielden het erop, dat de be-
doeling verkeerd begrepen was en dat er geen sprake van was, dat het insti-
tuut op het onderwijsterrein zou komen: het gaat over "research work". Het
Rijksvezelinstituut, dat wel wetenschappelijke pretenties had, is van liever-
lee verworden tot een faciliteit om garens en weefsels te laten onderzoeken.
Van onderzoeking van nieuwe proctdds en vindingen, die voor de textielin-
dustrie van belang kunnen zijn komt niets terecht. "Het is bovendien in geen
enkel opzicht rwenst, dat het monopolie der wetenschap boven de Moerdijk
wordt gelegd" .

De algemene vergadering stemde in met het denkbeeld van een wel
wetenschappelijk instituut, maar er is verder beraad nodig, waar mgr. dr. Th.
J.A.J. Goossens, toen rector magnificus van de Handelshogeschool, en dr.
P.J.M. van Gils, curator, aan te pas moesten komen. Natuurlijk liet ook de
Textielschool zich niet onbetuigd, naast de vaste vertegenwoordigers was
ook dr.ir. H. Diepen van de partij. Ook dit zware college kwam er niet uit;
niet ten onrechte werd. dat - ook al spreken de notulen van "toejuichen" van
het plan - geconcludeerd dat daartoe allereerst een financiele grondslag ge-
vonden moest worden. Die werd - naar wij veronderstellen - niet gevonden.
Goossens betoogt dan wel, dat het - op te richten - zelfstandige instituut in
de sfeer van de Hogeschool moest werken. maar een "afzonderlijke subsidie-
ring der R.K. Handelshoogeschool ten behoeve van het Instituut acht spreker
onbereikbaar". Gestreefd moest worden naar een zelfstandige stichting, die
de financiering voor haar rekening zou nemen. Al stelde Frans van Spaen-
donck het Britse Research Institute for the Woollen and Worsted Industries
ten voorbeeld, een dergelijk draagvlak was in Tilburg, zelfs in Nederland be-
slist niet voorhanden.

Bij gebreke aan documentatie - de notulen van de vereniging vermelden
slechts summier fasen in de procedure - moeten we aannemen. dat de op-
richting van het Economisch-Technologisch Instituut ETI een wat slap
aftreksel vormde van de ambities. die Gelissen - en ook de voormannen in de
wolindustrie - koesterden. Maar ook daarover bieden de notulen slechts

spaarzaam uitsluitsel. De oprichting van het ETI - later ETI Noord Brabant
ETIN - in  1930 was een gebeuren. dat zich afspeelde buiten het gezichtveld
van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen. Voor-
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zitter J.Frans Mutsaerts en Frans van Spaendonck namen zitting in de Raadvan Toezicht, waarbij ter geruststelling van het bestuur werd medegedeeld,
dat "omtrent de kosten, die hieraan eventueel verbonden zijn, momenteel nog„71niets bekend is

Desondanks was het voor de hand liggend, dat het ETI bij zijn eerste ge-
publiceerde studies inzoomde op de wolindustrie. In 1931 publiceerde men -zoals we in paragraaf 4.2 meldden - cijferreeksen over de productie in
waarde en hoeveelheden over de jaren 1921 tot 1930, daarmede het adjectief
"economisch" in de naam rechtvaardigend, terwijl op de "technologische"
toer in 1933 Het volproces van de wolvezel het licht zag. De fabrikantenbond
vestigde de aandacht van de leden op deze publicatie met de aanbevelingieder tenminste twee exemplaren, aan te schaffen, terwijl de vereniging er

72zelf ook vijftig bestelde ten dienste van de Textielschool
Dat echter de samenwerking van hogeschool en (wollenstoffen-) industrie

maar moeizaam van de grond kwam, vindt haar bevestiging in het optreden
van de hoogleraren Kaag, Gelissen en De Quay en de privaatdocent Scholl in
de algemene vergadering van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten
van Wollenstoffen op 9 februari 1934. De bedoeling was kennelijk een door-
braak voor het ETI te forceren, maar men ontkomt op basis van de notulen
niet aan de indruk, dat op de uiteenzettingen van het hooggeleerde gezel-schap nogal lauw werd gereageerd. Prof. Gelissen schetste het uitgebreide
studieterrein op technologisch gebied, waarbij hij de vezelverbetering, het
verf- en appreteerproces alsmede de energievoorziening aanstipte. Hij kondaarbij steunen op dr. ir. P. Scholl, die chemie en technologie van de vezel-
stoffen doceerde. Dr. J.E. de Quay, aanvankelijk lector in de psychotechniek,
was kort tevoren met een gewoon hoogleraarschap belast. Hij trad op als di-
recteur van de psychotechnische afdeling van het ETI. De psychotechniekbeperkt zich - aldus De Quay - niet tot de personeelsselectie, maar heeft een
ruimer werkterrein, een bijdrage kan worden geleverd aan het afstemmen van
de bedrijfsomstandigheden op de werkende mens. Ook marktanalyse heeft
raakvlakken met de psychotechniek.

Prof. Kaag tenslotte wees op de bijdrage, die het ETI reeds geleverd had
aan de statistische onderbouwing van de stellingen van de vereniging op
handelspolitiek gebied. Er werden vragen gesteld, maar een wat enthousias-
ter onthaal had misschien meer vaste voet geboden, maar "toen Gelissen in
1935 onverwacht door Colijn tot het ministerschap van economische zaken
werd geroepen, was het praktisch gedaan met dit door industrielen vol ver-
wachting gadegeslagen onderwijsaspect van warenkennis in het bijzonder en

„73technische industrieleer in het algemeen
De voortrekker Frans van Spaendonck overleed na een noodlottige val inmaart 1936. De aandacht van de vereniging concentreerde zich op de kartel-

afspraken, die in een volgend hoofdstuk worden behandeld. Maar er was
waarschijnlijk sprake van een gemiste kans.

Pas na de tweede wereldoorlog zou de research in organisatorisch ver-
band opnieuw aandacht krijgen.
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7.6      Sociale verzekeringen, Kinderbijslag

7.6.1 Ziekengeldverzekering
Een achttal jaren' voordat de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten

van Wollenstoffen tot stand kwam, was door enkele fabrikanten het Til-
74

burgsch Algemeen Verzekeringsfonds voor Werklieden opgericht , dat ten
doel had "aan de arbeiders, die door ziekte buiten staat zijn te werken, eene
wekelijksche uitkering te verstrekken en hen op den ouden dag een weke-

„75lijksch pensioen te verzekeren  . Zeer waarschijnlijk is dit de eerste collec-
tieve voorziening in de wollenstoffenindustrie. Het initiatief werd al veel
eerder genomen namelijk in februari 1885 naar aanleiding van een grote fa-

brieksbrand bij de firma Pollet & Bogaers'«.
In de eerste tien jaar van het bestaan van het Fonds (1889-1898) bedroeg

het aantal leden gemiddeld  1586".  Aan het einde van dit decennium werd de
hoogste stand bereikt, namelijk  1711,  maar de fabrikantenbond  was  er  niet
tevreden over; de bestuursvergadering  van 9 december 1898 vroeg  zich  af,
hoe kunnen we het fonds meer in de sympathie van werkgever en werknemer
brengen? Na overleg met de directeur Adr.H. Oomen (hoofdagent van de
Eerste Ned. Verzekering Mij.) werd de algemene vergadering voorgesteld'8,
dat de werkgever '/3 van de wekelijks door de arbeider te betalen premie
zouden moeten bijdragen. Die bijdrage zou echter niet mogen worden gekort
op de "donateurgelden"; zonder deze zou het fonds het niet bolwerken. De
verzekering zou dan tevens de ongevallen dekken tegen een aanmerkelijk la-
gere kosten dan de 1,7% van de loonsom, die naar verwachting geheven zou
worden in gevolge de op stapel staande ongevallenwet. Door deze voorzie-
ning hoopte men zich met succes te kunnen verzetten tegen het plan van de
Minister om de uitvoering toe te vertrouwen aan een "Rijksbank" (de Rijks-
verzekeringsbank).

Het bestuursvoorstel werd met enige tegenstand aanvaard, maar achteraf
was niet duidelijk, of de leden ook de werknemers zouden moeten verplich-
ten zich bij het Algemeen Verzekeringsfonds voor Werklieden aan te sluiten.
Dat was volgens het bestuur wel de bedoeling, maar van enige dwang voor
de arbeiders, die zelf de premie moesten betalen, kon geen sprake zijn. Ook
wilde men de schijn vermijden, dat op de patroons de plicht zou rusten inge-
val van ziekte of ongeval te zorgen voor een uitkering. Het adagium: geen
werk, geen loon. gold nog onverkort. Dat de patroons een tegemoetkoming in
de premie verstrekten aan hun arbeiders of jaarlijkse giften aan het fonds zelf
deden, was een andere zaak.

79

Toen per 1 januari 1901 de Ongevallenwet in werking trad, is naarstig
gezocht naar mogelijkheden om het fonds bij de uitvoering van deze verze-
kering een rol te laten spelen. Maar met name Carl Straeter(38) was van het

' De  acte van oprichting  werd  op 18 Februari  1888 voor notaris J.  van de Mortel gepasseerd.
Het bestuur bestond uit: Armand Diepen, voorzitter; Carl Straeter secret Iris: J.F. Mutsaerts

penningmeester: Francois de Beer; Adolf van Dooren. H. Eras, J.F. Jansen: J.G.A. Moonen en
Guillaume Pollet. Bericht in de Tilburgse·he Courant d.d. 22-3-1888.
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begin af van mening, dat dit niet paste in de opzet van het fonds. Hij was een
voorstander van een onderlinge verzekering". Maar het lukte niet de werkge-
vers op een lijn te krijgen, waartoe het langdurige overleg tussen de verzeke-
raars ook niet bijdroeg. Ieder ging dus zijns weegs, al koos een meerderheid
van de leden voor een verzekering bij NOVA. Maar deze liefde bleek van
korte duur, want in 1908 kon men het niet eens worden over de te betalen
premie en stortte deze groep zich in de armen van de Rijksverzekeringsbank.
Aan verdere verwikkelingen met betrekking tot de Ongevallenwet gaan we
zwijgend voorbij en weerstaan de verleiding Uit te weiden over de verzeke-
ringsplicht voor de thuiswevers, dat tot een langdurig geschil in 1912/1913"
met de Rijksverzekeringsbank aanleiding gaf. Dat werd beslecht door de
Centrale Raad van Beroep ten gunste van de Bank.

Waarom het Algemeen Verzekeringsfonds voor Werklieden in het ge-
drang om de verzekeringsbuit het loodje legde, werd uit de beschikbare
bronnen niet duidelijk. In de notulen van de bestuursvergadering van 23
maart 1903 wordt terloops opgemerkt,  dat het fonds  niet meer bestaat.  Dan
buigt het bestuur zich over de vraag wat de beste regeling voor de uitkerin-
gen in geval van ziekte van de werknemer zou zijn.

De R.K. Volksbond heeft een voorstel gedaan met het uitgangspunt, dat
de vroegere werkgeversbijdragen aan het Algemeen Verzekeringsfonds voor
Werklieden in de kas van het Ziekenfonds van de R.K. Volksbond gestort
zouden worden. Maar het bestuur opperde enige bezwaren:
- werknemers boven 45 jaar zouden dan niet in de verzekering opgenomen

worden: (Dit bleek achteraf onjuist,  in  1899 werd reeds een categorie bo-
ven 45 jaar ingesteld).

- een groot fonds is fraudegevoelig, leert de ervaring van vijftien jaar; (werd
hier gedoeld op het Algemeen Verzekeringsfonds?)

- voor de verzekering moet men lid zijn van de R.K. Volksbond
- Daarom werd de voorkeur gegeven aan "Ziekenfondsen" - bedoeld zijn

ziekengeldkassen volgens het huidige spraakgebruik - bij de individuele
fabrieken met een zo laag mogelijke doch uniforme premie. Voorzitter
Frans van Dooren(43) had daarvoor reeds een "schema" opgesteld, dat
voorzag  in een werkgeverspremie  van   1%,  met dien verstande,  dat  een
eventueel tekort zou moeten worden bijgepast door de werkgever. Maar
meerdere bestuursleden durfden daar met het oog op eventuele epidemieen
geen verantwoordelijkheid voor te nemen. Joh. Eras(38) wilde echter de
volgende week reeds een eigen initiatief nemen met hogere premies voor
de werknemers met een extra toeslag voor arbeiders boven de 45 jaar te
voldoen door de patroon. Uitgangspunt was daarbij een minimum premie
van 5 cent per week bij een uitkering van fl. 3,--, zoals door de werkne-
mers, die "reikhalzend" naar een regeling uitkeken, zelf voorgesteld.

In de algemene vergadering van 14 april  1903 werd tenslotte een gea-
mendeerd reglement, waarvan de tekst niet bewaard is gebleven. goedge-
keurd. Maar die goedkeuring volgde, nadat vastgesteld was, dat de werkge-
vers niet verplicht waren een dergelijke regeling in te voeren, al was men er-
van blijkbaar van overtuigd, dat ze vrij algemeen ingang zou vinden. Ook de
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arbeiders werden niet tot deelname verplicht. De algemene vergadering be-
paalde de werkgeversbijdrage op  /, der premie, maar ook daarin blijft de
werkgever vrij.

De regeling kende vijf(!) premie- en uitkeringscategorieen, waarbij de
volwassen arbeider zelf een keuze uit vier categorien werd gelaten. De pre-
mie voor werknemers boven de 45 jaar werd 50% hoger gesteld. Het tarief is
niet precies te reconstrueren aan de hand van de notulen, maar kwam voor
arbeiders van 22 tot 45 jaar neer op:
- premie 4 cent per week; uitkering 50 cent per dag;
- premie 6 cent per week; uitkering 75 cent per dag;
- premie 8 cent per week; uitkering fl. 1,-- per dag;
- premie 10 cent per week; uitkering fl. 1,50 per dag

Deze opzet vinden we terug in de Ziektewet 19138-, waarvan de invoering
echter na de val van het kabinet, waarvan de indiener minister Talma deel
uitmaakte, werd opgeschort. Deze ZW werkte met loonklassen. waar de
werknemer wordt ingedeeld op basis van het weekloon. De uitkering was
70 % van het bij de klasse behorende normbedrag. De premie is 50/50 werk-
gever en werknemer. De uitvoering zou in handen komen van de Raden van
Arbeid.

De analogie met de bestaande regelingen verklaart wellicht, dat het ont-
werp in de vergaderingen van de fabrikantenbond nauwelijks aandacht kreeg.
De wet kwam in het begin van de jaren twintig weer op de politieke agenda.
En op advies van de 2' secretaris B.J.M. van Spaendonck maakte men zich
op om het zogenaamde plan Posthuma' te steunen. dat voorzag in een geza-
menlijke uitvoering door werkgevers en werknemers in plaats van dat toe te
vertrouwen aan een ambtelijk apparaat als de Raden van Arbeid. Deze for-
mule hield de mogelijkheid open, dat de ondernemers een vinger in de pap
zouden houden bij de aan de bedrijven verbonden ziekenkassen, die de eigen
regelingen per bedrijf uitvoerden. Maar de Ziektewet zou pas per 1 maart
1930 na de nodige wijzigingen in werking treden. De veronderstelling, dat
tot dat tijdstip fabrieksziekenkassen met de zo juist geschetste regeling de
toon zouden zetten, is onjuist.

Toen voorzitter Lambert de Beer in de bestuursvergadering van maart
1925 het initiatief nam tot een bespreking met de bestaande kassen om een
mogelijke uniformering van de geldende regelingen te bereiken, bleken er bij
de leden twaalf fabrieksziekenkassen te bestaan, die door eigen onderling
sterk verschillende regelingen werden beheerst. Daarnaast was een groot deel
van de arbeiders geheel voor eigen rekening verzekerd bij verschillende 10-
kale ziekenkassen.

Gemakkelijk was het niet om tot een gelijk luidende regeling te komen.
maar op  1  september  1925  kan  het 4' ontwerp   aan de bondsbestuurders  van
St. Lambertus en Eendracht worden voorgelegd. De bondsbestuurders waren
niet gelukkig met het ontwerp. Uitvoering van de regeling per bedrijf kan bij

' F.E.  Posthuma ( 1874-1943). eerder (1914-1918) minister van Landbouw. Nijverheid  en
Handel, was in deze periode directeur van Centraal Beheer.
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kleinere bedrijven tot problemen leiden. Liever ware het hen, indien aanslui-
ting was gezocht bij de ideeen van Posthuma en Kupers'.

Maar de uitgangssituatie, waarin een aanmerkelijk aantal werkgevers in
het geheel geen premie betaalt, en de slechte situatie van de industrie bena-
drukkend wilden de vertegenwoordigers van de fabrikantenbond die kant niet
op, al beloofde de voorzitter een 50/50-premie (in plaats van 1/3 werkgever 2/3
werknemer) in overweging te zullen nemen. Later die maand vond ook nog
een gesprek plaats met St.Andreas, waarbij volgens eigen zeggen 235 bazen
in Tilburg zouden zijn aangesloten. Deze bleek wel tevreden met het
voorstel. De regeling voorzag in elk geval in:
- een uitkering van 70% van het gemiddeld uurloon over de laatste twaalf
weken;

- 115 carenzdag, die na twee weken arbeidsongeschiktheid alsnog werd uitge-
keerd;

- paritaire premiebetaling;
- jaarlijkse bijdrage van  1%0 van de loonsom door het bestuur van de

fabrikantenbond aan te wenden voor:
- controle op arbeidsongeschikten;
- een fonds voor uitkeringen bij epidemieen en
- het veilig stellen van uitkeringen in geval van een liquidatie;
- in beginsel gelijkstelling van ongeval met ziekte;
- instelling van een Commissie van Beroep, paritair samengesteld uit verte-

genwoordigers van de fabrikantenbond enerzijds en van de vakbonden an-
84

derzijds met een onpartijdige voorzitter
In de algemene vergadering van 24 september 1925 werd het intussen 6'

concept voorgelegd en middels een bindend besluit inzake de uitkering van
ziekengeld vastgesteld.

St. Lambertus en de Eendracht hadden al de aandacht gevestigd op de te-
genstand, die vanuit de lokale ziekengeldkassen geboden zou worden tegen
het plan van de verplichte aansluiting bij de fabrieksziekenkas. Dat werd
bewaarheid. Op 6 oktober werd een 'conferentie' met de representanten van
de lokale ziekenkassen gehouden: Hulp in Nood, St. Josef, St. Rochus, St.
Martinus en de Tilburgsche R.K. Ziekenkas. Nog afgezien van de late ont-
vangst van de convocatie, waardoor geen overleg vooraf tussen de lokale
ziekenkassen had plaats gevonden, zag men in het plan van de fabrikanten
een aanslag op het voortbestaan van de lokale kassen. Een verplichte verze-
kering voor de arbeiders werd wel raadzaam geoordeeld, maar het ware be-
ter, dat iedereen dan een vrije fondskeuze zou hebben. De fabrieksziekenkas-
sen zouden dus opgedoekt moeten worden en daar kwam niets van in.

Maar nadat de vertegenwoordigers van de lokale kassen er nog eens een
nachtje over geslapen hadden, bonden zij in en verklaarden zich tot grote te-
vredenheid van de fabrikantenbond tot samenwerking bereid. Het resulteerde

E. Kupers (1885-1965). vakbondsleider en politicus, voorzitter Nederlands Verbond van
Vakverenigingen  ( 1929-1949)
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in een aantal verbeteringen in de regeling en de lokale ziekenkassen zouden
op gaan treden voor aanvullende verzekeringen.

Zo kon op de fabrieken van de leden van de fabrikantenbond met ingang
85van februari 1926 een uniforme ziekengeldregeling worden ingevoerd  . Kort

tevoren had het bestuur van de Vereniging van Katholieke Werkgevers in de
86Textielnijverheid besloten de Tilburgse regeling over te nemen

De fabrieksziekenkassen waren autonoom, maar er vonden toch geza-
menlijke besprekingen plaats van de voorzitters - dat waren de patroons of
hun gemachtigden - maar niet uitgesloten werd, dat een ander bestuurslid -
een van de vijf of zeven gekozen werknemersvertegenwoordigers - die ver-

87

gaderingen bijwoonde .
Maar niet ten onrechte zou er later door de Lambertsbestuurder A. Frans-

sen erop worden gewezen, dat de vergadering van voorzitters geen behoor-
lijke vertegenwoordiging van de verzekerden is.

Zo werd in de voorzittersvergadering van 23 maart 1927 de vraag ont-
kennend beantwoord, of het niet mogelijk zou zijn ook "vrije dokter en apo-
theker" in de verzekering op te nemen. De ziekenkas heeft alleen ten doel
uitkering van ziekengeld. Voor medische hulp moet men verzekerd zijn bij
het ziekenfonds. Gewezen werd op het Algemeen Afdelingsziekenfonds van
de Maatschappij ter Bevordering van de Geneeskunst, waarbij in Tilburg
16.000 mensen verzekerd waren. Bedoelde vergadering was overigens ge-
wijd aan een rijke casuYstiek, die in 44 vragen en antwoorden de revue pas-
seerde=.

Onder meer op de ziektekostenverzekering kwam 2' secretaris B.J.M. van
Spaendonck terug in een nota, waarin hij bepleit een verzekering bij het Al-
gemeen Afdelingsziekenfonds van de Maatschappij ter Bevordering van de
Geneeskunst verplicht te stellen, maar dit denkbeeld evenals het voorstel ook
voor het kantoorpersoneel een regeling te treffen, sneuvelden in de vereni-
gingscommissie van advies voor de ziekteverzekering", die zich van haar
zuinigste kant deed kennen. Het advies werd door bestuur en leden zonder
weerspraak gevolgd*'.

Op  17 oktober werden alle punten  nog eens grondig besproken  met  de
vertegenwoordigers van St. Lambertus en de Eendracht, nadat St. Lambertus
op een voorzitter J.Frans Mutsaerts onwelgevallige toon de wijziging van het
reglement aan de orde heeft gesteld, waarschijnlijk omdat men zich gepas-
seerd voelde. Ook dit had weinig resultaat. Van beide zijden wilde men af-
wachten wat er met de Ziektewet Talma zou gaan gebeuren, hetgeen niet be-
lette, dat onevenredig veel tijd werd besteed aan de uitsluiting van sporton-
gevallen. De beperking van de uitsluiting tot wielerwedstrijden of wedstrij-
den in het algemeen werd in de discussie door de fabrikantenbond afgewe-
zen, die daarin gesteund werden door de Eendracht, die meende, dat "de vele
arbeiders, die niet aan sport doen, behoeven niet te betalen voor de weinigen
die daaraan wel doen" : WeI kwamen de fabrikanten na ontvangst van een
brief van de Eendracht in januari 1928 terug op het voornemen om het zie-
kengeld van hen, die in een sanatorium verblijven, te verlagen.
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Maar de vakbeweging is het met de gang van zaken niet eens en voerde
actie tegen de fabrieksziekenkas, doch de fabrikantenbond zag ervan af om

92daarop openlijk te reageren . Maar men luchtte zijn ontstemming wel tegen-
over de bondsbestuurders, toen in Het Hoog Ambacht een artikel verscheen,
dat als sabotage werd gebrandmerkt. De bonden handhaafden hun bezwaren
omdat de fabrieksziekenkassen risicoselectie in de hand zouden werken. De
fabrikantenbond was beducht, dat de minister zich door deze stemmingmake-
rij tegen het systeem van de fabrieksziekenkassen zou keren. Het gewijzigde
wetsontwerp Ziektewet zou binnenkort worden ingediend door minister
Slotemaker de Bruine'.   In de bestuursvergadering   van   I   december   1927
toonde B. van Spaendonck zich zeer teleurgesteld, omdat - anders dan ver-
wacht - de mogelijkheid van uitvoering door fabrieksziekenkassen daarin
zeer werd beperkt, een bezorgdheid die echter door mr. Kortenhorst - van
mening dat het wetsontwerp niet ongeschonden de Tweede Kamer zou passe-
ren - niet werd gedeeld. Maar zekerheidshalve werd door de vereniging een
adres aan de Kamer gezonden.

Op tactische gronden werd er in afwachting van de nieuwe wet geen wij-
ziging gebracht in het bestaande reglement voor de fabrieksziekenkassen, al
werd daarop enige malen aan gedrongen in het bijzonder op de verlenging

93van de uitkeringsduur boven 26 weken . In de algemene vergadering van 4
januari 1929 kon de 2' secretaris opgelucht mededelen, dat indien het inmid-
dels ingediende wetsontwerp aanvaard zou worden, de bestaande organisatie
van de ziekteverzekering door de vereniging nagenoeg onverlet zou blijven.
Als medio 1929 de Tweede Kamer het ontwerp aanvaardt, wordt halsoverkop
nog een Bedrijfsvereniging opgericht, waardoor de uitvoering van de Ziek-
tewet in eigen hand kon worden gehouden. Er bestaat - constateerde de
voorzitter in de algemene vergadering - geen reden voor de leden om in te
gaan op de offertes van alle kanten om het risico van de wettelijke verzeke-
ring over te nemen, nu men beschikt over een "eigen Bedrijfsvereniging". Er
heerste een beetje een triomfstemming, zoals uit de woorden van de 2' se-
cretaris B.J.M. van Spaendonck bleek, die constateerde, dat de wet "in grote
lijnen volkomen beantwoordt aan hetgeen door ons is bepleit". De door de
vereniging vrijwillig begin 1926 getroffen regeling had duidelijk invloed op
de inhoud der wettelijke regeling gehad en zonder overdrijving mocht wor-
den gezegd, dat de organisatie van de ziekteverzekering van de vereniging
baanbrekend had gewerkt." Van Spaendonck kon dan ook een compliment
van voorzitter J.Frans Mutsaerts voor het door hem in deze zaak genomen
initiatief in ontvangst nemen.

De term Bedrijfsvereniging dekt een ander begrip dan Bedrijfsvereniging
in het naoorlogse systeem van sociale verzekering. Toen waren krachtens de
wet 26 Bedrijfsverenigingen ingesteld, waarbij de bedrijven naar gelang de
bedrijfstak. waartoe zij behoorden, verplicht waren aangesloten. Het forme-
ren van een Bedrijfsvereniging krachtens de wet, die in 1930 in werking trad,
berustte op eigen initiatief; daarmee ontsnapten - bij wijze van spreken - de

' J.R. Slotemaker de Bruine * Sliedrecht  1869 t Wassenaar 1941, minister van Arbeid
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bedrijven aan de uitvoering door de Raden van Arbeid, die krachtens de wet
per regio met de uitvoering waren belast. Theoretisch bestond dus de moge-
lijkheid, dat de textielindustrie over zeer veel Bedrijfsverenigingen zou wor-
den opgedeeld. Zo had het bestuur van de fabrikantenbond nog even met de
gedachte gespeeld een bedrijfsvereniging voor de wolindustrie op te zetten
teneinde een steviger greep op de gang van zaken te houden. Dit ontmoette
bezwaar bij de arbeidersorganisaties, die de helft van de bestuurszetels van
de Bedrijfsvereniging zouden moeten bezetten. Er werd dus op aangedrongen
om op dit gebied tenminste samen te werken met de Vereniging van Katho-
lieke Werkgevers in de Textielnijverheid. Dat kreeg zijn beslag en de minis-
ter erkende de Bedrijfsvereniging voor Ziekengeldverzekering in de Tex-

95tielindustrie .
Een voorbereidende vergadering van dit nieuwe instituut vond reeds op

20  december  1929  plaats,  waar  mr. M.P.L. Steenberghe  (39) tot voorzitter-
werkgever en A.J. Franssen (41) tot voorzitter-werknemer werden benoemd.
De leden van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen
waren krachtens een bindend besluit van de algemene vergadering verplicht
zich aan te sluiten bij deze Bedrijfsvereniging. De fabrieksziekenkassen
heetten voortaan afdelingskassen, maar in de structuur van de uitvoering
kwam geen verandering. Met de Organisatiewet Sociale Verzekering  1952
werd de bedrijfsvereniging omgebouwd naar een eigentijds model.

7.6.2 Kinderbijslag
In de CAO van 17 december 1917 is voor het eerst sprake van kindertoe-

slag. Artikel 15 luidde: "Op alle lonen in art. 14 genoemd wordt 25% duur-
tetoeslag gegeven benevens aan de gehuwde arbeiders 25 cents per week
voor ieder kind, dat hij heeft beneden 13 jaren gedurende de loop dezer over-
eenkomst"'

Voor ons komt dit reglement min of meer uit de lucht vallen, omdat in de
voorafgaande vergaderingen er niet over werd gerept, althans in de notulen.
die bewaard gebleven zijn . De vraag komt op, of hier een parallelle ontwik-
keling is bij de Vereniging van Katholieke Werkgevers in de Textielnijver-
heid. maar daar werd twee jaar later - in november 1919 - het Fonds tot
Steun aan Grote Gezinnen in het leven geroepen*. dat al moge de uitwerking
enigermate gelijkenis vertonen, toch veel meer een maatschappelijke doel-
stelling had.

In het reglement van dit Fonds bedroeg de uitkering fl.1.-- per week van-
af het 4' kind beneden de 14 jaar onder aftrek van kinderen boven de 14 jaar.
Bij de Tilburgse vereniging prevaleert het beloningsaspect en met name het

Inventarislijst losse documenten Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen.
nr.41  Ondertekend en geparafeerd exemplaar van de collectieve arbeidsovereenkomst dd  17-
12-1917 tussen de Vereeniging van Tilburgsche  Fabrikanten van Wollenstoffen eenerzijds en
de R.K. Textielarbeidersbond 'St.Lambertus' en de Algemeenen Nederlandsen Bond van
Textielarbeiders 'De Eendracht' anderzijds
De lezer is er intussen mee vertrouwd. dat de notulen van de algemene vergaderingen in de
periode februari 1917 tot april 1919 verloren zijn gegaan
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begrip 'behoefteloon', zodat   het
ook een factor was in de wacht-

#e , geldregeling, waarover hiervoor
het een en ander werd vermeld.
Dat kwam ook tot uiting in de sug-
gestie van voorzitter Lambert de
Beer in de bestuursvergadering
van 3 april 1918 om de kindertoe-
slag

" in deze weergaloos dure
-·          tijden" te verhogen, wat mr.

Passtoors ondersteunde tenneer66

waar wij thans de bonden eens
voor kunnen zijn". Wat de algeme-
ne vergadering, aan welke de
grootte van de verhoging werd 0-
vergelaten, precies besloten heeft,
is onbekend. De vermenging - of
was het samenloop - met de "kin-
derduurtetoeslag" vertroebelt het
beeld. In de algemene vergadering
van 15 april 1919 werd deze

Albert van der Meijs gesteld op fl. 0.85 in stappen van 5
*       Tilburg op  24 -8- 1885 cent oplopend naar fl. 1,05 naar

t  Utrecht 8-6-1949 gelang het gewerkte aantal uren'.
Voor:itter Nederiandse Katholieke Kleding Intussen krijgt ook de financie-

en Textielarbeidersbond "St.[Limbertus". ring van deze toeslagen de aan-
Lid van de Tweede Kamer; dacht. Frans van Spaendonck, die

Ridder in de Orde van Oranje Nassau. in deze tijd - geen bestuurslid
zijnde - dikwijls optrad als com-

missielid, werd door de voorzitter uitgenodigd zijn denkbeelden omtrent de
instelling van een centrale kas te ontwikkelen en een voorstel ter tafel te
brengen, want hier en daar doet zich voor, dat arbeiders met veel kinderen

97niet in dienst worden genomen . Die centrale kas werd in november 1919
opgericht, zodat toen de voorzitter van St. Lambertus Van der Meijs het
fonds van de Landelijke R.K. Vereniging ten voorbeeld stelde, op de eigen
centrale kas kon worden gewezen. Dat deed Van der Meijs in een artikel in
de plaatselijke bladen, doch - zo verklaarde hij in een overleg met het bes-
tuur - hij had daarbij alleen het fonds van die vereniging op het oog, dat hij
van grote betekenis achtte, omdat achterstelling van arbeiders met veel kin-
deren daarmee was uitgebannen.

Zolang de wachtgeldregeling bij voortduring de dagelijkse gang van za-
ken beYnvloedde, bleef de kindertoeslag een belangrijke component van de
uitkering. Tegen verwijten en kritiek uit eigen kring, dat de uitkeringen te

'
Bij een werktijd van 55 uur 85 cent; bij 45 uur 90 cent, bij 35 uur 95 cent; bij 25 uur fl.1,--; bij
15 uur fl. 1,05 enbij 5 uur fl. 1,10
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laag waren, werd de kindertoeslag in stelling gebracht. Die kwam geheel ten
laste van de werkgever en bleef doorlopen, ook als de werknemer - met
handhaving van het dienstverband - geheel werkloos was. zelfs toen de
wachtgeldregeling zijdens de vereniging geheel was ingetrokken.

1n maart 1921 - de economie ging door een diep dal met verbijsterende
gevolgen voor de arbeidersbevolking - werd een initiatief genomen voor een
Steunfonds voor werkloze arbeiders met grote gezinnen. Aan de uitnodiging
voor een bespreking van de Gildenbond werd gevolg gegeven door de voor-
zitter en Frans van Dooren. Middels een circulaire zou door de Boerenbond,
de Hanzebond en Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstof-
fen een beroep worden gedaan op de Tilburgse ingezetenen. De voorzitter
Lambert de Beer slaagde er niet in daarvoor de steun van de algemene
vergadering" te krijgen. Er werd herinnerd aan dergelijke acties o.m. van het
Steuncomitd aan het begin van de oorlog, tijdens de staking en uitsluiting in
1917. toen de vergaarde middelen niet op de beoogde plaatsen terechtkwa-
men. Bovendien heeft de vereniging als enige reeds een kinderbijslag rege-
ling, zodat het dubbelop zou zijn. Door zelf aandacht te schenken en bij te
springen in nood was men effectiever bezig.

Zoals gezegd, het lijkt niet uitvoerbaar de verdere gang van zaken te re-
construeren. In de algemene vergadering van 23 juni 1923 werd zonder veel
omhaal in een besluit vastgelegd "wat reeds praktisch wordt toegepast". De
kindertoeslag bedroeg toen 50 cent per kind. In 1933 werd in het kader van
een doorgevoerde loonsverlaging, waarover hierna wordt bericht, ook de
kindertoeslagregeling op de ontleedtafel gelegd. Onder het motto, dat arbei-
ders met een betrekkelijk groot gezin zwaarder getroffen worden door een
loonsverlaging, werd een progressieve kindertoeslag geYntroduceerd, welke
voor het 3' kind werd gebracht op 75 cent en voor het 4' en volgende kinde-
ren op fl. 1.--. Bovendien zou voortaan ook kindertoeslag worden uitgekeerd
voor kinderen van 14 jaar (tot dusver tot 13 jaar). De kosten stegen dienten-
gevolge  van fl. 91.598 volgens de bestaande regeling tot  fl.  114.153,  der-
halve met bijna 25%w Ondanks oppositie aanvaardde de algemene vergade-
ring van 24 september 1932 het voorstel.

De eigen regeling werd beeindigd toen op 1 januari 1941 de Kinderbij-
slagwet in werking trad.

7.7 Algemeen Pensioenfonds voor de Tilburgse Wolindustrie

A ezien van een terloopse opmerking in het zicht van de Ouderdomswet
1919'  kwam het onderwerp pensioenvoorziening voor het eerst aan de orde
in oktober 1926. Toen werd de 2' secretaris B.J.M. van Spaendonck de op-
dracht gegeven een pensioenregeling te ontwerpen. die voorlopig alleen "bij
wijze van advies" aan de leden zou worden voorgelegd. terwijl van een pen-
sioenregeling vooralsnog werd afgezien"'.

Een daarna ingestelde enqudte leverde eigenlijk alleen een bevestiging
van de wetenschap, dat er verschillende fabrieken zijn, die aan oudgedienden
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wekelijks een uitkering geven van fl. 2,50 tot fl. 5,--, zonder dat daarin veel
lijn te ontdekken is. Dat bood nog eens de kans om aan het idee van een pen-
sioenregeling lippendienst te bewijzen door zich uit te spreken voor een re-
geling mits daaraan geen extra kosten verbonden zouden zijn. Maar men zou
kunnen opperen. dat het bestuur onderhand wel zal hebben geweten, dat een
opdracht tot nader onderzoek aan de 2' secretaris onvermijdelijk tot een con-

- 102creet voorstel zou leiden
Maar het heeft dit keer wel wat voeten in aarde. In de eerste helft van 1927

kreeg het bestuur een heel globale indruk van de opzet van een pensioenrege-
ling, in maart werd als werkhypothese een wekelijkse pensioenuitkering van fl.
5.-- genoemd, weer met de uitdrukkelijke boodschap "een bescheiden werk-
geversbijdra "to'. In mei kwam de tijding, dat de premie 4% van de loonsom
zou belopen ervan uitgaande dat alle ouderen aanspraak zouden krijgen op de
uitkering van fl. 5.-- en in augustus worden de contouren van de regeling
scherper getekend aan de hand van offertes van Centraal Beheer en De Neder-
landen van  1845. Door de 2' secretaris verzamelde gegevens over de pensioen-
regelingen bij H. ten Cate te Almelo, de Stoomweverijen Bengalen te Neede en
de NV Philips zorgden voor het nodige contrast. waarbij de gegevens van het
grote Pensioenfonds in de Typografie (1400 werkgevers; 12.000 werknemers,
gebaseerd op een weekuitkering van fl. 9,--), dat binnenkort zou worden opge-

]05richt, een extra accent aanbrachten
Dit sloeg de bestuurders schijnbaar met stomheid, want men deed er het

zwijgen toe. Pas in het zicht van besprekingen met St. Lambertus, dat in een
voortdurende strijd gewikkeld was om de Eendracht de loef af te steken,
kwam het onderwerp weer op de agenda. Het Bondsbestuur diende met een
brief van 17 november 1927 een verlanglijstje in. dat vier desiderata om-
vatte:
- de uitbetaling van de algemeen erkende Christelijke feestdagen:
- verhoging van de lonen van de volslagen arbeiders met 3 '/2 cent per uur:
- evenredige verhoging voor de jeugdigen en
- oprichting van een pensioenfonds.

Wij laten de langdurige besprekingen over deze eisen nu terzijde. Aan
werkgeverszijde was men lang in dubio, of men de voorkeur zou moeten ge-
ven aan een pensioenfonds boven de uitbetaling van de algemeen erkende
Christelijke feestdagen. Dat laatste was al vele jaren een steen des aanstoots
en in veel bedrijfstakken is de betaling al geruime tijd geleden doorgevoerd.
Maar in de (genotuleerde) discussies proeft men een zekere voorkeur voor
een pensioenregeling. Al zouden in de opvatting van St. Lambertus natuur-
lijk alle punten moeten worden gerealiseerd, juist aan een pensioenregeling
werd in de wedijver met de Eendracht groot belang gehecht. "Het zwaarte-
punt van St. Lambertus is het verkrijgen van een propagandaobject tegenover
de Eendracht. De Eendracht stelt zich op het standpunt, dat St. Lambertus
wel een mooi program maakt en dit met veel pathos publiceert, doch dat zij
met hun systeem van actievoeren in het geheel niets in de praktijk bereiken.
St. Lambertus wil nu trachten met een pensioenfonds voor den dag te komen,
waaraan de Eendracht in het geheel niet heeft medegewerkt. St Lambertus is



EEN WAAIER VAN ACTIVITEITEN 227

echter bang, dat het prachtige propagandamiddel in het pensioenfonds gele-
gen zal veranderen in een punt van aanval voor de tegenpartij, indien uit de
langdurige besprekingen slechts een pensioen van fl. 5,--, derhalve de helft

„10.

van hetgeen St. Lambertus oorspronkelijk vroeg, voor den dag komt
Aan die aanvankelijk geclaimde uitkering van fl. 10,-- ontbrak echter

elke financiele grondslag. Daartegenover was door de fabrikantenbond het
plan doorgerekend met medewerking van een "wiskundige" C.P. van Dorst te
Leiden'o'. Er werd van uitgegaan dat de werknemers 2/1 van de premie zouden
betalen en de werkgevers '/, Voor die premie golden zeven leeftijdsgroepen,
oplopend van 45 cent per week voor de jongste categorie ( 14 tot 19 jaar) naar
fl. 1,80 voor de oudste (50 tot 65). Voorzien was, dat de werknemers, die
reeds 65 jaar of ouder waren (181 in getal), onmiddellijk in aanmerking
zouden komen voor het standaardpensioen van fl. 5,-- per week. Daarbij zou
die jaarlijkse last pas na vij f jaar geheel voor rekening van het fonds komen
in jaarlijkse stappen van 20%, waarbij het tekort voor rekening van de
werkgever zou blijven. De kosten van deze backservice operatie was
becijferd op fll. 277.817,--. Maar ook de oudere nog niet gepensioneerde ar-
beiders vormden een last, die niet met de door en voor hen opgebrachte
premies werd afgedekt. De totale contante waarde van deze verplichtingen
werd door de wiskundige berekend op fl. 889.271,--, een bedrag dat bij de
veronderstellingen, die aan het fonds ten grondslag lagen, in negentien jaar

geamortiseerd zou zijn. Hiermede werd een zware wissel getrokken op de
continuYteit van het fonds en het deelnemersbestand.

Het laat zich raden, dat dit project een langdurig overleg vergde, waarbij
herhaaldelijk gesleuteld werd aan de opzet van de regeling. Maar een ver-
mindering van de kosten van de regeling leverde dat niet op. Helaas zijn wij
niet voldoende geYnformeerd over de alternatieven, die gaandeweg door Van
Dorst werden uitgewerkt. Tenslotte werden partijen het eens over een pari-
taire premie 50%-50% met twee premieklassen boven en onder 24 jaar, resp.
80 en 60 cent per week. Bij vertrek uit de industrie beneden de leeftijd van
35 jaar zouden geen premievrije aanspraken worden verleend, zodat in ver-
band met het arbeidsverbod voor gehuwde vrouwen in de fabrieken de rege-

ling in de praktijk geen pensioen aan vrouwen verleende. De premie opge-
bracht door en voor meisjes betekende dus een winstbron voor het fonds.
Deze bepalingen lokten bedenkingen uit van Frans van Dooren, maar die
werden gesust door te verwijzen naar St. Lambertus, uit wiens koker deze fi-
nancieringskunstgrepen kwament=. Daartegenover stond een onmiddellijk in-
gaand pensioen van fl. 7,50 per week, dat St. Lambertus in elk geval uit het
vuur wilde slepen, want - aldus bestuurder A. van der Meijs in de onder-
handelingen op 27 april 1928 - "de Eendracht zit op de loer", want "wij
moeten voorkomen, dat het resultaat ... voor de Eendracht een punt van aan-
val zou kunnen worden".

Toch bleek de eis niet onwrikbaar en na schorsing van de bespreking to-
verde de 2' secretaris B.J.M. van Spaendonck een compromis uit de hoed, dat
ook door St. Lambertus aan de achterban zou worden voorgelegd. Het resul-
teerde in een direct ingaand pensioen voor 65-jarigen en ouderen van fl. 5,--,
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terwijl de jonger dan 65-jarigen een pensioen van fl. 7.-- in het uitzicht zou
worden gesteld. Ter beoordeling van deze bedragen vermelden wij, dat bij de
bespreking van de voorstellen in werkgeverskring een loon van fl. 20,-- tot
fl. 25,-- als vergelijkingsmaatstaf voor oudere valide arbeiders werd ge-
noemd en tevens werd aangetekend, dat een werknemer krachtens de

109

Ouderdomswet als regel nog fl. 3,- of meer zou ontvangen.
In mei leek men gereed om de knoop door te hakken. Waarschijnlijk was

het bestuur er niet gelukkig mee, dat Lambert de Beer(61), die kort geleden
als voorzitter en bestuurslid was afgetreden, "persoonlijk ter vergadering is
gekomen om zijn ernstige bezwaren tegen het voorstel te uiten". Hij keerde
zich er tegen om uit eigen beweging nieuwe sociale lasten te aanvaarden te-
gen de achtergrond van ongevallenwet, invaliditeitswet, kindertoeslag, ziek-
teverzekering en contributie. Had men de consequenties weI voldoende door-
zien? Maar voorzitter J.Frans Mutsaerts gaf geen krimp. Zijn argumentatie
luidde, dat zowel het bestuur als de leden van mening waren, dat althans op
een van de door St. Lambertus voorgestelde punten enige concessie zou
moeten worden gedaan, wilde men de rust in de industrie verzekeren. Daarbij
gaf men algemeen de voorkeur aan een pensioenregeling op grond van de
overweging, dat een pensioenfonds de industrielen zou ontheffen van de
thans zeer grote en drukkende zorgen voor de ouden van dagen, die nog in
grote getale op de fabrieken werkzaam waren. Daarbij werd in aanmerking
genomen, dat nu reeds door de meeste leden pensioenen geheel voor eigen
rekening worden toegekend, terwijl St. Lambertus het niet als een gunst maar
als een recht van de oude arbeiders beschouwt, dat hun bij ontslag althans
een uitkering van fl. 5,-- wordt toegekend. Thans waren er op de fabrieken
nog tal van arbeiders, die in het belang van de industrie niet langer zouden
moeten worden gehandhaafd. Bij de werkverdeling komen zij alleen in
aanmerking voor gemakkelijk werk en hun productie staat vaak in een zeer
ongunstige verhouding tegenover volwaardige arbeidskrachten. Daarom was
in de vorige algemene vergadering over het kosten-bezwaar heengestapt.

Natuurlijk gaf dit complexe voorstel aanleiding tot langdurige discussies,
maar tenslotte werd het met algemene stemmen aangenomen.

Als op  12 juni  1928 een nieuwe ontmoeting met de bondsbestuurders van
St. Lambertus plaats vindt, dan blijkt dat deze organisatie weliswaar akkoord
gaat met de pensioenregeling, maar dat van onverdeeld enthousiasme geen
sprake is. Alb. van der Meijs mocht het funds dan kwalificeren als "een
prachtig stuk sociaal werk", - hij werd daarin bijgevallen door Lambert Poell
(nu pastoor te Gemert)'", die niet de gewoonte had om de Tilburgse fa-
brikanten een pluim op de hoed te steken - maar St. Lambertus verkeerde in
een "juist even moeilijke positie als het bestuur der fabrikantenvereniging".
De andere punten, die de bond aan de orde had gesteld - de 3/2 cent-loons-
verhoging en het betalen van de algemeen erkende Christelijke feestdagen -
bleven urgent. De Tilburgse arbeiders zouden zich niet laten afschepen met
een pensioenfonds, dat dikwijls pas op langere termijn voor hen betekenis
zou hebben; zij wilden boter bij de vis. De vertegenwoordigers van de fabri-
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kantenbond stelden daar tegenover.
dat de lonen in Tilburg zeer gunstig
afstaken tegen de lonen in andere /
branches en in andere gemeenten.

Door St. Lambertus werd erkend,
..4,dat "Tilburg niet tot de slechtst beta-

lende industrieen behoort", maar er
werd van de fabrikanten ook geen be- ,

langrijk offer gevraagd. Maar men
maakte zich vooral zorgen over acties
van de Eendracht. Die mopperde wel
tegen de fabrikantenbond. dat zij niet
betrokken was bij het vaststellen van
de grondslagen van het pensioen-
fonds. zodat er bij hen ernstige
bezwaren tegen die grondslagen
bestonden, maar men zou weI iemand
aanwijzen om zitting te nemen in de

G. Rengelink
te vormen pensioencommissie. Maar * Ratum bij Winterswijk 27-7-1880
de verhouding tussen St. Lambertus t  Amsterdam   1948
en de Eendracht was wei verstoord, Voorzitter Algemene Bond Textiel en
zodat het bestuur van Vereniging van kieding De Eendrachi.
de  wollenstoffenfabrikanten  op  12
december 1928 met de Eendracht afzonderlijk moest gaan onderhandelen.
Voorzitter G. Rengelink, gesecondeerd door N. van Pelt en H. Voogsgeerd,
meldde toen, dat er "op dit ogenblik geen samenwerking bestaat tussen St.
Lambertus en de Eendracht, zodat beide organisaties afzonderlijk hunne actie

„j Il
voeren

Op de eisen inzake de verbetering van de arbeidsvoorwaarden - er liggen
nu twee verschillende eisenpakketten van de Eendracht en van St. Lambertus
- zullen we in een ander kader terugkomen.

Bij de pensioenbesprekingen waren St.Andreas. Johannes de Doper en het
kantoorpersoneel evenmin van de partij. Voor de laatste groep werd al direct
een pensioenregeling "niet urgent" geacht. St.Andreas kreeg als troostprijs
een exemplaar van de grondslagen van het Pensioenfonds toegezonden.
waarover later met de Bond gesproken zou worden. En bij Johannes de
Doper werd eerst geYnformeerd, hoeveel leden de organisatie had bij de leden
van de fabrikantenbond. Het aantal 32 werd bij meerderheid van stemmen
onvoldoende geoordeeld om een zetel in de pensioencommissie te bemachti-
gen.

Met St. Andreas. aan welke organisatie wei een zetel in de pensioencom-
missie was toegedacht'. vond op 11 juli  1928 een gesprek plaats, waar voor-

Van der Meijs suggereerde het dilemma van de keuze tussen twee heiligen - St.Andreas en
Johannes de Doper - op te lossen door aan geen van beide een zetel toe te wijzen. (Notulen
bestuursvergadering van 12-6-1928: Archief VTFW T-VII)
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zitter G.J. Grimberg(53)' een vurig pleidooi hield voor een aanvullend pensi-
oen voor de meesterknechts en bazen. Maar voor de fabrikanten bleef het
probleem, wie eigenlijk als meesterknecht moest worden aangemerkt, het-
geen tot de conclusie leek te voeren, dat vanwege de uiteenlopende functies
en kwaliteiten het eventueel treffen van een voorziening aan de fabrikanten
moest worden overgelaten. Welke argumenten en overwegingen hierbij
speelden, werd duidelijk door het betoog van Frans van Dooren in de
bestuursvergadering van augustus: "Wij moeten bij deze zaak ernstig reke-
ning houden met de welwillende houding, die wij steeds van de zijde der
meesterknechts ondervinden. Zij dreigen ons niet. Zij komen slechts met een
beleefd verzoek. Het behoud van een tevreden groep meesterknechts en ba-
zen is voor de industrie van onschatbaar belang. Daarom zou spreker gaarne
op enigerlei wijze aan de wensen van St.Andreas tegemoetkomen. Spreker
erkent, dat de titel van meesterknecht in vroegere jaren wel erg vlot is ver-
leend, vooral in verband met de overweging, dat degenen, die de titel van

„112meesterknecht en baas hadden, bij staking in de fabriek bleven
Er werden nog meerdere oplossingen ter tafel gebracht, maar tenslotte

113werd de kwestie op de lange baan geschoven  .
Met de oprichting van het pensioenfonds betrad de vereniging een nieuw

goeddeels nog onontgonnen terrein, waarop men enige voetangels en klem-
men moest verwachten. In het stadium, dat er enig uitzicht bestond op eeneigen fonds rees de vraag, of de wet op het levensverzekeringsbedrijf' 4 van

··  115toepassing zou ziln  . Om dit probleem op te lossen werd een beroep gedaan
op dr. L. Kortenhorst en mr. P. Aalberse.

In eerste instantie werd per bedrijf een 'Reglement voor het Oudendags-
fonds' gerntroduceerd": De opzet daarvan sprak uit artikel 1 van het regle-
ment.  "Op deze fabriek wordt ingaande Januari  1929 een oudedagsfonds op-
gericht ten doel hebbende in samenwerking met overeenkomstige fondsen
van andere Tilburgsche wollenstoffenfabrieken te geraken tot een Algemeen
Pensioenfonds voor de Tilburgsche Wolindustrie. In afwachting van dit Al-
gemeen Pensioenfonds stelt dit Oudendagsfonds zich mede ten doel om be-
jaarde arbeiders dezer fabriek in het genot te stellen eener wekelijksche uit-
kering". Zodra dat in verband met de beperkingen van de wet op het levens-
verzekeringsbedrijf mogelijk was, zou tot oprichting van het Pensioenfonds
worden overgegaan.

Ook de beperking van de aanspraken van (jeugdige) werknemers bij ont-
slag op de door hen betaalde pensioenpremies conflicteerde met de voor-
schriften van de wet op de arbeidsovereenkomst."' Na de nodige discussie
met het departement werd tenslotte na enige aanpassing van het reglement in
oktober 1931 bij koninklijk besluit dispensatie verleend' 18

Op 4 januari 1929 besloot de algemene vergadering, dat de pensioenre-
geling met ingang van de eerste loonweek van 1929 in werking trad. Dat het
over een gewichtige zaak ging bleek reeds uit de aan het fonds verbonden
Raad van Afgevaardigden, waarin tien vertegenwoordigers en evenzoveel

* Gerardus Johannes Grimberg * Borne 17-3-1875 + Tilburg 5-9-1956 x Johanna Vollenbroek
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plaatsvervangers van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wol-
lenstoffen zitting namen. Uit dit college werden de bestuursleden van werk-
geverszijde gerekruteerd, Jan de Beer Lzn., mr. L. Broekhuijsen, Frans Jans-
sens de Beer, Alf. Schoenmakers' en H. Swagemakers-Berghegge. Het be-
stuur van het fonds was paritair samengesteld, de vijf vertegenwoordigers
van werknemerszijde werden benoemd door St. Lambertus drie leden. door
de Eendracht en door St. Andreas elk een lid. Unitas was dus in eerste aanleg
niet van de partij.

De gebeurtenis kreeg nog een
extra accent omdat men in Twente
de gedachte aan een gezamenlijke .. -- i.-4'*,2·

pensioenregeling al veel eerder - .   . .    7--» .€==59m
verworpen had, terwijl de Vereni- £1./el...
ging van Katholieke Werkgevers .· "31;$0/ 33////I
in de Textielnijverheid, waar se- »'../.Pr:-
cretaris Van Spaendonck natuur- A ,- :21/7413
lijk getracht heeft het denkbeeld \/I .      91 ampi-VI

L 44        :,tivk-=01ingang te doen vinden, het rapport 4         311., 4 1,
=r....  p ....1

van de  in  1926 geformeerde stu- ·58 -   1 f
diecommissie  in 1929 voorlopig .91

voor kennisgeving werd aangeno-
men,w Eerst in de naoorlogse ja-
ren zou het onderwerp daar weer
ter hand worden genomen 

Al in juni 1928 werd de vraag
onder ogen gezien, wat de houding
moet zijn tegenover de geduchte

120outsider Beka . Hoewel het be-
stuur aanvankelijk aarzelde, werd
het positieve advies om Beka - de Franciscus J.M.H. Janssens

*       Titburg  16-3- 1890
grootste werkgever in de wollen-

t        Lugano  21-6-1954stoffen"1 - de mogelijkheid te bie- x    Anna M.C.A. de Beer
den zich aan te sluiten door de al- Firmant van Janssens De Horion:
gemene vergadering overgeno- Bestuurslid ran de Vereeniging ran
men'--. Maar Beka is allerminst Tilburgsche Fabrikanten ran \Vollenstoffen
toeschietelijk. eerst wil men een
eigen pensioenfonds inrichten.
daarna is men toch bereid zich aan te sluiten mits voor Beka een zetel in het
Pensioenfondsbestuur zou worden gereserveerd. Het bestuur wil dat
desnoods voor lief nemen. omdat men de gevolgen van niet-aansluiting van
Beka nadeliger achtte. Men dacht hierbij vooral aan de pensioenbreuk, die de

'
Alphonsus F.M. Schoenmakers *Tilburg 20-12-1891 t Aalst 25-3-1969; firmant van W.
Schoenmakers & Zoon, x Henrica M. Claesen.
Her Centraa] Pensioenfonds  voor de Nederlandse Textielindustrie  werd  in  november  1946

opgericht.
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overgang van personeel sterk zou kunnen belemmeren, hoewel er ook met
een schuin oog werd gekeken naar de niet onaanzienlijk verhoging van het
premie-inkomen van het Pensioenfonds.

Maar toen men de eigen adviescolleges (Commissie voor Arbeidsaangele-
genheden, Raad van XIV, vertegenwoordigers in het bestuur van het Pensi-
oenfonds) daarover raadpleegde, bleken op het beslissende moment de
stemmen te staken. Lambert de Beer wilde de kwestie beoordelen "in een
historisch verband. Steeds heeft Beka zich de laatste jaren buiten ons vereni-
gingverband gesteld en zonder offers te brengen steeds het resultaat van ons
verenigingwerk overgenomen. Onze vereniging is daar om de arbeidsverhou-
dingen te regelen. Is zij daar sterk genoeg voor. dan heeft zij geen medewer-
king van Beka en van andere buitenstaanders nodig. Kan zij het zonder bui-
tenstaanders niet af, dan is de vereniging waard om te worden opgedoekt '21.
Andere leden vonden het Pensioenfonds een verworvenheid van de leden van
de vereniging, als men mee wilde doen, dan moest Beka maar lid worden.

Maar Beka bleef wat dat betreft haar oude standpunt vasthouden, dat al-
leen de introductie van een meervoudig stemrecht in de statuten dit tot een
optie zou kunnen maken. Het bestuur, dat veel waarde hechtte aan een lid-
maatschap van Beka, gaf er daarom de voorkeur aan om dit langs een zoet
lijntje voor elkaar te krijgen. En het bestuur leek aan het langste eind te trek-
ken. Met instemming van de algemene vergadering mochten de onderhande-
lingen worden voortgezet.

De kaarten bleken echter geschud. De secretaris ging nog eens polshoogte
nemen bij Beka en rapporteerde aan het bestuur, dat er een belangrijke con-
troverse tussen de gebroeders Van den Bergh bestond. Adolf zou bereid zijn
zonder bijzondere voorwaarden toe te treden niet alleen tot het Pensioen-
fonds maar ook tot de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollen-
stoffen. Frits van den Bergh voelde daarentegen niets voor het lidmaatschap
van de vereniging en zou alleen onder voorwaarden zich willen aansluiten bij
het Pensioenfonds'z'. Dit bleek dus een doodlopende weg.

Maar het probleem kreeg een onverwachte wending, op 21 oktober 1931
ontving het bestuur de opzegging van het lidmaatschap per 1 juni door Swa-
gemakers Caesar, een bedrijf, dat door Frits van den Bergh was verworven
en waarvan hij de enig aandeelhouder was. Blokkeerde hij in de controverse
met zijn broer bij Beka de samenwerking met de Tilburgse collega-fabrikan-
ten, hier had hij zijn eigen domein, waar hij principieel vasthield aan het re-
gel, dat hij zich niet bij voorbaat wenste te schikken aan enig meerderheids-
besluit, maar elk voorstel op eigen merites moest kunnen beoordelen en al
dan niet aanvaarden. De discussies, die hierover met F. van den Bergh door
voorzitter J. Frans Mutsaerts en 2' secretaris Van Spaendonck gevoerd wer-

125den, hadden geen enkel resultaat . Daarmee verviel natuurlijk de basis aan
het lidmaatschap van de vereniging voor Swagemakers-Caesar, maar het-
zelfde gold voor het Pensioenfonds. Dat kwam met een strop te zitten, omdat
F. van den Bergh zich op het juridisch houdbare standpunt stelde, dat de 10-
pende pensioenen voor rekening van het Pensioenfonds bleven, hoewel de fi-
nanciering daaraan ontviel. Zoals hierboven verduidelijkt, moest immers de
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zogenaamde backservice van de werknemers, die bij het in werking treden
van de regeling onmiddellijk een volledig pensioen ontvingen, bekostigd
worden met de premieoverschotten. die het fonds van de jongere premiebe-
talers ontving.

De contante waarde van het tekort werd becijferd op fl. 30.000 tot
fl. 35.000, waarvoor de overige aangesloten bedrijven zouden moeten op-
draaien. De affaire betekende een bedreiging van het voortbestaan van het
Pensioenfonds. Het probleem lag natuurlijk allereerst op het bord van het
Pensioenfondsbestuur. dat een statutenwijziging overwoog om een herhaling
in de toekomst te voorkomen. Bovendien hadden de arbeidersorganisaties
een gesprek met F. van den Bergh, die ook toen van geen wijken wilde we-
ten, maar de bondsbestuurders een eigen premievrije regeling voortoverde,
die bovendien nog gunstiger zou zijn.

Deze houding was het onderwerp van beraad tussen de werknemersverte-
genwoordigers in het Pensioenfondsbestuur' en het bestuur van de fabrikan-
tenbond"6, waar de conclusie wel was, dat niet alleen de werkgevers met ex-
tra kosten dreigden opgezadeld te worden. maar dat ook de belangen van de
werknemers in het gedrang kwamen. Serieus werd overwogen door een sta-
king Swagemakers-Caesar en Van den Bergh tot andere inzichten te brengen,
maar tenslotte was toch de slotsom, dat dubieus was of bij de bestaande eco-
nomische vooruitzichten de arbeiders voldoende steun zouden geven aan
zo'n radicaal middel. Bovendien, wie zou dat betalen? Volstaan moest dus
worden met een dreigende protestbrief van de arbeidersorganisaties aan Frits
van den Bergh. De bonden benadrukten het collectieve karakter van de pensi-
oenregeling, welke 'patroonswisseling' niet bemoeilijkte. Maar wat Van den
Bergh betrof. bleef de vereniging zitten met machteloze ergernis.

Mr. Louis Broekhuijsen, lid van het Pensioenfondsbestuur. wilde voor de
toekomst in elk geval een bescherming tegen uittreden als aangesloten on-
derneming. Hij zette zijn denkbeelden omtrent de overgang naar een ander
financieringsysteem uiteen in de bestuursvergadering van juni, waar echter
nogal wat bedenkingen bestonden tegen deze financiale consequenties,
waarop de 2' secretaris - naar goede gewoonte - een compromis aandroeg,
dat door de actuaris van het fonds - nu A.H.J. de Goey uit 's-Gravenhage -
zou worden uitgewerkt. Het resultaat werd neergelegd in een uitvoerig rap-
port d.d. 27 augustus 1932i". De actuaris becijferde het bestaande tekort in
het pensioenfonds op fl 308.000. Er mocht op vertrouwd worden, dat dit op
de duur zou worden ingelopen, maar bij uittreden van een werkgever zou het
vergroot worden door het wegvallen van bijvoorbeeld de premieoverschotten
op jongere deelnemers en de verminderde dekking van de administratiekos-
ten. Berekend werd, dat het negatief resultaat dientengevolge tot ongeveer fl.
96,-- per werknemer zou oplopen. De moeilijkheden zouden - aldus De Goey

Aanwezig waren namens St.Lambertus. A. Mos en A. Franisen. namens de Eendracht. B. van
Peit en Dalenoort: namens St.Andreas, G.J. Grimberg
Broekhuijsen verdedigde een overgang van het kapitaaldekkingstelsel naar het
rentedekkingsstelsel. Op de technische kant daarvan gaan wij hier niet in.
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- "althans voor een deel" kunnen wor-
den ondervangen door bij uittreden een
vergoeding te heffen van fl.100,-- per
werknemer.

De discussie verplaatste zich

daarna naar het Pensioenfonds, maar
voorlopig kwam er van verwezenlij-
king van deze denbeelden niets. Mr.
Broekhuijsen wenste daarin niet te be-
rusten, zijn stelling was, dat hij de ver-
antwoordelijkheid als voorzitterwerk-
gever van het fonds niet kon dragen,

128als de zaak financieel niet klopte .
Het bestuur aarzelde in de crisis - we
schrijven 1934 - de leden een voorstel
tot sanering voor te leggen, dat onge-
twijfeld zou worden geYnterpreteerd als
een lastenverzwaring. Het nam bijna
een vol jaar in beslag om een oplos-
sing voor het probleem te vinden. In de
algemene   vergadering   van   11 maart Mr Louis Broekhuusen
1935 werd tenslotte - nadat Broekhuy- *     s Gra enhage 2 9 1902
sen ten overvloede nog eens met zijn t     Tilburg 22 6  1953

portefeuille had gezwaaid - een ge- r    Man A Elia#
compliceerd bindend besluit aan- Firniant van E Elias Lakenfabnek
vaard'29. Vooratter Algemeen Pensioenfonds ioor

De hoofdverplichting van het bin- de TilburgsL \Volindu9tne
dend besluit - naast de reeds bestaande Lid algemeen bestuur Verbond

Nede, landve w erkgejerfverzekeringsverplichting - was, dat bij
beeindiging van het lidmaatschap van
de Vereniging met gelijktijdige beeindiging van de verzekering bij het Pen-
sioenfonds een uitkoopsom van fl. 100,-- per werknemer moest worden be-
taald aan het Pensioenfonds. Dat bedrag werd in eerste instantie voor drie
jaar gefixeerd. In werkelijkheid zou de last uit deze hoofde fl. 50,-- per

130werknemer bedragen
Tegelijkertijd werd een opmerkelijke overeenkomst gesloten met de bon-

den
131

. Deze aanvaarden een medeverantwoordelijkheid voor de tekorten, die
zouden ontstaan door het uittreden van een aangesloten onderneming. Dit
werd geeffectueerd door de werknemerspremie  met  10 cent  per week te  ver-
hogen ter aanzuivering van die tekorten. Dit stoelde op de ook door de bon-
den aanvaarde gedachte, dat evenals de premie paritair moest worden opge-
bracht, ook deze schadeloosstelling voor de helft door de werknemers be-
hoorde te worden betaald'31.

Maar de kou was nog helemaal niet uit de lucht. In de wetenschappelijke
balans per ultimo 1934 opgemaakt door de actuaris prijkt een kapitaalstekort
van fl. 745.000. Het fonds is gestart met een tekort van fl. 1 miljoen en de
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verwachting dat het tekort geleidelijk zou worden ingelopen. Dat was slechts
ten dele bewaarheid. De algemene vergadering van 5 augustus 1935 werd
daarom in de gelegenheid gesteld - voor het nemen van de nodige besluiten
waren het bestuur en de raad van afgevaardigden van het Pensioenfonds
competent - zich uit te spreken over een sanering. Die sanering hield in een
verlaging van de in het uitzicht gestelde pensioenen met 10% en een verho-
ging van de premiebetaling voor en door werkelozen (shorttimers). Met ver-
melding van deze ingrijpende beslissing sluiten we dit relaas over het Alge-
meen Pensioenfonds voor de Tilburgse Wolindustrie af.

7.8 Nog andere activiteiten

De activiteiten van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van
Wollenstoffen waren talrijk en rijk geschakeerd. Een compleet overzicht met
details zou in een zeer omvangrijk werk resulteren. We zullen enkele onder-
werpen slechts terloops aanstippen, omdat ze voor de draad van ons betoog
van ondergeschikt belang zijn, maar toch het vermelden waard. Het betreft
hoofdzakelijk zaken, die niet specifiek de wolindustrie raken en onderwer-
pen, die reeds in gespecialiseerde studies zijn behandeld, zodat hier met een
summiere vermelding wordt volstaan.

7.8.1 Volkswoningbouw
In 1913 werd in Tilburg op initiatief van ir. J.H.E. Ruckert, de pas be-

noemde directeur van Publieke Werken, een woningtentoonstelling gehou-
den, Ruckert beoogde daarmee de aandacht voor de woningbouw in de kring
van de fabrikanten te wekken in verband met de toenemende woningnood in
Tilburg. Die opzet slaagde. Carl Straeter sprak met H. Blomjous en het
raadslid en latere burgemeester mr. J. van de Mortel' over de mogelijkheid,

133dat de fabrikanten een woningbouwvereniging zouden oprichten
In 1916 ging het gemeentebestuur tot actie over. Het plan van het ge-

meentebestuur om een gemeentelijke woningbouwvereniging op te zetten
werkte bij de fabrikantenbond als een katalysator om nu daadwerkelijk uit-
voering te geven aan het oude plan, dat mogelijk ook tengevolge van de
oorlog in het vergeetboek was geraakt.

In de bestuursvergadering van 8 maart 1916 berichtte Straeter, die op dat
tijdstip voorzitter van de vereniging is. dat hij in een vergadering van Bur-
gemeester en Wethouders geYnformeerd is over het plan van de gemeente, dat
ook voorzag in een stadsuitbreidingsplan en de inrichting van een gemeente-
lijk grondbedrijf. De vraag was of hierbij op de medewerking van de fabri-

]34kantenbond gerekend kon worden

' Mr. Jan Chr.A.M. van de Mortel (* Tilburg 19-7-1880 t Tilburg 21-12-1947 x Josephina
E.A.M. Houben) . lid Gemeenteraad 1911. wethouder 1919; burgemeester 1940-1944 en 1944
-  1946.
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Het eerste project van de toenmalige Tilburgsche Bouwvereeniging, het plan 'Merode'
aan  de  Broekhovenseweg.  dat  in  1922  gereed  kwam.  ( Coll.  TBV Woningcorporatie b

Gezien het grote tekort aan woningen verkoos het gemeentebestuur een
grootschalige aanpak boven de oprichting van meerdere kleine woningbouw-
verenigingen'. Burgemeester Vonk de Both was zeker niet afkerig van par-
ticulier initiatief, mits dat snel van de grond kwam. Het gemeentelijke plan
voorzag in de bouw van 600 woningen, waarmede een bedrag van circa
fl. 1 miljoen gemoeid zou zijn. De middelen hiervoor zouden met medewer-
king van de gemeente van het Rijk op gunstige voorwaarden te krijgen zijn.

Straeter onderstreepte het belang van de industrie bij de beschikbaarheid
van voldoende woningen, maar ook dat overheidsbemoeiing er gemakkelijk
toe zou leiden, dat de kosten hoger uitvielen met het gevolg hogere huren en
druk op de lonen.

Men liet er geen gras over groeien, binnen een week had de burgemeester
de toezegging tot oprichting van de 'Tilburgse Bouwvereniging' in huis. De
fabrikantenbond zou geen band hebben met de nieuwe organisatie. De fabri-
kanten of firma's namen aandelen. In 1916 werden aandelen uitgegeven aan

13536 aandeelhouders voor een bedrag van fl. 60.000  . Het bestuur zou bestaan

'
Op 9 april 1913 was 'St. Joseph' als eerste woningbouwvereniging opgericht
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uit industrielen en 'particulieren'. maar men voelde niets voor werkne-
1 vf

mersafgevaardigden
De verdere uitwerking werd aan een vergadering van de aandeelhouders

overgelaten. zij het dat wel werd afgesproken, dat men de kandidatuur van
enkele personen voor het bestuurslidmaatschap zou ondersteunen. Daarmede
eindigden de rechtstreekse bemoeiingen van de vereniging met het vraagstuk
van de volkshuisvesting.

Dat betekende echter niet, dat het plan algemene bijval kreeg. In een in-
87

gezonden artikel in de Nieuwe Tilburgsche Courant werden vraagtekens
gezet bij de invloed van de fabrikanten, die mogelijk zou kunnen leiden tot
een lager kwaliteitsniveau van de huizen. Dat klonk ook door in de Ge-
meenteraad, toen daar het voorstel van Burgemeester en Wethouders tot in-
stelling van een grondbedrijf aan de orde kwam. Mr. Antoine Arts', die in
zijn NTC dikwijls opkwam voor de belangen van de arbeiders, stelde het plan
van de 'Tilburgse Bouwvereniging' om zeshonderd woningen te bouwen aan
de orde en oordeelde, dat de voorkeur verdiende meer ruimte te bieden aan

'138het 'klein particulier initiatief . Maar het raadsvoorstel bereikte
ongeschonden de eindstreep.

7.8.2 Belastingen
Bespreking van het onderwerp belastingen in dit hoofdstuk laat onderbe-

licht de ruime plaats, die daarvoor na 1916 op de agenda's ingeruimd werd.
Maar we kondigden al aan, dat we vraagstukken, die voor het hele Neder-
landse bedrijfsleven van betekenis waren, slechts summier zouden
aanduiden. Dit aspect van de belangenbehartiging zou immers vooral een
opdracht voor de centrale werkgeversorganisaties zijn. Dat nam niet weg, dat
er door de fabrikantenbond veel tijd aan werd besteed.

Henry Blomjous fulmineerde in de bestuursvergadering van 1 april 1916
,139

tegen het wetsontwerp 'oorlogswinstbelasting , waarbij zijn gramschap
vooral het basisjaar 1913 betrof. Hij werd beloond met de opdracht een adres
aan de Tweede Kamer op te stellen. Dat oogstte in de algemene vergadering
van 11 april niet alleen lot en applaus voor de auteur. maar het zou tevens als
uitgangspunt voor een actie van de industrie in provinciaal verband dienen.
Ongeveer 175 industriele bedrijven, waarvan circa 60 uit Tilburg betuigden

140adhesie met het adres lemand, die door de oorlog werkloos was geworden,
werd voor fl. 10 per dag plus reiskosten geengageerd om de handtekeningen
van die bedrijven te verzamelen.

Het baatte niet. Erger, twee jaar later diende de regering het voorstel in

de heffing te verhogen van 30 naar 50%"'. Toen Blomjous vernam dat dit
wetsontwerp naar de raad van State was gezonden, had hij onmiddellijk zijn
toevlucht genomen tot krasse maatregelen. Hij plaatste advertenties in de
dagbladen om "de aandacht van het Nederlandsche volk hierop te vestigen"

' Mr. Antonius H.A. Arts *Arnhem 2()-4-1845 + 1926. luitenant bij de pauselijke zouaven,

redacteur-eigenaar van de Nietiwe Tilburgsc·he Courant. lid van de gemeenteraad. lid van de
Tweede Kamer.
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Dat voorbeeld vonden de collega's wel interessant, maar een grootse demon-
stratie zou meer aandacht krijgen '42. Ook door toedoen van de centrale
werkgeversorganisaties gaat dit belastingplan echter niet door.

De O.W.-belasting kwam in 1920 te vervallen'43, maar de invordering had
een lange nasleep. De discussies werden voortgezet tot voor de Hoge Raad,
maar dat was geen gezamenlijke actie van de vereniging meer 4

Intussen ijverden de Tilburgse fabrikanten er voor, dat de reeds bestaande
oorlogswinstbelasting in mindering zou worden gebracht op de 'hoofdelijke
omslag', een gemeentelijke belasting. Volgens een door mr. Passtoors opge-

145steld concept zonden de leden individueel een rekest aan de Gemeenteraad  ,
die deze voor kennisgeving aannam-

De verdedigingbelastingen I en II"', die in hoofdzaak neerkwamen op een
hogere inkomsten- en vermogensbelasting, was een langer leven beschoren.
In 1919 werd een voorstel ingediend tot verlenging van de termijn waarvoor
de verdedigingbelastingen werden geheven en tot wijziging van het tarief

14%van die belastingen. De algemene vergadering van augustus 1919 besloot-
evenals dat het geval was bij de kruistocht tegen verhoging van de oorlogs-
winstbelasting - de kas van de vereniging opnieuw aan te spreken om de
kosten van de tegenactie te bekostigen. Daarbij neemt het Verbond van
Nederlandse Fabrikanten Verenigingen het voortouw. terwijl Henri Blomjous
ook al in artikelen in de pers ten strijde trok. De wetten traden desondanks
per 1 januari 1921 in werkingm .

Tegelijkertijd verhoogde de gemeente Tilburg de hoofdelijke omslag met
15040%, wat door een beroep op Gedeputeerde Staten niet te keren bleek  . Men

gaf de moed niet op en hield nu het gemeentebestuur voor, dat het onbillijk
was nu belastingen te verhogen. terwijl de gemeente in de voorafgaande
'vette jaren' een aanmerkelijk bedrag - genoemd werd fl. 1,3 miljoen - had
overgehouden. Voor het goede voorbeeld werd gewezen op Breda, waar een
restitutie van 30% van de omslag had plaats gevonden.

Het adres aan de Gemeenteraad, gepubliceerd in de plaatselijke pers,
werd ook ondertekend door 'De Hanze', de Handelsvereniging, de Tilburgse
Schoenfabrikantenbond en de Tilburgse Boerenbond. De arbeidersorganisa-

151ties bleken niet bereid het adres te onderschrijven  . De overlegpartners gin-
gen tevens over tot de instelling van een bezuinigingscommissie, waarin elke
organisatie met twee afgevaardigden vertegenwoordigd was. Voor de fabri-
kantenbond waren dit Alph. Schoenmakers en L. Janssens-Bressers"2. In dit
verband moet worden opgemerkt, dat de fabrikantenbond volop met de vak-
bonden in bespreking was over loonsverlaging en arbeidstijdverlenging.
Daarover wordt verderop gerapporteerd'.

Uit de gemeentelijke doos van Pandora kwam vervolgens de gemeente-
lijke bedrijfsbelasting, waarvoor volgens de gewijzigde gemeentewet een ta-
rief van fl. 12,-- per arbeider per jaar kon gelden' '. De fabrikantenbond
achtte het verstandig reeds bij voorbaat tegen een mogelijke invoering te op-
poneren met een beroep op de slechte gang van zaken, maar ook stellend dat

Zie pag. 309
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deze heffing voor arbeidsintensieve industrieen als de wollenstoffenindustrie

een zware last zou zijn. Misschien hielp dit schot voor de boeg, want de no-
tulen reppen er verder niet over.

Het relaas over de belastingen kan worden uitgebreid tot een hele was-
I54

lijst, de gemeentelijke aanlegbelasting (1924)  , wet op de richtige heffing
(1924) - door H. Blomjous gekwalificeerd als het -faillissement van ons be-
lastingstelsel""'. het plan tot invoering van een winstbelasting - 2' secretaris
B.J.M. van Spaendonck schreef er een uitvoerige nota over'«, terwijl H.
Blomjous over beide laatst genoemde voorstellen een eigen mening verde-
digde in de bestuursvergadering van 23 maart 1925"' - weeldebelasting"»
(1925), omzetbelasting (1933)'S' en andere gemeentelijke belastingen 'a
plusieures reprises', wat trouwens wel voor het hele lijstje geldt. Geleidelijk
droogt deze bron voor activiteiten echter op; de taak werd opgenomen door
de centrale werkgeversorganisaties. Met name het Verbond van Nederlandse
Werkgevers verwierf daarmee zoveel krediet bij de Tilburgse fabrikanten.
dat de aansluiting bij dat verbond veel langer voortduurde dan sommigen lief
was. Daarover wordt later uitgeweid.

7.8.3   Kamer van Koophandel en Kamer van Arbeid
De Tilburgse Kamer werd na een wat moeizame voorgeschiedenis opge-

richt bij Koninklijk Besluit van Willem  II  van  11  oktober  1842' .  Aan het
eind van de vorige eeuw mocht de Kamer beschouwd worden als het enige
representatieve orgaan van het industriele bedrijfsleven. Vrijwel tegelijk met
de oprichting van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollen-
stoffen werd het statuut van de Kamers van Koophandel op een wezenlijk
punt namelijk het actieve en passieve kiesrecht herzien'61. Dat was nodig ge-
worden door de afschaffing in 1893 van de patentbelasting, die de basis van
het kiesrecht vormde. Kiesrecht en verkiesbaarheid voor het lidmaatschap
van de kamer werd gelijk geschakeld met de Gemeenteraad. Daarmede kwam
een einde aan de situatie, dat de Kamers colleges van fabrikanten waren en
kreeg ook de middenstand toegang tot de Kamers. Dat laatste had bij de
eerste verkiezing in 1896 geen effect; met uitzondering van J.P.L. Brouwers
zijn het allemaal oudgedienden:

Van enig probleem rond de taakverdeling tussen beide organisaties. die
allebei fungeerden en gehoord werden als de spreekbuis van het bedrijfsle-
ven in Tilburg, is nergens sprake. De Kamer had waarschijnlijk de voor-
sprong. dat het instituut een landelijke bekendheid en spreiding had en
samen met zusterinstellingen op kon trekken. Daartegenover was de
fabrikantenbond de exclusieve vertegenwoordiger van de wolindustrie. Er
vond naar onze indruk wel een afstemming plaats, maar meestal op een
betrekkelijk informele manier.

' De kamerzetels werden in 1896 bezet door. H. Eras 1883 - 1913, voorzitter: B.G.H. Mutsaerts

1887 - 1898; J.H.D. Kaltner 1888 - 18991·: F.J.J.B. Verbunt 1891-1921; L.G. Swagemakers
1891-1898·1; J.G.A. Moonen 1891 - 1897; B.T.C. Straeter 1891-1921: J.S.A. de Beer 1892 -
1918 en J.P.L. Brouwers  1896 -  1921
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Slechts incidenteel komt de samenstelling van de Kamer in de fabrikan-
tenbond aan de orde. In 1900 bij het verstrijken van de eerste zittingsperiode
onder het nieuwe regiem besluit het bestuur af te wachten welke vacatures er
ontstaan om zich daarna te beraden over de voorziening daarin'62. Maar ner-
gens blijkt, dat dit een punt van voortdurende aandacht is.

Alleen in 1922, toen de inrichting van de Kamer van Koophandel op-
nieuw op de helling was gekomen, werd een afspraak met de schoenindustrie

163gemaakt ten aanzien van de zetelverdeling
Over de Kamer van Arbeid is meer te doen. Dit instituut met de voor die

tijd progressieve doelstelling, het bevorderen van de belangen van werkge-
vers en werknemers in onderlinge samenwerking, steunde op een wet van
1897'M. Dat viel dus ongeveer samen met de herziening van de samenstelling
van de Kamer van Koophandel, die in zekere zin de economische pendant
van de Kamer van Arbeid had kunnen zijn.

De wet maakte de oprichting bij koninklijk besluit mogelijk. waar be-
hoefte aan een dergelijke kamer was gebleken en een "behoorlijke samen-
stelling" binnen bereik lag. De competentie van een Kamer van Arbeid was
beperkt tot een of meer gemeenten of bedrijfstakken.

De kamers waren paritair samengesteld. De helft van de leden werd ge-
kozen  door de "patroons" en de helft door de 'werklieden'.  De taak bestond
Uit:
- Het verzamelen van inlichtingen over arbeidsaangelegenheden.
- Het adviseren van rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden over alle

zaken, die de belangen van de arbeiders betreffen:
- Het ontwerpen van overeenkomsten en regelingen op verzoek van

belanghebbenden en
- Het voorkomen en oplossen van arbeidsgeschillen.

Deze ambitieuze aanpak vond blijkbaar weinig respons. In Tilburg werd
tegen de zin van de fabrikanten een kamer opgericht. Het is niet duidelijk
hoe dit zijn beslag kreeg, omdat voor de oprichting van een kamer een 'even-

165

redig' aantal patroons en 'werkvolk' de aanvrage moest ondersteunen  . Hoe
dat ook zij, uit de Staatscourant blijkt de instelling bij Koninklijk Besluit
d.d.  28  november  1899  van een Kamer van Arbeid voor de wolindustrie te
Tilburg. Deze kamer zou tien leden tellen. Verdere gegevens ontbreken, om-
dat van de archieven niets bewaard blijkt te zijn gebleven.

Op 3 juli 1900 werd de verkiezing van de leden-werkgevers van de kamer
gehouden, met het oog waarop de algemene vergadering van 8 juni zich af-
vroeg welke houding zou moeten worden aangenomen. Het bestuur was ver-
deeld, sommigen meenden, dat de verkiezing zou moeten worden 'geYgno-
reerd', maar anderen waren van mening, dat men de wet niet kan negeren.
Vooral Jules de Beer, voorzitter van de Kamer van Koophandel, voerde de
oppositie aan.

Zowel de Kamer van Koophandel als de vereniging hadden immers al
eerder aan de minister te kennen gegeven, dat men niet overtuigd was van de
'noodzakelijkheid' van het instituut. zodat men alleen consequent is. indien
men niet aan de stemming deel zou nemen. Maar Jan Diepen stelde daar-
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tegenover. dat de minister op de aanvrage van de bonden toch tot instelling
was overgegaan. Daarom was het niet verstandig zich 'enigszins op een vij-
andig standpunt te plaatsen'. De vergadering kwam er niet uit, besloten werd
af te zien van een stemadvies en het aan de individuele leden over te lateni:

De vereniging bemoeide zich daarna alleen met de praktische gang van
zaken bij de verkiezingen - onder meer vrijaf voor het uitbrengen van zijn
stem. stemlokalen - maar verder zal men tevergeefs in de notulen naar de
verrichtingen van de Kamer van Arbeid speuren. Slechts Edn uitzondering:
de verlening van een ddnmalig subsidie aan de arbeidsbeurs. die door de
kamer in 1903 is opgericht, mits die haar activiteiten beperkt tot
werklozen'67

Maar ook landelijk zouden de kamers weinig succes hebben. Ze werden
in 1922 opgeheven' . Het is onbekend of de Tilburgse toen nog bestond.

7.8.4 Steekpe,iningen
Dit euvel werd in 1925 door een van de leden bij het bestuur aanhangig

gemaakt, nadat de belastingdienst bij controle van een leverancier van kaar-
den een belangrijk bedrag aan 'fooien' had geconstateerd. In de algemene
vergadering bleek daarna, dat het geven van fooien en kortingen door leve-
ranciers van hulpstoffen zoals kaarden, oleYne, zeep, smeerolie. verfstoffen
en dergelijke wijd verbreid was'«', zodat voorzitter Lambert de Beer in de
volgende vergadering al stelde, "dat er op allerlei terrein geweldig geknoeid

..17(}wordt'   . Door het bestuur werd daarna een particulier rechercheur uit Am-
sterdam ingehuurd om een onderzoek in te stellen bij de bestuursleden. In het
onderzoek, dat voor rekening van de vereniging werd uitgevoerd, werden  17
hulpstoffen betrokken, sommige bij meerdere bedrijven" . Op 26 april 1926
werd gerapporteerd, waarbij de vermoedens werden bevestigd, al is bij en-
kele artikelen zoals spoelen, kammen en rieten geen sprake van steekpennin-
gen. De kwestie werd duidelijk als penibel ervaren, want Frans van Dooren
achtte het bijvoorbeeld ongeloofwaardig, dat op zijn bedrijf steekpenningen
zouden zijn ontvangen. hetgeen aanleiding was tot een nader onderzoek ook
bij de leverancier, waarbij de eerste bevindingen werden bevestigd.

Ook in de algemene vergadering, die in mei kennis neemt van het onder-
zoek, klonk een dergelijk geluid, hetgeen later evenmin steek houdend
bleek"'. Bovendien wilde een deel van de bestuursleden de aanpak 'onder de

'173

pet houden . waarschijnlijk omdat men het een blamage vond, dat zelfs op
de bedrijven van de bestuursleden deze misstand was geconstateerd.

Het personeel en de leveranciers werden daarna per circulaire van het
standpunt van de vereniging ten aanzien van het geven van 'fooien' en der-
gelijke op de hoogte gesteld. Die circulaires, goedgekeurd in de algemene
vergadering van 9 juli zijn niet bewaard gebleven, zodat we niet weten met
welke sanctie de werknemers werden bedreigd. Evenmin blijkt van een reac-
tie van de bonden met uitzondering van St. Johannes de Doper, die een ge-
sprek wenste. maar afgepoeierd werd'". Van de leveranciers werd een verkla-
ring gevraagd. dat zij zich van het geven van fooien en kortingen zouden
onthouden. Het kostte enige moeite, die binnen te krijgen. maar in de al-



242 In de wol geverfd

gemene vergadering van september kon de voorzitter melden, dat behoudens
175een enkele uitzondering de leveranciers een bevestiging hadden gezonden  .

Dat alles nog niet 'en rdgle' was, bleek een jaar later. De firma BBhme te
Chemnitz was blijkbaar gebeten op de vertegenwoordiger H.G. HOttges, die
- aldus dr. Tersteegen, die een bezoek bracht aan de 2' secretaris B.J.M. van
Spaendonck - door BOhme wegens het geven van steekpenningen was ontsla-
gen. Btihme drong erop aan Hottges. die inmiddels in dienst was van de
firma Carl Flesch te Frankfurt, te boycotten. Daartoe in de gelegenheid ge-
steld vertelde Htjttges een wat ander verhaal. Inderdaad had Hottges steek-
penningen gegeven bij vele bedrijven, maar dat geschiedde met instemming
van BOhme, die de declaraties van Huttges ter zake ook zonder morren had
betaald. Hottges had er ook geen belang bij, omdat hij op vast salaris bij
Buhme werkzaam was geweest. BOhme was volgens HOttges even schuldig,
zo niet meer, want het bedrijf had de door de vereniging verlangde verkla-
ring afgegeven"«. Een uitgebreid dossier van Hottges toonde aan, dat er vrij-
wel geen fabrieken in Tilburg noch daarbuiten waren, waar de bazen niet
ontvankelijk waren voor steekpenningen. Maar van 'smeren' in de zin van
het geven van geld om minderwaardige producten aan de man te brengen of
om grotere hoeveelheden in te kopen zou geen sprake zijn geweest.

Het bestuur waar H jttges desgevraagd op stel en sprong verscheen"7, ver-
trouwde de zaak maar half. In het volgend bedrijf verschenen Haugh en
Dutting van de firma BOhme ten tonele. die door de mand vielen, omdat ze er
niet op waren voorbereid, dat het bestuur van de fabrikantenbond middels het
dossier van Hijttges volledig op de hoogte was. Bijzonder kwalijk was de
brief, waarin de firma Bohme suggereerde aan een werkmeester een recept te
vragen, waarvoor hij dan later gehonoreerd zou worden"'.

De onverkwikkelijke geschiedenis werd besloten met het besluit Hottges
niet verder te ontvangen, af te zien van verdere handelsrelaties met de firma
BOhme en haar vertegenwoordiger Dutting en - na overleg met de betrokken
werkgevers - de werkmeesters een boete op te leggen van fl. 50,-- te voldoen

179in twintig termijnen van fl. 2,50
Eerst ruim acht jaar later komt de algemene vergadering' terug van de

boycot van de firma H.Th. BBhme AG. op voorwaarde, dat de huidige verte-
genwoordigers van deze firma een bankgarantie van fl.3000,-- ten gunste van
de vereniging zouden stellen.

De straffe aanpak van deze affaire heeft waarschijnlijk haar uitwerking
niet gemist om een probleem onder controle te krijgen, waarmede ook het
Verbond van Nederlandse Werkgevers"' en de Nederlandse Maatschappij
voor Nijverheid en Hande11' zich in die tijd bezig hielden.

In juli 1935 werd door een van de leden de vraag opgeworpen of een on-
derzoek naar steekpenningen niet geraden zou zijn, maar het bestuur be-

··  183schikte toen niet over aanwijzingen, dat dit opportuun zou zijn

7.8.5 Publiciteit
Vooral in de vroege jaren nam de vereniging herhaaldelijk haar toevlucht

tot publiciteit, meestal omdat haar standpunten door anderen onjuist of on-
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welwillend werden weergegeven. Jammer genoeg zijn de teksten 84 slechts
gedeeltelijk terug te vinden. Zij bieden ook geen nieuwe gezichtspunten. zo-
dat we van verder onderzoek hebben afgezien.

In de algemene vergadering van 22 november 1909 wees voorzitter Phi-
libert Donders op het nieuwe weekblad Hoor en Wederhoor. Als de vereni-

ging in de plaatselijke bladen de belangen van de werkgevers wil bepleiten.
dan wordt "steeds schoorvoetend aan verzoeken tot plaatsing van ingezonden
stukken en mededelingen gevolg gegeven, terwijl de redactie van het groot-
ste hier verschijnende blad geheel den democratische tint verraadt". Hoor en
Wederhoor kan een tegenwicht vormen en stelt zijn kolommen ook open
voor de werkgevers. Donders wekt de leden daarom op steun te verlenen aan

185dit nieuwe weekblad
Terwijl de leden hun eigen abonnement betalen, bekostigde de vereniging

nog eens zestig exemplaren ter verspreiding in de stad. Dat had blijkbaar
slechts in beperkte mate resultaat, want een jaar later dreigt de publicatie te
worden gestaakt* Bovendien verschijnt het R.K. Patroonsblad als kaper op
de kust. Wat nu? De sympathie van de voorzitter lag duidelijk bij Hoor en
Wederhoor. maar de vereniging kan toch ook moeilijk heen om het R.K. Pa-
troonsb/ad, al is het een delicate zaak dit "in een openbare vergadering aan

„187te bevelen
Creatief boekhouden bood een oplossing. De contributie-inning werd

vervroegd, waardoor beide abonnementen kunnen worden betaald. Als voor-
zitter Ph. Donders kort daarna de algemene vergadering vraagt hoe men het
R.K. Patroonsblad beoordeelt, constateert Frits van den Bergh, dat het merk-
waardig is, dat "een kleurloze vereniging een kleur bekennend blad als or-
gaan zou hebben". Men volgt dan de suggestie van Norbert Franken het

188abonnement op het R.K. Patroonsblad op te zeggen  .
Als in juni 1915 besloten moet worden tot contributieverhoging is de

promotor van Hoor en Wederhoor.Ph. Donders, tot de slotsom gekomen, dat
het blad tegenwoordig zo onooglijk is, dat de abonnementen opgezegd moe-
ten worden. Dit voorstel werd met 22 tegen 15 stemmen verworpen (2
blanco). Maar dat is slechts uitstel van executie. in januari 1916 besluit het

1 1'.bestuur  in het kader van bezuiniging en contributieverhoging de abonne-
menten op te zeggen. Rest te vermelden. dat er geen exemplaren van het tijd-
schrift bewaard gebleven lijken.

7.8.6 Tentoonstellingen
In de tweede helft van de negentiende eeuw was er een hausse in tentoon-

stellingen. De Tilburgse wollenstoffenindustrie nam deel aan internationale
19(1

exposities (Parijs 1867. Wenen 1873. Philadelphia 1876, Parijs 1878)  . Een
overtuigend en duurzaam succes werd het blijkbaar niet. al werd de collec-
tieve inzending meerdere malen bekroond.
Voor initiatieven in de eigen stad toonde de vereniging weinig animo.
Slechts met moeite liet men zich overhalen tot collectieve deelname aan de
Tentoonstelling voor Nijverheid. Handel en Kunst"', die in 1909 werd
gehouden ter herdenking van de verheffing van Tilburg tot stad door koning
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Lodewijk Napoleon in 1809. De kosten werden te hoog geacht en het nut in
twijfel getrokken.

Aan de Tentoonstelling Tilburg 1913 verleende de industrie geen medewer-
king. Het bezoek van koningin Wilhelmina op 14 juli gaf wel aanleiding tot
onderlinge ruzie, omdat sommige leden zich niet hielden aan het devies, dat
er geen vrijaf zou worden gegeven maar doorgewerkt zou worden.
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Tentoonstelling Stad Tilburg  1934. Naast het hierboven afgebeelde recreatieve  gedeette viel onder
meer een  textielfabriek te  bezichtigen. waaraan fabrikanten van textielmachines medewerking

verleenden. Op de tentoonstelling werd daadwerkelijk geproduceerd en de producten werden al-
daar geexposeerd.

Ook in 1924 strandde een plan op afwijzing door het bedrijfsleven. Pas
tien jaar later slaagde de opzet van de Tentoonstelling Stad Tilburg 1934.
Hieraan werkten de machine- en confectieindustrie mee, maar de Tilburgse
fabrikanten deden dat schoorvoetend ondanks klemmende betogen van be-
stuurszijde, dat men het eenvoudig niet kon maken, dat de belangrijkste in-
dustrie ter plaatse verstek zou laten gaan"2. Juist in deze crisistijd was een
presentie van de industrie geboden.

Per slot van rekening droegen vier leden niet bij in de kosten, die werden
omgeslagen op basis van het loon ingevolge de Ongevallenwet, 0,9 %c"'.

7.8.7   Varia
Wij leggen ons neer bij onvolledigheid. Uit de combinatie van branche-

vereniging zonder evenknie met de feitelijke positie als de ondernemersorga-
nisatie in Tilburg resulteerde, dat de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikan-
ten van Wollenstoffen werd geconfronteerd met een veelheid van onderwer-
pen. welke tot haar specifieke werkterrein behoorden. maar ook met Til-
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burgse aangelegenheden, waarover de vereniging als quasi-vertegenwoordi-
ger van de plaatselijke industrie werd geraadpleegd of waarover zij een oor-
deel naar buiten meende te moeten brengen. Daarenboven was de vereniging
bijgevolg ook een communicatiekanaal bij gemeentelijke regelingen en 10-
kale gebeurtenissen.

In de bloemlezing hebben een plaats: openbare orde (vechtpartijen en
baldadigheden)(1899), collectieve brandverzekering (1906), deelname aan
tentoonstellingen (1908,1913,1924 en 1934), rookvrij stoken (1911), de ta-
rieven van de Tilburgse Waterleiding-Maatschappij (1911) en het Tilburgse
elektriciteitsbedrijf (1927), de (verplaatsing van de) kermis (1912), bestrij-
ding drankmisbruik (1912), aanvoer van wol uit Zuid Amerika voor rekening
van de vereniging (1914), gemobiliseerden  ( 1915  en  1940),  vuilwaterpro-
bleem (1922), subsidiering van het R.K. bureau voor beroepskeuze (1922),
kleding van meisjes in de fabriek (1925), busverbinding met Turnhout
(1926), de Brockway-maatschappij (1926), cursus voor 'landmachinis-
ten'(1927), goederenemplacement en overwegvraagstuk (1928), internatio-
nale arbitrage in wolzaken (1928), collectieve reclame (1931), budgetstatis-
tiek van Tilburgse arbeidersgezinnen (1932), Rijksvezeldienst (1933). op-
richting kamgarenspinnerij (1934), textielbenamingen (1934), ontwikkeling
wolindustrie  in  Zeeuwsvlaanderen (1936). vrijwillige landstorm  ( 1926),
luchtbescherming (1939), dessinbescherming (1939). Vezelinstituut TNO
(1940), enzovoorts.
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Hoofdstuk 8

Vrijhandel of Protectie

8.1 Ontwikkeling van de wollenstoffenindustrie in de naoorlogse
jaren

Ter afsluiting van hoofdstuk 2 gaven wij een statistisch beeld van de pro-
ductie van de gehele Nederlandse wolindustrie. Nu focussen we onze aan-
dacht op de verhouding tussen de binnenlandse afzet en de buitenlandse af-
zet.

Tabel 5 Vergelijking van de ontwikkeling van de totale afzet met de afzet
in het buitentand in het tijdvak 1921 tot 1938

1921 1925 1931 1935 1938

Afzet totaal 39.843 37.570 30431 27.995 34.929

Index 1921=100 100% 94% 76% 70% 88%
Afzet buitenland 3.868 13.170 6.219 196 1.298

Export in % 10% 35% 20% 1% 4%

De toch al bescheiden export daalde na 1925 tot een haast verwaarloos-
baar niveau, zeker als de teruggang van de totale afzet in het oog gehouden
wordt.

In het licht van ons bijzondere aandachtspunt de handelspolitiek concen-
treren we ons op de data omtrent in- en uitvoer. Dat sluit ook goed aan bij de
opvatting van de industrie, die bij monde van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor Tilburg en Omstreken' zich in 1923 met adhaesie van vijftien
andere Kamers verzette tegen bezuiniging op de Statistiek van den In- Uit-
en Doorvoer. Hoewel de in- en uitvoercijfers al voor de eerste wereldoorlog
werden gepubliceerd door het ministerie van financien, beperken wij ons tot
de jaren 1920 tot en met 1939, die - als werkhypothese - handelspolitieke
ontwikkelingen tijdens het interbellum zouden reflecteren.

Wij hebben een poging gewaagd de getoonde ontwikkeling enig relief te
geven door enkele gebeurtenissen te markeren, die invloed zouden kunnen
hebben gehad op die ontwikkeling. Die gebeurtenissen hebben - naast de be-
 chikbaarheid van cijfers- ook onze keuze bepaald van de jaren, die wij in de
verdere illustratie van de ontwikkeling hebben opgenomen.

De eerste grafiek (Grafiek 7) heeft betrekking op de in- en uitvoer van
wollen stoffen. althans manufacturen van de wollenstoffenindustrie in de
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bron omschreven als laken, bukskin, flanel en andere. Die indeling is terzijde
gelaten. omdat ze door de jaren heen als onbetrouwbaar werd beoordeeld-.
De tweede grafiek verschaft soortgelijke gegevens over dekens (Grafiek 8).
Beide grafieken zijn gebaseerd op het gewicht, daarmede de prijsbeweging
eliminerend'.

Grafiek 7 Import en export van wotlenstoffen in tonnen 1920 - 1939
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De sector wollen dekens vormde in termen van productie en afzet in bin-
nen- en buitenland een apart verhaal. De omvang van de wollendekenafzet in
het buitenland evenals de import waren in vergelijking met de overige weef-
sels relatief beperkt, zoals uit de grafieken blijkt. Ten einde deze beschou-
wing enigermate overzichtelijk te houden beperken wij ons bij de verdere
uitwerking van dit thema tot de 'andere weefsels'. Bij de productie van
weefsels nam immers de Tilburgse in een sterke positie in, die er ook toe
leidde, dat het lidmaatschap van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten
van Wollenstoffen was voorbehouden aan spinners en wevers

De beide grafieken weerspiegelen een zeker optimistisch herstel na het
oorlogseinde. maar al spoedig krijgt de valutaonrust de overhand. Het tijdvak
1920 tot 1924 wordt wat de ontwikkeling van de internationale handel betreft
dan ook overheerst door de valutaconcurrentie, die geleidelijk weI in kracht
inboet, doch het herstel laat tot 1925 op zich wachten. Dat wordt geaccentu-
eerd door het herstel van de gouden standaard in april 1925'. de tariefwet Co-
lijn en het herstel van de handelspolitieke vrijheid van Duitsland. Dit laatste
vormt een - naar zal blijken - nieuwe bedreiging van de Nederlandse export.
niet op de laatste plaats van de Nederlandse wollenstoffenindustrie.
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Grafiek 8 Import en export van dekens in tonnen 1920-1939
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Als aanzet tot meer gedetailleerde weergave van de in- en export ontwik-
keling van weefsels volgt een grafische voorstelling van deze grootheden in
1920 - basisjaar -. 1925 - de valutaconcurrentie is verlopen -, 1931 - toene-
mend protectionisme -. 1935 - contingentering loopt in Nederland al drie jaar
- en 1939 - in september is de tweede wereldoorlog uitgebroken. Omdat in de
verdere opstellingen gemeten is in gewicht, wordt in de hierna volgende gra-
fieken een verband gelegd met de waarde, een grootheid, die we daarna bui-
ten beschouwing laten.
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Grafiek 9 Totale uitvoer in de jaren 1920,1925,1931,1936 en 1939
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Grafiek 10   Totaleinvoer vanwollenstoffenin 1920,1925,1931,1936 en 1939
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De praktijk was echter ruwer dan uit deze eerste opstellingen blijkt. Om
het inzicht hierin te verdiepen maken we gebruik van een reeks cirkeldia-
grammen geent op de zo juist genoemde basis jaren. Men verlieze niet uit het
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oog, dat het hier over procentuele verhoudingen gaat: in het cirkeldiagram
komt niet tot uitdrukking de teruggang van de totale hoeveelheid in kg.

In deze diagrammen zijn ook de aandelen vermeld van 'overige landen'
en 'rest'. De eerste post omvat de export naar een reeks van landen, die in de
statistische berichtgeving wel met name worden genoemd, waaronder meer-
dere, die tot de 'vaste klanten' behoorden. zoals Tsjecho-Slowakije, Oosten-
rijk. Amerika. Denemarken, Hongarije, Noorwegen. Maar ook Australie Ja-
pan en landen in Zuid Amerika en Afrika treft men aan. De vermelding zou
het beeld echter vertroebelen. omdat de omvang en stabiliteit door de jaren
heen te wisselend waren. Een uitzondering is gemaakt voor de export naar
Nederlands Oost Indie, dat wel is vermeld. De door het CBS niet gespecifi-
ceerde exporten zijn (met afrondingsverschillen) samengevat in 'rest'. De
daarbij gebruikte 'kleurencode' is hieronder weergegeven.

m Duitsland i Belgia 0 Groot Britannie

I Frankrijk ON.0. Indie loverige landen

I rest

De verdeling van de uitvoer naar bestemmingslanden laat zien, dat in
1925  vergeleken  met  1920 de Nederlandse export  naar het naoorlogse
Duitsland zwaar geleden heeft, terwijl het geteisterde Belgie ook haar im-
porten sterk beperkt heeft. Een beperkte compensatie werd gevonden in
Groot Brittannie,  dat  in  1925 de bestemming is geworden  van 48%  van de
Nederlandse exporten.
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Grafiek 11 Totale uitvoer van wollenstoffen in 1920 (1932 ton) verdeeld
naar bestemming
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Grafiek  12     Totale uitvoervan wollen stoffenin  1925(1511  ton) verdeeld naar
bestemming
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De buitenlandse concurrenten hebben geprofiteerd van de sterke Neder-
landse valuta, die het mogelijk maakte op grote schaal naar dit land te ex-
porteren. Die faciliteit werd na 1925 gecontinueerd door het uitblijven van
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enigerlei protectie van de eigen industrie, waardoor Nederland een export-
markt 'par prdference' werd.

Het is wel duidelijk, dat Duitsland in het tijdvak 1920-1925 niet alleen
de Nederlandse stoffen Wist te weren, op de thuismarkt, maar er bovendien in
slaagde een sterke positie in Nederland op bouwen. Dat ging ten koste van de
nationale industrie en de import uit Groot Brittannie.

In de volgende fase voegt zich Belgie bij de belangrijke marktpartijen op
deze markt, terwijl Frankrijk haar positie consolideert. Dat komt naar voren
uit volgende grafiek.

Grafiek 13    Totale invoer van wollenstoffen in  1920 (3909 ton) naar herkomst
0 rest
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loverige landen
4% I Duitsland

11%
iFrankrijk

8%

I Belgia
10%

0 Groot Britannia
65%
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Grafiek  14     Totale invoer van  wollenstolfen  in  1925  (4391  ton)  naar  herkomst
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Grafiek  15     Torale invoer van wollenstoffen  in  1931  (4976  ton)  naar herkomst
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Dit is de situatie op de thuismarkt. als ook Groot Brittannie, kort tevoren

voorgegaan door Belgie en Frankrijk, de gouden standaard verliet en spoedig
daarna ook het vrijhandelsconcept liet schieten.
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Nederland heeft tot dan toe haar positie op de Britse markt redelijk over-
eind gehouden. De uitvoer heeft wel geleden onder invloed van het internati-
onaal gangbare protectionisme, maar tot dan toe is de Nederlands-Britse re-
latie goed uit de strijd gekomen. De wollenstoffenindustrie heeft soulaas ge-
vonden in export naar de 'overige landen', waaronder in 1931 Canada, Zuid
Afrika, Japan(met Korea!) en Denemarken hoge ogen gooien. Maar let wei,
de hoeveelheid en vooral de waarde is - zie grafiek 6 - dan al op een laag
niveau beland. Maar het ergste moet nog komen.

Grafiek  16     Totale uitvoervanwollenstoffenin  1931  (1447 ton)verdeeld naar
besteniming
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In 1932 trad de Crisisinvoerwet in werking voor de wollenstoffenindu-
strie, waardoor de import door een limitering en vergunningenstelsel aan
banden werd gelegd. Van de maatregel koesterde men hoge verwachtingen.
Maar die behoeven niet uit het importpatroon 1936 te blijken, want de con-
tingentering was in eerste aanleg niet discriminatoir. Bij vergelijking van de
cirkelsegmenten in 1931 (grafiek 15) en 1936 (grafiek 17) is de conclusie,
dat de verschuivingen van beperkte betekenis waren.
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G rafiek 17 Totale invoer van wolienstoffen in 1936 (301 I ton) naar her-
komst
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De contingentering op basis van de Crisisinvoerwet blijkt wel een be-
duidende impact te hebben gehad op de positie van de Nederlandse wollen-
stoffenindustrie bij de voorziening van de binnenlandse markt. De afzet van
de nationale bedrijven stijgt immers ondanks de crisis, terwijl het geYmpor-
teerde artikel terrein verliest, zodat aan het einde van het tijdvak het aandeel
van het buitenland is gedaald tot 19%, terwijl aanvankelijk de verdeling nog
50/50 was. De volgende grafische weergave (grafiek 18) geeft een indicatie
van de ontwikkeling van het binnenlands verbruik van weefsels als de som
van de binnenlandse afzet van de Nederlandse wollenstoffenindustrie en de
germporteerde weefsels'.
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Grafiek  18     Waarde van  het binnentandse verbruik  in  Nederland van wollen  en
hal»olen weefsels (excl. dekens)
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Grafiek 19   Totale invoer van wollenstoffen iii 1939 (2563 ton) naar herkomst
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De Nederlandse exportpositie blijkt zich in die laatste vooroorlogse jaren
wat te hebben verbeterd, waarbij de niveaus van de jaren voor de crisis nog
allerminst werden bereikt.
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Grafiek 20   Totale uitvoer van wollenstoffen in 1936 (232 ton) verdeeld naar
bestemining
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Grafiek 21     Totale uitvoer vanwollenstoffenin  1939 (476 ton) naar bestemming
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We zouden kunnen afsluiten met deze kaleidoscopische blik op de uit-
voerontwikkeling van 1936 naar 1939. Opvallend is weer de grote relatieve
omvang van de uitvoer naar Duitsland, waarbij weer een optisch bedrog een
rol kan spelen, in 1936 viel immers het dieptepunt van de export, zodat het
ogenschijnlijk grote Duitse aandeel daarin nog niet veel voorstelde.

In het interbellum werden de handelsrelaties van de Nederlandse wollen-
stoffen industrie beheerst door Groot Brittannie en Duitsland. Het overzicht,
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dat de omvang van die relaties laat zien (grafiek 22)«, toont aan, dat stabili-
teit ver te zoeken is.

Grafiek 22    Import uit en export naar Duitsland en Groot Brittannie 1920-1939
3000 -         -

,  2500 -  T    &                                        7E 2000 -

f                  \/     \,/, i- 7        4
2   1500

I    /      - 4 4 4 -4         2
500 4  4*-11*
ee#/4 '4444*4*404,4,49424849494*4*4&4*49

.ren

- Duitsland UITVOER - Duitsland INVOER
* Groot Britannie UITVOER - Groot Britannie INVOER

Met het beeld van de geschetste ontwikkeling van de Nederlandse wol-
lenstoffen industrie voor ogen concluderen we, dat de ontplooiing van deze
bedrijvigheid in twee opeen volgende decennia sterk onder druk heeft ge-
staan. De tegenspoed zal slechts nauwe marges gelaten hebben voor ver-
nieuwende initiatieven. Het bewijs van deze stelling is niet te leveren. Door
de tweede wereldoorlog kwam het ondernemen in een geheel ander daglicht
te staan en werd onderhevig aan onvermoede wederwaardigheden.

8.2 De Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen

en de handelspolitiek

Bij de verdere uitwerking van het thema handelspolitiek zullen we na-
gaan, welke organisaties in de Tilburgse optiek hierbij invloed konden uitoe-
fenen en welke opstelling zij kozen. De topics in het handelspolitieke gebeu-
ren worden in ons relaas gesandwiched met een schildering van de positie-
bepaling van die organisaties.

De fabrikantenbond was voor de wollenstoffenindustrie de gangmaker. In
de vergaderingen van de vereniging kwam het onderwerp dus regelmatig ter
sprake, althans in de perioden, dat de internationale - zeg Europese -
economische constellatie de voedingsbodem was voor protectionistisch
beleid in de ons omringende landen.

Bij het samenstellen van deze grafiek ontbraken in de jaren 1922.1924.1927.1928 en 1935
de gegevens over december
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Na de episode. dat Armand Diepen de trommel roerde, was de
wollenstoffenindustrie echter nogal zwijgzaam over de handelspolitiek. In
1910 - we doen een stap terug in de tijd - werd tijdens de zich voortslepende
discussies met de bonden over de lange werktijd in de fabrieken door de fa-
brikantenbond het gemis aan protectie als "voornaamste struikelblok" be-
schouwd voor het verwezenlijken van voornemens, die vijf jaar eerder al
werden uitgesproken«. In het voorafgaande werd dit al vermeld. Het heeft
echter niet veel zin veel woorden te besteden aan dergelijke voorvallen, die
voor de ontwikkeling van de handelspolitiek geen noemenswaardige beteke-
nis hadden. Pas na de eerste wereldoorlog kwamen de kaarten anders te lig-
gen.

De start - als we daarvan nog mogen spreken - van de strijd voor han-
delspolitieke bescherming lag in het begin van de jaren twintig. De ontredde-
ring van Europa na de eerste wereldoorlog leidde tot grote monetaire insta-
biliteit, vooral in Duitsland, Belgie en Rusland'.

Wat er aan de hand was komt in het volgende staatje duidelijk tot uit-
drukking.

Tabel 6 Verloop van de wisselkoersen  1921  -1925'

Notering te Amsterdam in DO. per 1-1
£                 $ FFr BFr RM

1921 11,33 3,05 19,50 20,49 4,69

1922 11,51 2.72 22,26 21,29 1,43

1923 11.77 2.53 16,93 15,40 0,19/103

1924 11,40 2.68 12,51 11,22 0,62/1012
1925 11,83 2,47 13.37 12,53 58,91

Het is merkwaardig. dat het thema protectie in de naoorlogse verslagen
voor het eerst werd aangeroerd in het kader van het overleg met de arbeiders-
organisaties. In de algemene vergadering van  11 november 1920' vroeg Frans
van Dooren zich namelijk af, of die organisaties bereid zouden zijn de
regering te bewegen de invoer te beperken. De vervlechting van de handels-
politiek met de arbeidsvoorwaarden bleek ook twee weken later toen de

I0

rechtskundig adviseur mr. Passtoors een wachtgeldregeling bepleitte met
een beroep op het uitblijven van beschermende maatregelen van de regering.
De kwestie was besproken in de Nijverheidsraad, maar deze stelde zich ne-
gatief op. Bovendien zouden plannen in die richting stuiten op verzet uit de
Tweede Kamer, zodat van de regering geen initiatieven te verwachten zijn.

8.3 Nijverheidsraad en handelspolitiek

Op dit punt is een nadere kennismaking gewenst met de Nijverheidsraad.
een college, dat een belangrijke rol speelde in het vraagstuk van de handels-
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politiek. In grote trekken geven we een beeld van de verhoudingen, waarbin-
nen dat college opereerde.

Na de  wereldoorlog  werd in december 1918 gestart met bijeenkomsten
van industrielen, die leidden tot de oprichting van de Nijverheidsraad".
welke op 11 januari 1919 haar eerste vergadering hield. Toen ontbrak echter
nog een formele grondslag: pas met het Koninklijk besluit van 4 september
1919 volgde formele erkenning en vaststelling van de samenstelling van het
college. De teden van de Nijverheidsraad moesten aanvankelijk industrielen
zijn. De Raad had een ruime taak. het plegen van overleg met en het advise-
ren aan ministers, colleges en autoriteiten in de overheidssfeer. De sociale
vraagstukken behoorden echter niet tot de competentie van de Nijverheids-
raad; daarvoor stelde de Regering bij KB van 4 oktober 1919 een ander ad-
viescollege in, de Hoge Raad van Arbeid, die tot taak kreeg te adviseren over
de arbeids- en sociale wetgeving'

De werkzaamheden van de Nijverheidsraad werden tijdens de tweede we-
reldoorlog per 1 januari 1942 gestaakt; na de 2' wereldoorlog werden de ta-
ken goeddeels overgenomen door de Sociaal Economische Raad (SER).

Bij de oprichting van de Nijverheidsraad zat ook de bedoeling voor de sa-
menwerking tussen de - toen nogal talrijke - landelijke industrieorganisaties
te verbeteren. Ook daarom waren in de Nijverheidsraad de toenmalige cen-
trale ondernemersorganisaties vertegenwoordigd. althans zij waren daarin
met enkele personen gerepresenteerd. Meerdere van hen figureren in dit re-
laas, Voor de Algemene R.K. Werkgevers Vereniging (A.R.K.W.V.) was dr.
L.G. Kortenhorst van de oprichting af een der afgevaardigden, die in gezel-
schap was van de Tilburgse fabrikant B.Th.Carl Straeter. Na diens overlijden
in 1920 wordt zijn plaats ingenomen door mr. M.P.L. Steenberghe, die toen
ook al gerekend mocht worden tot een exponent van de Brabantse textielin-
dustrie. Volledigheidshalve zij aangetekend, dat mr. B.J.M. van Spaendonck
enkele malen als plaatsvervanger van Kortenhorst bij diens verhindering
optrad.

Voor de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen was
Henri J.M. Blomjous het belangrijkste lid. Blomjous had zitting als represen-
tant van het Verbond van Nederlandse Fabrikantenverenigingen VNFV. In
1922 werd hij opgevolgd door zijn broer J.D.M. Blomjous. Nadat het VNFV
was opgegaan in het Verbond van Nederlandse Werkgevers VNW. bezette
Frans van Dooren enige tijd een zetel om opgevolgd te worden door Mr. L.
Broekhuijsen, die formeel zitting had namens het Verbond van Nederlandse
Werkgevers.

' Naast de Nijverheidsraad werd bij  KB  van 4 september 1919 opgericht de Middenstandsraad.
Van andere aard was de Economische Raad. die in 1932 (Kon.Besl. dd. 8-7-1932) tot stand
kwani. dit was een technisch adviescollege van de regering bestaande uit deskundigen.
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8.4       Protectie en valutacrisis

Medio december 1920 boog de algemene vergadering van de Tilburgse
fabrikantenbond zich over de verslechterende situatie. Voorzitter Lambert de
Beer was met Frans van Spaendonck naar een bijeenkomst in de Industriele
Club in Amsterdam geweest. Daar kwamen de Twentse vertegenwoordigers
er beslist tegen op om de regering te verzoeken invoerrechten te heffen. De
malaise werd veroorzaakt door de valutacrisis, waartegen invoerrechten -
naar hun mening - geen bescherming konden bieden. Bovendien had Frans
van Spaendonck van minister Aalberse vernomen, dat het onderwerp meerde-
re malen in de ministerraad besproken was met de conclusie. dat er in de
Tweede Kamer geen meerderheid voor te vinden is.

Henri Blomjous - sinds 1920 lid van de Eerste Kamer - tekende hierbij
aan. dat dit niet tot de competentie van de minister van Arbeid behoort, maar
van de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel. Minister Van 1Jssel-
stein' had reeds twee jaar geleden in de Nijverheidsraad verklaard. dat hij be-
reid was compensatoire maatregelen te treffen, mits hij alle leden van de Nij-
verheidsraad achter zich had.

Blomjous leek er toen in geslaagd te zijn de leden van het Verbond van
Nederlandse Fabrikanten Verenigingen over te halen. maar achteraf gooide
de Vereniging van Nederlandse Werkgevers roet in het eten. Het VNFV had
het daarbij niet laten zitten. Er waren immers namens de Nijverheidsraad aan
de Tilburgse firma's enige vragen gesteld. met het doel materiaal te verza-
melen, op basis waarvan getracht zou worden de regering te brengen tot
maatregelen ter bevordering van een opleving van de industrie.

Blornjous had nu echter vernomen, dat niet alleen de liberale werkgevers
doch ook de christelijke werkgevers vereniging zich tegen verhoging van in-
voerrechten verklaard had. Maar men moest blijven aandringen. Dat deed
men dan ook. In de eerste dagen van het nieuwe jaar verleende de minister
een audientie aan een vertegenwoordiging van de Tilburgse vereniging be-

12

staande uit Lambert de Beer. Henri Blomjous en Frans van Spaendonck .
Minister Van IJsselstein bleek op de hoogte van de slechte toestand van

de industrie, maar op de vraag of ter bestrijding van die depressie de invoer-
rechten niet verhoogd zouden kunnen worden. werd onmiddellijk afwijzend
gereageerd. Toen de delegatie daarna aandrong op compensatoire rechten in
verband met de valutastand van de nabuurstaten deelde de bewindsman
mede. dat de meningen hieromtrent verdeeld zijn. De boerenstand is ertegen
uit vrees voor represaillemaatregelen van het buitenland. Op de rechterzijde
in de Tweede Kamer. waarop de minister moest steunen, kon hij niet reke-
nen. Voorstellen in deze geest zouden rtog geen 25 stemmen halen met het
gevolg dat de minister zelf zou moeten heengaan en de heren niets zouden
hebben bereikt.

' Ir.  H.A.  van Usselstein *Zierikzee  6- 12-1860: hoofd  van de Arbeidsinspectie 1908-1914:
secretaris Koninklijk Nationaal Steuncomitt  1914- 1918. minister van Landbouw. Nijverheid
en Handel 1918-1922
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De minister was echter niet ongevoelig voor de argumenten, maar de in-
dustrie moest zelf leden van de Tweede Kamer bewerken met concrete voor-
stellen, alleen komen klagen, zoals nog onlangs mr. Kortenhorst, die ook
zonder voorstellen kwam, helpt niet. De minister had reeds compensatoire
maatregelen klaar liggen en hij zal zich dan niet storen aan Twente, maar dan
moet hij kunnen rekenen op de steun der rechterzijde, door wie hij tot het
bewind is geroepen. Dat leek een hoopgevend geluid. De algemene vergade-
ring wilde haar kans grijpen en voteerde het aanmerkelijke bedrag van fl.
10.000 voor een campagne voor steunmaatregelen om de industrie te helpen
in de "weergaloze depressie". Maar dit elan werd afgeremd door Henri
Blomjous, die speciaal uitgenodigd voor de bestuursvergadering van 17 ja-
nuari 1921, huiverig was voor de beoogde actie.

In de Nijverheidsraad zijn de partijen verdeeld. Het gewenste advies aan
de minister zal volgens Blomjous' analyse behalen negen stemmen voor en
zeven tegen. Misschien zouden "de Roomse arbeiders" er voor gewonnen
kunnen worden, maar op de socialistische moet niet gerekend worden, die
zijn ertegen. Blomjous gaf daarom de voorkeur aan "artikelen van intellectu-
eel hoogstaande mensen in de pers". De impasse in de Nijverheidsraad leidde

13er even later  toe, dat het besluit van de fabrikantenbond werd opgezouten.
De kijk op de zaak werd niet gunstiger. H. Blomjous stelde eind fe-

bruari'4, dat van compensatoire rechten wei niets zou komen. Geen regering
zal zich met het oog op de eraan verbonden moeilijkheden ervoor in willen
spannen. Maar anderzijds is een verhoging van de belastingontvangsten
noodzakelijk, waarbij de regering met name denkt aan een verhoging van de
invoerrechten tot 7%. Maar de opbrengst zal maar mager uitvallen, zeker als
de eerste levensbehoeften worden uitgezonderd. Daarom zou een pleidooi
voor een hoger percentage niet bij voorbaat kansloos zijn

Gaandeweg verscherpte zich de situatie, want in het buitenland zit men
niet stil. Er gaan geruchten. dat Groot Brittannie haar invoerrechten zal ver-
hogen (33'/,%)": Belgie zou het recht op wollenstoffen met 200% verhogen,
de Verenigde staten hebben haar 30%-ad-valorem-recht nog eens verhoogd
met een specifiek recht van 45 $-cent per lb. en Duitsland zou de liberalisatie
van de uitvoer van garens en weefsels gepaard doen gaan met een algemene

I6tariefsverhoging   voor de import.
Als doekje voor het bloeden bracht de Nijverheidsraad een advies uit aan

de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel om bij de bepaling van de
waarde als grondslag voor de heffing van invoerrechten rekening te houden
met de koopkracht van de munt in het land van herkomst. Voorts werd gead-
viseerd om een wet voor te bereiden, die de regering de bevoegdheid zou ge-
ven om in geval Nederlandse belangen zouden worden geschaad door (han-
delspolitieke) maatregelen van een ander land, bij AMvB de import van be-
paalde goederen uit dat land te verbieden. Dat meerderheidsadvies eiste ook,
dat die AMvB zou worden gesanctioneerd door een - gelijktijdig in te dienen
- goedkeuringswet. Veel vertrouwen in een krachtdadige aanpak van de pro-
blemen had voorzitter Lambert de Beer niet, omdat de industrie onderling
verdeeld was. Bij contacten met de textielorganisaties in Eindhoven, Gel-



VRIJHANDEL OF PROTECTIE 263

drop, Helmond en Goirle waren er steeds tegenstanders van protectie te vin-
den".

Op 15 juni 1921 nam de fabrikantenbond tenslotte zijn toevlucht tot een
adres aan de Raad van Ministers. De kern van het betoog was, dat de Til-
burgse wollenstoffenindustrie, die vroeger meer dan 50% van haar producten
exporteerde, nu vrijwel uitsluitend is aangewezen op de binnenlandse markt.
Intussen worden overal beschermende rechten ingesteld; Duitsland gaat nog
het verst, invoervergunningen voor Nederlandse garens werden geweigerd.
Die invoerrechten cumuleren met de hoge prijzen van de Nederlandse pro-
ducten in het buitenland ten gevolge van de harde gulden. Bovendien wordt
het buitenlandse artikel door de depreciatie van vele munteenheden steeds
goedkoper en verdringt het binnenlandse fabrikaat van de Nederlandse
markt! In de eerste vier maanden van 1921 werd voor een waarde van
fl. 12.174.027 aan wollenstoffen ingevoerd'8, terwijl slechts  voor fl.
4.438.397 werd uitgevoerd.

Dit weerspiegelde zich slechts ten dele in de cijfers betreffende de werk-
loosheid, omdat het tempo in de fabrieken wordt vertraagd, terwijl nu slechts
een vierde van de normale productie wordt gerealiseerd.

Toch aarzelden de bonden om zich achter het streven naar protectie te
scharen. Maar toen de fabrikantenbond in het uitzicht stelde de toen al lang
slepende zaak van de wachtgeldregeling nog eens in de algemene vergade-
ring aan de orde te stellen, besloot St. Lambertus - buiten de Eendracht om -

19het adres te ondersteunen .
Ook de Kamer van Koophandel mengt zich in dit koor, maar in de Raad

van XIV - ten deze weliswaar niet het meest competente orgaan - kwalifi-
ceerde H. Blomjous de strijd tegen de vrijhandel als "een strijd tegen de bier-
kaai". De regering kan er misschien niet geheel afwijzend tegenover staan.

20maar de kamer wel . De nieuwe minister van Financien is begonnen met het
terugnemen van het wetsontwerp om het tarief van 5% op 7% te brengen!
Men moet bovendien niet vergeten. dat de industrielen op dit punt zeer ver-
deeld zijn. De liberale werkgevers zijn mordicus tegen elke bescherming.
Ook de Nijverheidsraad is er niet voor te vinden en de enige maatregel.
waarmede de Raad zich verenigde - berekening van het 5%-tarief niet over
de koerswaarde maar over de koopkracht der vreemde munt in het exportland
- is door de regering nog steeds niet in een wetsontwerp opgenomen. "De in-
dustrie wordt in Nederland aan de handel opgeofferd".

2' Secretaris B.J.M. van Spaendonck deed er nog een schepje op met te
melden, dat de belangstelling van het bedrijfsleven voor het Comitd voor In-
voerbelemmering - een initiatief van de confectie-industrie - beperkt blijkt.
De schoenindustrie, die een halfjaar geleden hard om protectie riep, bestrijdt
nu krachtig het voorstel van de looiers om leder met 5% te belasten.

Maar hij nam zijn draai door te opperen werktijdverlenging en loonsver-
laging centraal te stellen als middelen om de productiekosten te verlagen.
Meer dan voor protectie zou daarvoor de steun van de hele industrie te ver-
werven zijn.
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Dit probleem hing samen met de herziening van de Arbeidswet, waarover
op 6 september 1921 onder auspicien van de Vereniging van Nederlandse
Werkgevers onder voorzitterschap van J. Verkade een bijeenkomst werd be-
legd voor alle textielwerkgeversorganisaties'I. Hier sprak men zich algemeen
uit voor een wekelijkse arbeidstijd van 48 uur met mogelijkheid van verlen-
ging. In de strategie van de fabrikantenbond kwamen werktijdverlenging en
loonsverlaging boven aan de agenda te staan.

De eis tot protectie was daarmee niet naar de achtergrond verdwenen. De
discussie verplaatste zich naar de media. Zowel H. Blomjous als Frans en
Barend van Spaendonck schrijven artikelen en polemiseren met 'vrijhandela-
ren', zoals prof. mr.dr. Anton van Gijn' 23. De Dagetijksche Beurscourant, de
Telegraaf en Het Handelblad boden daartoe ruimte. Een meer fundamentele
beschouwing levert Barend van Spaendonck in een artikel in Economisch
Statistische  Berichten  ESB in het nummer van maart 1922. Dit artikel onder
de titel 'Waarom vragen de wollenstoffen fabrikanten invoerbelemmering:i
haakte in op de discussie met Van Gijn. De tegenstelling tussen Twente en
Tilburg op handelspolitiek gebied is de inzet van dit artikel. Er zal wel
niemand "zo naie f zij n te menen, dat de Twentse fabrikanten tegen invoer-
belemmering zijn uitsluitend op ideele en theoretisch economische overwe-
gingen, terwijl de vraag, of zij er praktisch door gebaat of geschaad worden
hen koud laat. Voor iedere groep industrielen is, wat het handelspolitiek
standpunt betreft, het antwoord op de vraag, wat is het best voor onze tak
van nijverheid? beslissend"".

Bij vergelijking van de invoer- en uitvoercijfers over 1920 en 1921 blijkt,
dat de invoer van katoenen weefsels van ruim 3.5 miljoen KG is gedaald tot
iets minder dan 2,2 miljoen KG. De uitvoer heeft zich echter vrijwel gehand-
haafd en overtreft de invoer in 1921 nog met 12 miljoen KG. Het beeld voor
de wollenstoffen is wel heel anders Hier is van een dalende invoer nauwe-
lijks sprake, maar de uitvoer is van het ene jaar op het andere gehalveerd. De
schrijver verwijst naar een artikel van Henri Blomjous in de Dagelijksche
Beurscourant van 12 december 1921. waar deze de bevoorrechte positie van
de katoenindustrie met de export naar Nederlands Indie uit de doeken doet.
De wollenstoffenindustrie kan niet bogen op zo'n afzetmarkt, maar moet
haar markt zien te vinden voornamelijk in West-Europa, waar omstreeks
50% van de productie placht te worden afgezet. Nog afgezien van de effecten
van de valutaconcurrentie, de hele wereld nam zijn toevlucht tot steeds hoger
wordende tariefmuren, zoals blijkt uit een uitvoerig citaat uit The Economist
van 3 december 1921, waarin een gedetailleerde opsomming werd gegeven
van de invoerbelemmeringen, die voornamelijk in  1920 en 1921 werden
doorgevoerd.

De Nederlandse uitzonderingspositie trekt - aldus Barend van Spaen-
donck - buitenlandse export aan, waarbij de sterke Nederlandse gulden een

«

Anton van Gijn * Dordrecht 17-9-1866 t 's-Gravenhage 11-5-1933; minister van Financien
1916-1917. lid van de 2e Kamer. voorzitter van de Vereniging voor de Vrijhandel: bijzonder
hoogleraar 1 9 1 5-1 9 2 1
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extra attractie vormt. Deze ontwikkeling heeft desastreuze gevolgen voor de
werkgelegenheid. Het recept van de vrijhandelaren tegen deze kwalen, loons-
verlaging en werktijdverlenging, wordt in dit exposd niet van de hand gewe-
zen, maar het stelt vast. "dat wij ons verzoek om invoerbelemmering niet in
een hoek zullen laten dringen door vrijhandelaren, die ons in een 60-urige
werkweek het herstel der Nederlandsche industrie willen laten vinden". Het
gaat hier niet om "een groepsbelang van een klein getal winzieke wollenstof-
fenfabrikanten en naar behoud van verkregen arbeidsvoorwaarden strevende
textielarbeiders", het gaat ook om de belangen van andere belangrijke delen
van de textielindustrie, van de sigarenindustrie, de schoen- en lederindustrie,
de confectie, de typografie en delen van de metaalindustrie.

Dit klemmende betoog werd in ESB in een naschrift op een onderdeel
aangevochten door prof. mr. G.W.J. Bruins, die het belang van de Duitse
concurrentie relativeerde, maar de strekking van het artikel toch overeind
liet.

De strijdbijl tussen Twente en Tilburg was daarmee niet begraven. In
1924 werd opnieuw een beschouwing   van Van Spaendonck   in
ESB-'gepubliceerd  met de titel 'Twente en Tilburg'. Dat gebeurde  naar
aanleiding van een adres aan de Tweede Kamer van de Nederlandsche Ver-
eeniging van Katoenspinners en Spinners-Wevers te Enschede'S, die aandron-
gen op verwerping van de Tariefwet Colijn. Na een introductie met:
"Gedocumenteerd is het adres in geen enkel opzicht" en "Wij zien in het on-
derhavige adres dan ook uitsluitend een willen getuigen" levert het artikel
gegevens omtrent de voor katoenen manufacturen geldende invoerrechten
met bijzondere aandacht voor het preferentiele tarief, dat binnen de Britse
Commonwealth gold, hetgeen mede de marktpositie van de Twentse indus-
trie bepaalde. Op dit technische onderwerp gaan we hier niet in.

In de regelmatige bijdragen, die Van Spaendonck als secretaris van de
Katholieke Werkgevers aan Het Patroonsblad levert, komt het onderwerp
eveneens dikwijls aan de beurt-« Daarin werd ook dikwijls verslag gedaan
van spreekbeurten. die door hem aan het thema handelspolitiek en daarmee
verwante onderwerpen werden gewijd.

Ook het Eerste Kamerlid H. Blomjous deed er niet het zwijgen toe. Bij de
algemene beschouwingen naar aanleiding van de begroting voor 192327 hield
hij een uitvoerig pleidooi voor een algemene verhoging van de invoerrechten
gepaard aan een extra tarief als verdedigings- en onderhandelingswapen "ten
dienste van enig land hetwelk neiging zou vertonen onze afzet meer dan die
van andere landen te hinderen". Met die algemene verhoging werd - zo re-
kende hij voor - een verdubbeling bedoeld, die slechts een marginaal effect
op de kosten van levensonderhoud zou hebben.

Blomjous liet zijn dossierkennis blijken door in te gaan op de positie van
de Engelse industrie, die profiteerde van de afzetmogelijkheden in het Britse
imperium, op de Belgische tariefsverhoging, op de bevoorrechte positie van
de Twentse textielindustrie die een extra markt had in Nederlands-Indie. om
tenslotte uit te pakken over de hoogte van de Nederlandse belastingen.
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Ook in de Nijverheidsraad werd de
28koers verlegd . Terwijl aanvankelijk

door de ernstig bedreigde industrieen
invoerbelemmering in het algemeen
werd gevraagd - welke verzoeken tot
dan toe geen resultaat hadden -, werd . '4
door J.J.J. de Viam, een nieuw lid van
de Nijverheidsraad, een ander systeem -  .1

gevolgd. Hij stelde in de Raad de in- I  /43
voerbelemmering van sigaren, dus van

4 4*Edn bepaald artikel aan de orde. Hij
heeft thans reeds weten te bereiken
aldus meldde 2' secretaris B.J.M. van
Spaendonck het bestuur op 3 juli 1922 Johan J.J. de Viam
- dat voor de sigarenindustrie, welke *        Eindhoven  12-5-1866
een typisch voorbeeld was van de door t        Eindhoven  15-1-1949
de valutaconcurrentie bedreigde nij- x     Berthe J.E. van Migem
verheid, een commissie uit de Nijver- Sigarenfabrikant:
heidsraad was benoemd bestaande uit Lid van Gedeputeerde Staten
De Vlam. Simon Maas, de voorzitter van Noord  Brabant  1920-1939:

van de Raad, en Mr. Steneker, die Ridder in de Orde ran de
thans voorstellen over invoerbelemme- Nederlandse Leeu,i·.

ring van sigaren aan de Nijverheids-
raad zullen voorleggen. In het najaar 1922" werd het commissierapport uit-
gebracht, dat invoerbeperking adviseerde. Maar bij behandeling in de Nij-
verheidsraad staakten de stemmen, zodat het advies terzijde werd gelegd. De
hoop. dat deze aanpak ook voor de wollenstoffen, schoenen en leder soelaas
zou kunnen bieden was daarmee de bodem ingeslagen.

Deze frustrerende ervaringen zul-len de aanzet hebben gegeven tot het
beleggen van een vergadering met de wollenstoffenfabrikanten aangesloten
bij de Vereniging van Katholieke Werkgevers in de Textielnijverheid op 27
november. Daar kwam men tot de conclusie, dat het hoog tijd werd, dat de
industrielen hun tanden lieten zien.

Op basis van overeenstemming van de wollenstoffenindustrie kon ge-
tracht worden verbindingen te leggen met andere bedreigde sectoren. Doel
zou zijn de verhoging van het invoerecht tot 15% en een arbeidsweek van 53

30uur . Hiermee werd min of meer gemarkeerd, dat de problemen nu in een
breder perspectief werden gezien, omdat een pleidooi vanuit verschillende
bedrijfstakken meer gehoor zou vinden.

Zo hield ook de Kamer van Koophandel zich - van oudsher - met het
vraagstuk bezig. Het lijkt daarom raadzaam nu allereerst de aandacht op de
Kamer te richten.
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8.5 De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Tilburg en
Omstreken en de handelspolitiek

Het statuut van de Kamer
had reeds meerdere ingrij-

C.»82.ai1glitiliail.

pende wijzigingen ondergaan
toen  in  1920 bij  de  wet een

,<..4  9 -4, nieuwe grondslag aan de Ka
mers werd gegeven, die op 1 · Milfuih- r april 1922 in werking trad 3I

iliC-f     6   -=-44 Zr k =Muu Van een gemeentelijke instel-C. arl't j i  ' , g ling werden het bij wet inge-
'  19#Awn,EN rat -qi stelde organen van handel en

Vi#fwi r.9 nijverheid, die - 36 in getal -'. ... het gehele land overdekten  De
wet voorzag door middel van
verkiezingen in een vertegen-
woordiging van groot- en
kleinbedrijf, waartoe de kamer

Oud briefpapier van de Kamer van Koophan(lei verdeeld was in twee afdelin-
met vignet of stempel. Dat stempel werd in  1925 gen met elk zeven zetels. Hand
door J.C. Wieneke te Bilthoven stempelsnijder in hand met deze wet ging de

entworpen Handelsregisterwet  1922,  die
aan de kamers de zorg voor

deze 'burgerlijke stand' van het bedrijfsleven toevertrouwde, maar
bovendien de financiele grondslag van de kamers vormde.

Toen in het district Tilburg op 1 april 1922 de Kamer in nieuwe samen-
stelling aantrad, waren van de zeven zetels in de afdeling Grootbedrijf er vier
bezet door wolindustrielen, namelijk Nico Aelen. H. van den Bergh, J.Frans
Mutsaerts en Frans A.J.M. van Spaendonck. Deze laatste fungeerde als
ondervoorzitter namens het grootbedrijf. Bestond er dan zo'n enthousiasme
voor de Kamer van Koophandel nieuwe stijl? Neen. Nog in de bestuursverga-
dering van 17 januari  1922 werd genotuleerd. dat "geen der aanwezigen veel
goeds van de nieuwe kamer verwachtte. Algemeen zou men het op prijs
stellen als de totstandkoming der nieuwe kamers kon worden tegengehou-
den"".
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Het bestmr ( 'Bureau' ) van de  Kamer ran Koopliandel en Fabrieken voor Tilburg en Omstreken in
1934. Van links,war rechts, Mr. B.J.M. van Spaendonck ( 1896-1967), secretaris, D.J. Eras ( 1873-

1946:  afdeling Grootbedrijf 1934-42).  F.A.J.M. van Spaendonck ( 1882- 1936 lid 1922-23,
roorzitter 1924-28 en j 935-36), A.J. BrieIs ( 1875- 1951,  Briels Spiegel- en lijstenfabriek; afdeling

Kleinbedrijf:  1922-26 en 1927-34) en Mr. J.B.G.M. Peters. adjunct-secretaris

In de voorafgaande jaren hadden de Kamers door toedoen van de op de
oorlogseconomie afgestemde overheidsorganisatie sterk aan belang inge-
boet  . In de eerste oorlogsjaren was de Tilburgse Kamer nog wel actief inza-
ke de voorziening van grondstoffen. Voorzitter Jules de Beer ondernam fre-
quente ddmarches in Den Haag meestal samen met de voorzitter van de fabri-
kantenbond Lambert de Beer, bijvoorbeeld inzake de door de Engelse rege-
ring ingestelde uitvoerverboden van grondstoffen. Als gevolg daarvan kreeg
de toenmalige secretaris van de Kamer mr. Passtoors de taak de declaraties

34van de Tilburgse fabrikanten te legaliseren .
Weldra kwam de fabrikantenbond tot het inzicht, dat men beter eieren

voor zijn geld kon kiezen. Met de schoenindustrie werd een deal gemaakt,
dat de zetels voor het grootbedrijf zouden worden bezet door vier vertegen-
woordigers van de wolindustrie en een van de schoenindustrie, zodat twee

35zetels voor andere bedrijven resteerden . Het mondde tenslotte uit in een ge-
zamenlijke kandidaatstelling met de katholieke werkgeversverenigingen te
Tilburg en Goirle.

De Handelsregisterwet verzwaarde de taak van de secretaris aanmerke-
lijk, zodat mr. Passtoors voor de functie bedankte. Dank zij een voor hem
gunstig uitgevallen loting bij het staken van de stemmen, waardoor de tegen-
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kandidaat van het kleinbedrijf mr. A. Roothaert(26)' afviel, werd mr. B.J.M.
van Spaendonck(26) benoemd. De positie van de secretaris, wiens dubbel-
functie bij de vereniging en de Kamer als een belang van de vereniging werd
aangemerkt - mr. Passtoors had ook beide functies in zich verenigd - werd
nog  versterkt, toen de algemene vergadering van februari 1925 ermee in-
stemde om een deel van het eigen gebouw aan de Kamer te verhuren:

Bovendien bekleedde Frans A.J.M. van Spaendonck(42) - Barend's oud-
ste broer - van 1924 tot 1928 het voorzitterschap en nogmaals in 1935 tot
zijn overlijden op 54-jarige leeftijd in maart 1936.

De combinatie deed zich kennen als vurige pleitbezorgers van een pro-
36

tectionistische politiek. Tekenend is de foto uit die jaren , waar dr. Hendrik
Colijn geflankeerd wordt door de beide broers.

Ook Frans trok als voorzitter van de Kamer van Koophandel of op per-
soonlijke titel ten strijde, zowel in redevoeringen - met name de achtereen-
volgende nieuwjaarsredes - als in krantenartikelen.

De acties voor een beschermende tariefpolitiek en invoerbeperking wer-
den aldus vanuit twee Tilburgse bases gevoerd, waarbij in het oog moet wor-
den gehouden dat de Kamer van Koophandel in die tijd weliswaar gedomi-
neerd werd door de wollenstoffenindustrie, maar dat de schoen- en lederin-
dustrie als regionaal industrieel cluster ook groot belang had bij deze zaak.
De sigarenindustrie was in Tilburg eveneens goed vertegenwoordigd, maar
het zwaartepunt lag in Eindhoven en omgeving.

« Mr. Antonius M.H. Roothaert: * Tilburg 9-6-1896 - t 1967: Roothaert was een zoon van
Antonius P.Cl. Roothaert, die als billiardfabrikant tot zijn overlijden in 1923 lid was van de
Kamer van Koophandel.

'  Het bezwaar van de aanvankelijk bestaande 'bilocatie' van de secretaris dacht men te
ondervangen door de benoeming van een adjunct-secretaris bij de Kamer. Hiervoor werd

genoemd mr. A. Roothaert. (Notulen bestuursvergadering van de Vereeniging van Tilburgsche
Fabrikanten van Wollenstoffen dd. 2()-6-1922: Archief VTFW Deel T-I).
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4.

De minister van Financiin dr.  Hendrik Colijn met de halfbroers  Frans en Barend van
Spaendonck.   De foto  is  een uitsnede  uit  een foto,  die  naar  alle waarschijnlijkheid  is  gemaak

ter gelegenheid van een spreekbeurt van Colijn voor de Brabantse Kamers van Koophandel en
de Katholieke Werkgeversverenigingen in het Bossche en Bredase Diocees op J I juli 1927.

Het onderwerp was de economische conferentie van Genh,e. De identiteit van de beide
heren op de achtergrond is niet bekend.

(Archief Joannes Antonius van Spaendonck Stichting)

De Kamer nieuwe stijl begon al direct op het aambeeld van de invoerbe-
perking te hameren, maar zonder resultaat zoals al bleek uit de drie ant-

37woorden,  die  voor de gecombineerde' vergadering  van 18 september  1922
van de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel ontvangen waren. Het
ging over invoerbelemmering voor sigaren. voor schoenen en leder en over
de Duitse invoerverboden. De minister liet eenvoudig weten, dat de regering
de bevoegdheid tot het instellen van invoerverboden - het verdedigingsmid-
del, waarvoor in alle drie gevallen gepleit was - ontbeert. Afgewacht moest
worden welk lot het initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid A.N. Fles-
kensh beschoren zou zijn. Deze beoogde de regering een volmacht te geven
om de invoer met verboden te beteugelen en dat niet alleen met het oog op

Zowel de afdeling grootbedrijf als kleinbedrijf belegden afzonderlijke vergaderingen: met
gecombineerde vergadering werd lange tijd de plenovergadering aangeduid.

h   A.N. Fleskens, voorzitter van het bestuur van de Centrale Couperatieve Boerenleenbank te
Eindhoven.
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valutaconcurrentie, maar ook in gevallen, dat wijzing van de kostprijs in het"
buitenland de Nederlandse producten in het gedrang bracht .

De Kamer van Koophandel drong als reactie aan op snelle behandeling en
verschafte opnieuw cijfers, die de slechte gang van zaken in de voor het Ka-
merdistrict belangrijke bedrijfstakken, aantoonden. Men verzocht om een ge-
sprek met de minister H.A. van IJ sselstein, waarvoor reeds een delegatie in
de personen van Jos de Pont en de beide Van Spaendonck-en werd aangewe-
zen. Maar de minister had er geen zin in, hij had met de branches al vol-
doende overleg. De kamervergadering van 13 november  1922 was daarover
ontstemd en aanvaardde een door Jos de Pont geconcipieerde motie. die daar-

aan lucht gaf. Maar het mocht niet baten. Het voorstel van Fleskens bracht
het niet verder dan een voorlopig verslag.

De groeiende irritatie sprak ook uit de korte toespraak van voorzitter C.
Kaag in de eerste vergadering van 1923. Hij wraakte de uitlating van de
voorzitter van de Amsterdamse Kamer van Koophandel. die betreurde dat de
regering toch leek te denken aan invoerverboden. C. Kaag ventileerde, dat
met het oog hierop samenwerking van de Brabantse en Limburgse Kamers
gewenst zou zijn. Dat bleek geen loze kreet. In deze gedachtegang paste, dat
de Tilburgse Kamer grote reserves had ten aanzien van de in oprichting
zijnde Vereniging van Kamers. Enkele maanden tevoren, toen op het depar-
tement een bijeenkomst werd belegd om na te gaan of een nauwere samen-
werking tussen de kamers verwezenlijkt kon worden, werd dat in Tilburg als
" „39een ernstig gevaar gezien. De tegenzin werd nog versterkt, omdat in de
commissie, die het plan moest uitwerken. "vooral afgevaardigden van Ka-
mers boven de Moerdijk zitting hebben": de Brabantse Kamers waren niet
vertegenwoordigd. Op 19 januari 1923 besloot de Kamer van Koophandel
zich niet aan te sluiten bij de Vereniging van Kamers van Koophandel, welke
organisatie tekort zou kunnen doen aan de autonomie van de afzonderlijke
Kamers.

Er ging wel een jaar overheen. voordat hieraan een follow-up werd ver-
bonden. C. Kaag wiens bedrijf - de Hanzebank - in de problemen was ge-
raakt, is dan opgevolgd door Frans van Spaendonck. De vertegenwoordiging
van de Kamers van Koophandel in officiele colleges en bij officiele gelegen-

4(1

heden komt aan de orde in de vergadering van  11  februari  1924. Dit bleek
een soort prerogatief van de voorzitters van de Kamers Amsterdam en Rot-
terdam. In de Commissie tot voorbereiding van handelsverdragen en de
Staatscommissie voor economische politiek zijn alleen deze kamers verte-

genwoordigd. Het vertegenwoordigingsrecht zou aan de gezamenlijke Ka-
mers moeten toevallen. Maar de voorkeur van de Tilburgse Kamer ging toch
vooral uit naar nauwere samenwerking met de Brabantse en Limburgse Ka-
mers.

Dit denkbeeld werd toch met enige terughoudendheid tegemoet getreden,
4I

toen op 11 augustus 1924 de negen Kamers uit Noord Brabant en Limburg
in Tilburg onder voorzitterschap van Frans van Spaendonck bijeenkwamen.
Deze wees in zijn openingswoord op het industriele karakter van de provin-
cies, wier welvaart afhankelijk was van de bloei van bedrijfstakken als tex-
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tiel. schoenen. leder. aardewerk. klei, sigaren, metaal en vele andere bedrij-
ven. De moeilijke situatie karakteriseerde hij als volgt,"Dat tot instandhou-
ding en tot opleving der nijverheid de energie en de bekwaamheid van on-
dernemers en arbeiders niet alleen toereikend zijn, heeft de ervaring der laat-
ste jaren bewezen. Men behoeft slechts de jaarverslagen der Kamers op te
slaan om zich te overtuigen, hoe alle inspanning ten spijt, ongelijke concur-
rentiefactoren en het lijdzaam toezien der Regering mede oorzaak zijn ge-
worden, dat enkele ondernemingen uitgezonderd, alle zo even genoemde be-
drijven en de daarvan afhankelijke handel en middenstand in 't moeras ge-
raakt zijn. Al te zeer beheerst de gevolgde handelspolitiek de toestand. Te
weinig invloed daarop oefenen inderdaad al deze bedrijven uit, mede tenge-
volge van een tekort aan behoorlijke vertegenwoordiging in Colleges. die
voor een groot gedeelte de richting der Handelspolitiek bepalen".

Hoewel de aansluiting bij de Vereniging van Kamers van Koophandel
niet in het geding werd gebracht, was duidelijk, dat dit er nauw mee samen-
hing. De Limburgse Kamers meenden, dat het Zuiden niet afzijdig mocht
blijven bij de oprichting van een landelijke vereniging. Op dEn na waren
daarom de Limburgse Kamers lid geworden van de vereniging, terwijl in
Noord Brabant alleen de Bossche kamer die stap gezet had. Het bleek dan
ook twijfelachtig of Limburg zou kunnen instemmen met het Tilburgse plan.
Per saldo werd op de zuidelijke Kamers een beroep gedaan om het lidmaat-
schap opnieuw in overweging te nemen, terwijl Limburg het idee van een
zuidelijke samenwerking ook in de Kamers aan de orde zou stellen. Terug-
ziende moet de conclusie luiden, dat het initiatief te weinig weerklank vond
om - anders dan in incidentele acties - tot realiteit te worden.

Tilburg sloot zich in 1925 aan bij de Vereniging van Kamers van Koop-
handeL Frans van Spaendonck was enige tijd bestuurslid en Barend J.M. ver-
vulde de secretariaatsfunctie enige jaren. "Aldus wist de kamer het werk der
Vereniging, die zij schoorvoetend was binnengetreden, al spoedig in belang-

59   42rijke mate te delen
De samenwerking van de Kamers in Zuid Nederland werd geen succes-

verhaal. Er werd inderdaad een adres over de vertegenwoordiging van het
zuiden in officiele colleges en bij officiele gebeurtenissen aan de Minister

4'van Arbeid gezonden en dat was dat!

8.6 De Tariefwet van 1924 en retorsie

Na de opvattingen, die de Kamer van Koophandel op het stuk van de
handelspolitiek in het begin van de twintiger jaren liet blijken, kon de wol-
lenstoffenindustrie staat maken op deze bondgenoot. waarbij de nieuwe ta-

riefwet, waarvoor H. Colijn als minister van Financien op  11  juni  1924 het
ontwerp indiende - ook wel de Tariefwet Colijn" genoemd - als toetssteen
mag gelden.

De nieuwe wet markeerde min of meer een nieuwe fase in het handelspo-
litieke gebeuren en wei in tweeerlei opzicht. Allereerst was op de valuta-
markt de rust geleidelijk enigszins weergekeerd, wat allerminst betekende
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dat de perspectieven voor de wollenstoffen- en andere industrieen nu duide-
lijk verbeterden. al wordt er voor Nederland in het algemeen wei gesproken
van "de hoogconjunctuur. die zich sinds 1924 gaat voltrekken"".

Op de tweede plaats betrof het de introductie een geheel nieuw systeem
voor de invoerrechten. De invoerrechten waren "het pi8ce de milieu van de
Nederlandse handelspolitiek"#«. waarmede werd aangeduid, dat dit nagenoeg
het enige handelspolitieke instrument was, waarover de Nederlandse regering
beschikte. Nu werden die invoerrechten - afgezien van de systeemwijziging
- op fiscale gronden verhoogd van 5% naar 8%, waarmede ook een beschei-
den element van protectie werd ingebouwd, al werd dat door de minister ont-
kend". Het was een bedeesd antwoord op de verdere opbouw van tariefmuren
in de ons omringende landen maar ook daarbuiten.

Deze stap ging de Tilburgse wolindustrie lan  niet ver genoeg. De desi-
derata van de industrie werden in februari 1924'  geformuleerd; in hoofdlij-
nen:

- vrijdom van invoerrechten voor grondstoffen met inbegrip van garens
- een recht van 10 tot 12% op weefsels en
- 15 tot 171/2 % op wollen en halfwollen confectie.

Dat was wishful thinking! Het bleek maar helemaal de vraag of het voor-
stel van de minister haalbaar zou zijn voor wollen en halfwollen stoffen. De
wet zou immers gebaseerd zijn op een indeling in grondstoffen 0%, halfpro-
ducten 5% (ongewijzigd) en eindproducten 8%.

Ook al was men er zich waarschijnlijk wei van bewust, dat er weinig kans
bestond, dat het verlanglijstje van de wolindustrie zou worden gehonoreerd.
In Tilburg vreesde men vooral, dat er een kink in de kabel zou komen, bij-
voorbeeld door toedoen van de Twentse industrie. die zoals reeds in de para-
graaf 'Valutacrisis en protectie' verhaald op de gevaren van zelfs bescheiden
protectionisme tamboereerde.

Er dreigden andere gevaren. In de ogen van de spinners waren garens
halfproducten maar voor de wevers grondstoffen. De spinners legden zich bij
deze laatste optie neer, maar in de relatie wevers- confectiefabrikanten ging

dat niet van een leien dakje. In de tariefwetcommissie van de Nijverheids-
raad. die over het wetsontwerp moest adviseren. werd echter door een waar-
nemende vertegenwoordiger van het Verbond van Nederlandse Fabrikanten
Verenigingen drs. A. Rom Colthoff op instigatie van de confectieindustrie
ervoor gepleit om weefsels als grondstoffen te classificeren. Grote conster-
natie in Tilburg.

Er kwamen heel wat mensen aan dat incident te pas. maar vermeld moet
worden een brief op poten. die Henri Blomjous op 26 juli 1924 aan zijn
'amice' Simon Maas. de voorzitter van het VNFV. zond. Hij stelde daarin
voor de afgevaardigde van zijn opdracht te ontheffen en in zijn plaats iemand
aan te wijzen. "die overtuigd is, dat voor Tilburg en de gehele wolindustrie
van Nederland eenvoudig niets meer of minder is dan een levenskwestie. dat

".9de invoerrechten tot 8% verhoogd worden  . Maas hield de boot af. hij stel-
de een overleg van wollenstoffenindustrie en confectie voor - naar de me-
ning van de confectieindustrie moesten weefsels immers als grondstoffen be-
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schouwd worden -, maar de opvatting van H. Blomjous was, dat dit onder-
50werp zich niet leende voor enige transactie  .

Maar niet alleen door deze 'faux pas' van de VNFV-vertegenwoordiger in
de Tariefcommissie haalde het verbond zich de toorn van de Tilburgse indu-
strie op de hals. Voorzitter Maas was bovendien niet bereid gebleken het
voorstel van de ARKWV - Steenberghe en Kortenhorst - te steunen om in
het advies van de commissie een pleidooi voor retorsiemogelijkheden op te
nemen.

Voorzitter Lambert de Beer tekende hier onheilspellend bij aan, dat "de
jaarlijkse bijdrage aan het VNFV van fl. 3250 bij de leden toch al niet veel

S 1

sympathie heeft", maar Frans van Dooren zag de bui al hangen en onder-
streepte het belang van het VNFV.

Vervolgens werd op aanbeveling van Frans van Dooren besloten zelf een
adres in deze geest aan de minister te zenden.

Uit de beschikbare documentatie blijkt niet, dat daartoe metterdaad is
overgegaan. Dat zou misschien ook dubbelop zijn, want de Kamer van Koop-
handel had medio juni al een commissie geinstalleerd om te reageren op een
adviesaanvrage van de minister ' over het ontwerp tariefwet. De commissie
leverde een gedegen werkstuk, dat voor wat de ontoereikendheid van de ta-
riefsverhoging verwees naar de jaarverslagen van de Kamer in het bijzonder
die over  1923 en  1924. In het ontwerp ontbraken echter naar de mening van
de Kamer bevoegdheden van de regering om retorsiemaatregelen toe te pas-
sen tegenover landen, die de Nederlandse export bijzonder belemmeren.

Voor dat 'lik op stuk'-beleid bood het advies een catalogus van de be-
voegdheden, die de regeringen in andere landen ter beschikking stonden.
waarbij bijvoorbeeld gewezen werd op Belgie, waar de regering sinds 1920
al de bevoegdheid had om een bijzondere verhoging van de invoerrechten toe
te passen, waarvan inmiddels tegenover Duitsland en Tsjecho-Slowakile
gebruik was gemaakt en de Safeguarding of Industries Act in Groot-Brittan-
nie, die de dreiging met de instelling van een invoerecht van 33'/3% inhield.
Bij de behandeling van het Schoenenwetje in de Tweede Kamer had de mi-
nister toch ook gesteld, dat de regering de bevoegdheid moest hebben on-
middellijk maatregelen te nemen op het gevaar af te laat te komen. Dat gold
eveneens voor andere takken van industrie.

Over de retorsienoodzaak had de Tilburgse Kamer op 10 juni de andere
53Kamers al geschreven met kopie aan de minister  .  In de vergadering van  15

september 1924 werd daarover gerapporteerd evenals over de onderdelen van
het ontwerp, die voor het bedrijfsleven in het kamerdistrict van speciaal be-
lang waren. Over dit laatste kon men de geruststellende mededeling doen, dat
de wensen van de Kamer in het voorlopig verslag van de Tweede Kamer en
in het verslag van de Nijverheidsraad weerklank hadden gevonden". Maar de
kwestie van de retorsie lag heel wat gecompliceerder. De rapportage bood
een overzicht.

Kamers van Koophandel:
24 Kamers namen het retorsie vraagstuk in studie:

3 Kamers namen de brief voor kennisgeving aan:
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14 Kamers konden zich met de gedachtegang verenigen,
5 Kamers verwierpen die echter en
2 Kamers wensten geen standpunt in te nemen.

Andere lichamen:
- De Nijverheidsraad en de Middenstandsraad spraken zich uit voor retorsie-

maatregelen;
- Het ARKWV en het VNFV hadden zich afzonderlijk ook voorstander ge-
toond.

Voorstanders blijkens artikelen in de pers:
- Prof. mr. N.W. Posthumus in De Werkgever.
- Dr. P.A. Roeper Bos in De Nederlandsche Nijverheid:
- Mr. J.A. Veraart in Handelsberichten, De Maasbode en De Volkskrant:

Tegenstanders:
- Het Vrije Ruilverkeer en
- Het Volk.

Het bevreemdt, dat de gegevens in de vergadering van 15 september geen
aanleiding hebben gegeven tot commentaar! Op 20 december 1924 bereikte
de nieuwe Tariefwet het Staatsblad zonder een retorsiebevoegdheid van de
regering

De aanvoerders van de wollenstoffenindustrie waren voorshands tevreden
met dit 'half ei', men putte er wellicht het vertrouwen uit, dat men stap voor
stap dichter bij het doel zou geraken. In elk geval zag men er geen 'lege dop'
in, zoals men uit het volgende citaat zou kunnen concluderen. "Geheel los
van de oorspronkelijke bedoelingen van de voorstellers valt daarom niet te
loochenen, dat de algemene strekking van de tariefwet in de vorm, waarin zij
tenslotte is verwezenlijkt, een versterkte bescherming van de binnenlandse
artikelen betekende, welke strekking ten aanzien van bepaalde goederen nog
werd geaccentueerd. Tegelijk kan echter worden toegegeven, dat het prak-
tisch effect van de rechtenverhoging voor de verhouding tussen import en
binnenlandse productie zeer beperkt is geweest""

De in het voorafgaande beschreven fricties met de centrale ondernemers-
organisaties geven aanleiding vervolgens het handelspolitieke beleid van
deze organisaties op de korrel te nemen.

8.7 Centrale Ondernemersorganisaties en de handelspolitiek

De Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen was -
zoals eerder vermeld - aangesloten bij het Verbond van Nederlandse Fabri-
kanten Verenigingen (VNFV)'« sinds de oprichting van die organisatie op 30
mei 1917. In een circulaire van 8 juni 1917 wordt het doel als volgt om-
schreven. "Samenwerking van alle Nederlandse fabrikantenverenigingen zou
een krachtige factor kunnen zijn niet alleen om tijdens doch ook na de oorlog
invloed op de bestaansvoorwaarden der Nederlandse industrie uit te oefe-
nen".

Vanaf de oprichting fungeerde als representant van de Tilburgse vereni-
ging Henri Blomjous. die onmiddellijk vice-voorzitter van het Verbond
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werd. Hij trad ook op als redacteur van het VNFV-orgaan De Nedertandsche
Nijverheid en bekleedde een sleutelpositie door op te treden als vertegen-
woordiger van het VNFV in de Nijverheidsraad. In dat college vond - zoals
hiervoor aangestipt - belangrijk beraad over de handelspolitiek plaats. Het
VNFV zelf koos - naar het schijnt - in de handelspolitieke controverse niet
duidelijk positie, maar in de Nijverheidsraad, waar vijf ondernemersorgani-
saties vertegenwoordigd waren, zat het VNFV op de wip, omdat de vier ove-
rige organisaties' elkaar steevast in evenwicht hielden. Dat bood H. Blom-
jous de ruimte om zijn eigen ideeen daarover uit te dragen. Dat zijn kwali-
teiten werden gewaardeerd, werd bevestigd door zijn benoeming tot erelid
van het VNFV bij zijn terugtreden als bestuurslid in december 1922.

Dat Henri Blomjous zijn functie bij het Verbond van Nederlandse Fabri-
kanten Verenigingen liet schieten hield verband met zijn lidmaatschap van
de Eerste Kamer, waarvan hij in 1922 deel ging uitmaken. Als Brabantse
vertegenwoordiger bleef hij daar ijveren voor een actieve handelspolitiek. Zohield hij bij de algemene beschouwingen op 21 tot 23 maart 1923 over de
rijksbegroting 1922-1923 een uitvoerige uiteenzetting, waarbij hij de voor-
zitter van de ministerraad Ruys de Beerenbrouck tegenover zich trof. Deze
bleek niet gecharmeerd door de paralel, die Blomjous trok met de pauselijke
encycliek Ubi Arcano Dei, terwijl hij de door zijn opponent genoemde cijfers
over de werkgelegenheid in Tilburg aanvocht. Blomjous liet zich door de
verongelijkte minister niet afschrikken en kwam met een verificatie van de
werkloosheidscijfers op de proppen. Het verschil was waarschijnlijk gelegen
in de definitie van werklozen. De fabrikantenbond verspreidde later het
betoog van H. Blomjous middels een brochure.

In de bestuursfunctie bij het Verbond van Nederlandse Fabrikanten Vere-
nigingen werd Henri opgevolgd door zijn broer Joseph M.D Blomjous49),
die zich in april 1923 in 's-Gravenhage vestigde. Henri rapporteerde regel-
matig in bestuursvergaderingen van de Vereeniging van Tilburgsche Fabri-
kanten van Wollenstoffen maar ook vanwege zijn politieke contacten was hij
in dit gremium een geziene gast. Joseph slaagde er niet in die lijn door te
trekken".

Zo meldde de 2e secretaris B.J.M. van Spaendonck op 15 oktober  1925,
dat hij had kennisgenomen van de nieuwe statuten van het Verbond van Ne-
derlandse Werkgevers.  Op 17 december  1925  zou het VNFV namelijk fuse-
ren met de Vereniging van Nederlandse Werkgevers en het Centraal Industri-
eel Verbond in het nieuwe Verbond van Nederlandse Werkgevers VNW. Van
Spaendonck(29) sprak er zijn verwondering over uit, dat Joseph Blom-
jous(52) zich zonder enige ruggespraak gecommitteerd had. Het was "Een
ernstig gevaar... dat iemand zich in het Centraal Bestuur van het Verbond als
onze spreekbuis opwerpt, die met de vereniging geen enkel contact onder-
houdt en systematisch op alle vergaderingen afwezig is". Zijn gram had nog

De Vereniging van Nederiandse Werkgevers en de Maatschappij voor Handel en Nijverheid
waren de vrijhandel toegedaan. terwijl de ARKWV en de Christelijke Werkgeversvereniging
voelden voor een matige bescherming.
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een tweede grond. want Joseph
Blomjous had zich in het Centraal

             Bestuur op
een wijze over hem uit-

gelaten, die zowel voor hem - Van
Spaendonck - als voor de fabrikan-11 1:11.4

' * tenbond als een "ernstige beledi-
1.  -
»'... ging" moest worden beschouwd'8.

heren zal er wei niet door verbeterd
De verstandhouding tussen beide

zijn, al werd over dit laatste niet
meer gerept in de volgende bestuurs-
vergadering, waar Joseph Blomjous
aanwezig was om de fusie uit de

59doeken te doen . Maar de achter-
grond van deze commotie en tevens
de reden om op deze plaats hierop in

Jofef Marie Dion>stus Biomjous te gaan was het uitgesproken me-
*    Tilburg 27 4 1873 ningsverschil tussen J. Blomjous en

t         s  Gravenhage  134 1930 secretaris Van Spaendonck over de
x 1  Maria W A Dupnwtee handelspolitieke orientatie van de
2 M Hermina Kolkman nieuwe centrale organisatie. Terwijl
Firmant J A  Blomjous Van Spaendonck met name de secre-

Ridder m de Orde van Oranje Nassau tarissenformatie doodverfde als
Commandeur m de Orde van de Ster Yan hardboiled vrijhandelaren, betoogdeRoemenle

Blomjous, dat het VNW een neutraal
standpunt zou innemen, doch bij

ernstige moeilijkheden wel te winnen voor retorsiemaatregelen.
Voorzitter Lambert de Beer sprak een voorkeur uit voor de Algemene

R.K. Werkgevers Vereniging ARKWV, die getoond had de handelspolitieke
belangen van de wollenstoffenindustrie ter harte te nemen, een optie waarin
Van Spaendonck meer vertrouwen stelde, hetgeen gezien zijn verbindingen
met deze organisatie geen verbazing zal hebben gewekt. Als compromis werd
ook geopperd, dat de vereniging zich mogelijk bij beide organisaties zou kun-
nen aansluiten. Daarover wilde Blomjous zich desgevraagd niet uitspreken,
daar hij "persoonlijk overwegende bezwaren heeft tegen het lidmaatschap van
een confessionele organisatie". Deze strijd eindigde in eerste instantie onbe-
slist. De fusie kreeg zijn beslag en de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikan-
ten van Wollenstoffen sloot zich voorlopig voor een jaar bij de VNW aanw

Van Spaendonck zag het allemaal zo niet zitten en suggereerde om alle
voorstanders van een wijziging van 's lands handelspolitiek samen te brengen
in Edn organisatie zonder politieke of confessionele kleur. Dit mondde uit in
een de Vereniging voor Actieve Handelspolitiek, die de tegenhanger zou zijn
van de Vereniging voor Vrijhandel. Bij de oprichting speelde B.J.M. een be-
langrijke rol. In februari 1926 had hij al een kleine commissie geformeerd, die
de oprichting van wat toen heette de 'Vereniging tegen eenzijdigen vrijhan-
del'  zou  voorbereiden«:  In de bestuursvergadering van maart 1926 rappor-
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teerde hij, dat prof. P.A. Diepenhorst zich bereid had verklaard het voorzitter-
schap op zich te nemen en een conceptprogramma op te stellen. Een groep
aanzienlijke industrielen' had inmiddels zitting genomen in het bestuur van de
vereniging. De belangstelling in eigen kring viel echter zwaar tegen. Ook
voor het bijwonen van de eerste ledenvergadering op 21 november 1926 in
Amsterdam is een aansporing niet overbodig. De verdere vermelding van de
VAH in de notulen blijft vrijwel beperkt tot de financiele kant van de zaak, de
Tilburgse fabrikanten toonden zich niet scheutig.

Over het VNW was men aanvankelijk niet ontevreden. Joseph Blomjous
werd lid van het bestuur en bezette een van de VNW-zetels in de Nijver-
heidsraad. Maar hij was volgens een opmerking van de VNW-voorzitter C.
Stork in het twintig koppen tellende bestuur de enige voorstander van wijzi-
ging van de handelspolitiek«'

Zich waarschijnlijk wel bewust van de wankele basis van het lidmaatschap
van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen bracht de
secretaris  mr.  P.  Cort van  der Linden op  11  mei  1926 een bezoek aan Tilburg
om het beleid en de activiteiten van het Verbond uiteen te zetten. De nadruk
viel natuurlijk op de handelspolitiek. In deze kwestie nam het Verbond -
aldus Cort van der linden - met het oog op de tegengestelde belangen binnen
het Verbond een neutrale positie in, al was Cort van der Linden persoonlijk
een "volbloed vrijhandelaar". Naar zijn mening diende een oplossing van de
problemen te worden gezocht in verlaging van de productiekosten, waarbij te
denken viel aan de werktijd en het loonpeil. De afgevaardigden van het
Verbond in colleges als de Nijverheidsraad vertolkten daar een persoonlijk

63

standpunt .
De descente van de Verbondssecretaris leek achteraf niet het beoogde ef-

feet te hebben. In de nabeschouwing concludeerden voorzitter Lambert de
Beer en Frans van Spaendonck, dat van het Verbond geen steun te verwachten
viel bij de verwezenlijking van hun handelspolitieke doelstellingen, zodat het
de voorkeur verdiende zich aan te sluiten bij de katholieke werkgevers-
centrale. Maar Frans van Dooren legde grote nadruk op het belang van 6dn
gemeenschappelijke werkgeversorganisatie. Deze kon zich wel verenigen met
een dubbele aansluiting dus bij beide verenigingen, wat hij al eerder als
oplossing naar voren had geschovenG'. In juli 1926 werd de contributiepost
door de algemene vergadering verdeeld tussen VNW (fl. 1500) en het R.K.
Verbond van Werkgeversvakverenigingen RKWV (fl. 1000).

Maar de inkt was nog niet droog of Frans van Spaendonck vestigde de
aandacht op een artikel in De Nederlandsche Werkgever, dat onverbloemd
instemde met een rede van S. van den Bergh jr in de Eerste Kamer, die naar

De notulen van die bestuursvergadering noemen. prof. Diepenhorst; Moltzer (Erven Lucas
Bols. Amsterdam): Tilanus (Jansen & Tilanus, Friezenveen); Ten Cate-Brouwer
(Vioertegelfabrikant. Alphen a/d Rijn en Voorzitter der Kamer van Koophandel te Leiden):
W.L. Stevens (Kon.Vereenigde Tapijtfabrieken, Rotterdam); ir. Du Croo (N.V.Constructie-
werkplaats v/h Du Croo & Brauns. Amsterdam): P. Spoorenberg (Glucosefabrikant te Tiel); ir.
Jos.Regout  (  N.V. 'De Sfinx', Maastricht):  dr.  W.A.  van Dorp (Chemische fabriek Naarden.
Bussurn }: M. Susan (Confectiefabrikant. Amsterdam); J.N. Menko-Hartogensis. Enschede.
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aanleiding van het Nederlands-Duitse handelsverdrag bezwaren ontwikkelde
65

tegen retorsie en andere 'safeguarding' als handelspolitieke wapens.  De ver-
eniging kon natuurlijk niet terug komen op de reeds gemaakte contribu-
tieafspraak, maar men zou de kwestie bij de begroting voor 1928 opnieuw on-
der ogen zien. Zo sleepte de discussie zich jarenlang voort, waarbij J. Blom-
jous het van tijd tot tijd moest ontgelden, omdat hij onvoldoende ruggespraak
pleegde met zijn achterban.

Met een beeindiging van het lidmaatschap in het achterhoofd vond er bij-
voorbeeld op 2 augustus 1927 weer een uitvoerige bespreking met hem plaats,
waarin werd benadrukt dat de activiteiten van het Verbond op velerlei terrein
bij de leden geen waardering zouden oogsten, indien Blomjous in de algeme-
ne vergaderingen steeds ontbrak om daarover te berichten. In november 1927
gaf J. Blomjous blijk van zijn goede wil door eigener beweging het vereni-
gingsbestuur te informeren over de opstelling van het Verbond inzake een on-
derzoek naar dumping««. Kort daarop kan hij tot opluchting van het Tilburgse
bestuur melden, dat het Verbond met de grootst mogelijke meerderheid beslo-
ten heeft zich te onthouden van een standpunt inzake een eventueel dubbelta-
rief en ten aanzien van het wetsontwerp tot steun aan de keramische industrie.

Ondanks de ontevredenheid van zijn Tilburgse achterban bleef Joseph
67

Blomjoustot  1929 de vertegenwoordiger in Den Haag   . In december bedankte
hij verder voor de eer en werd het Tilburgse vaandel overgenomen door Frans

68

van Dooren-Van Spaendonck, die reeds zitting had in de Nijverheidsraad
Hij zou die functie slechts kort vervullen, In juli 1930 werd hij als bestuurslid

69van het Verbond opgevolgd door mr. Louis Broekhuijsen .
Het had er even de schijn van, dat de strijdbijl begraven was. Maar met de

behandeling van de ontwerpen voor de Bedrijfsradenwet en de Veiligheids-
wet" lijkt weer olie op met smeulende vuur geworpen te worden. In beide ge-
vallen nam het VNW naar Tilburgse smaak een te progressief standpunt in. In
april 1932 besloot  men  "mede in verband  met de financiele belangen  van  de
vereniging" de contributie te halveren. Dat was een compromis met de niet
klip en klaar uitgesproken hoop, dat op die manier de zetel van Broekhuijsen
in het VNW-bestuur gesauveerd zou worden. Aan die aanwezigheid werd
grote waarde gehecht, omdat de sterke voorstanders van de 'oude vrijhandels-
politiek' anders weer veld zouden kunnen winnen. Maar eigenlijk wilde men,
dat het Verbond nu de vele jaren beleden neutrale opstelling in handelspoli-
tieke zaken zou laten varen.

Nadat het Verbond als algemene maatregel de contributies voor 1933 heeft
verlaagd met 10%, werd wel uitgesproken, dat dit ten enenmale onvoldoende

7jis . maar er werd in berust in afwachting van de uitkomst van de discussie
over de handelspolitieke opstelling van het VNW, die inmiddels op gang was
gekomen. Wetende, dat de opvattingen in de industrie verschoven waren.
bond de vereniging de kat de bel aan en stelde het Verbond formeel voor de
leden de gelegenheid te bieden zich Uit te spreken over de oriEntatie ten op-
zichte van de handelspolitiek. Dat gebeurde in een algemene ledenvergade-
ring in september 1933 in Rotterdam, maar ondanks een waarschuwing van
voorzitter H.P. Gelderman werd het onderwerp kort daarna toch in behande-
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ling genomen in een Verbondsverga-
dering te Amsterdam. Dat leverde
een motie op, die "hoewel zij in de

9.-if'       12                                                                                                               72goede richting gaat, nog maar uiter-
.- mate weinig betekenis heeft"  .

Frans van Spaendonck, die zich-/.1-4/7 al eerder deed kennen als een vast-
houdende tegenstander van het lid-0,0 A maatschap, wierp  in juli  1934  op-

'4      .             .,7

. nieuw de vraag op of het lidmaat-
, ..-.· 1:· =

schap van het verbond niet beeindigd
moest worden". Dan speelt het
vraagstuk van het verbindend verkla-
ren van ondernemersovereenkom-

sten, waartegen ook bij L. Broekhuij-.

11 sen en H. Blomjous ernstige bezwa-
0 ren bestaan.

£,                In de algemene vergadering van
13 augustus 1934 moet de kogel door
de kerk. Het bestuur stelde voor de

Hermanus  Philippus  Gelderman (1888- contributiepost  van  de  begroting  te
1968)..firmant van H.P. Gelderman te schrappen. De geschiedenis van de

Oldenz.(tai, voc)rzitter Verbond 1,an kwestie werd nog eens voor het voet-
Nederlandsche Werkgevers  1931-1948: na licht gehaald vanaf de aansluiting bijde tweede wereldoorlog voorzitter van de het Verbond van Nederlandse Fabri-

Textielwerkgeversfederatie. kanten Verenigingen onder  de

"krachtige leiding van Simon A.
Maas", dat later opging in het liberale Verbond van Nederlandsche Werkge-
vers. In juli 1926 was door de aansluiting bij het inmiddels tot wasdom ge-
komen Rooms-katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen in feite
een dubbel lidmaatschap ontstaan, dat "enerzijds uit respect voor traditie, an-
derzijds uit waardering voor de diensten vroeger van het VNFV ondervonden"
telken jare werd gecontinueerd.

Volgens het bestuur tekende zich steeds duidelijker een scherpe tegenstel-
ling af tussen beide organisaties. "Beide staan uit een oogpunt van levensbe-
schouwing op een zeer uiteen lopend standpunt, hetgeen niet alleen theoreti-
sche verschilpunten geeft, doch zich ook in zeer ernstige mate doet gevoelen
bij de beoordeling van de praktische vraagstukken". Voorzitter J. Frans Muts-
aerts noernde op de eerste plaats de handelspolitiek. Het Verbond van Neder-
landsche Werkgevers voelde zich door de uiteenlopende inzichten van de
adherenten gedwongen een neutraal standpunt in te nemen. In het midden la-
tend, of VNW zich aan dit neutraal standpunt heeft gehouden, constateerde de
voorzitter, dat een neutraal standpunt van de grootste centrale werkgeversor-
ganisatie ernstig afbreuk doet aan de actie tot wijziging der handelspolitiek.
die toch steeds door de wollenstoffenvereniging als beslist urgent en van het
allergrootste belang werd beschouwd. Dat de katholieke werkgeversbeweging



VRIJHANDEL OF PROTECTIE 281

op dit punt slechts zeer langzaam terrein heeft veroverd. moest worden
toegeschreven aan de tegenwerking, die in de neutrale houding van het VNW
gelegen was. Hadden ten opzichte van de vraagstukken der handelspolitiek de
centrale industriele organisaties dezelfde gezamenlijke actie ontwikkeld als de
landbouworganisaties op het terrein der agrarische belangen. dan zou de
industrie ongetwijfeld in belangrijke mate meer steun van de regering hebben
gekregen.

Ondanks alle signalen uit het bedrijfsleven - aldus J.Frans Mutsaerts -
handhaafde het bestuur van het VNW zijn zgn. neutraliteitsstandpunt tot ern-
stige schade van in het bijzonder de wolindustrie en negeerde men de zeer
geprononceerde wijziging in de denkbeelden, die zich had voltrokken, getuige
bijv. "de vrijwel over de gehele lijn gewijzigde opinie in de kringen der

- 71Twentse industrie
Mutsaerts sloot zijn beschouwing af met de stelling, dat door het lidmaat-

schap van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers te continueren steun

gegeven werd aan de opvatting, dat er eigenlijk maar Edn centrale werkge-
versorganisatie is. Daarmede werd in ernstige mate afbreuk gedaan aan de
invloed der katholieke werkgeversbeweging, waarvan Tilburg in het verleden

75

veel steun heeft ondervonden
Maar mr. Broekhuijsen liet dat niet over zijn klant gaan. "Onbekend maakt

onbemind". De leden weten niet wat het verbond hen biedt; slechts weinigen
hebben ooit een verbondsvergadering bijgewoond. Hij wees op het periodiek
De Nederlandsche Werkgever, die een schat aan informatie bood, waarmede
het RKVWV zich niet kon meten.

Door opzegging van het lidmaatschap zal de traditionele zetel van de ver-
eniging in de Nijverheidsraad op de tocht komen staan, terwijl deze post met
het optreden van mr. M. Steenberghe als nieuwe minister van Economische
Zaken aan betekenis zal winnen. Daar komen talloze zaken van belang voor
het bedrijfsleven aan de orde. Broekhuijsen merkte verder op: "Wat de han-
delspolitiek betreft. de neutraliteit op dit terrein is een voorwaarde geweest
voor de fusie zoals die enige jaren geleden tot stand kwam. Men kan er
daarom het Verbond geen verwijt van maken, dat dit neutraliteitsstandpunt
wordt gehandhaafd".

Het VNW kon ten aanzien van de handelspolitiek moeilijk een andere
politiek kon volgen. omdat partijkiezen in een andere richting onmiddellijk
het uiteenvallen van het Verbond tengevolge zou hebben gehad. Tenslotte had
mr. Broekhuijsen nog een bezwaar. dat zijn firma betrof. Deze kon toch
bezwaarlijk uitsluitend confessioneel georganiseerd zijn. Het loslaten van de
band met de verdere Nederlandse industrie zou bij Broekhuijsen op onover-
komelijke bezwaren stuiten.

76

In de bestuursvergadering enkele dagen later werden de argumenten nog
eens gewogen. De opmerking over de confessionele organisatie viel niet goed;
voorzitter J.Frans Mutsaerts polste ir. Ouborg van L.E. van den Bergh erover.
maar die maakte er geen halszaak van. Vooral de zetel in de Nijverheidsraad
gaf de doorslag. al betoogde Frans van Spaendonck. dat de vertegen-
woordiging in de Nijverheidsraad voor de Vereniging zeer belangrijk zou
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kunnen zijn, doch met mr.Broekhuijsen had de vereniging iemand op die
plaats, die op zeer principiele punten andere inzichten Was toegedaan dan die.
welke door de vereniging werden voorgestaan.

Dus werd het lidmaatschap toch weer gecontinueerd. zij het voorlopig
voor een jaar. Naast de Nijverheidsraad wordt in de algemene vergadering als
argument ook uitdrukkelijk genoemd, dat de band met het Verbond in het
bijzonder voor de andersdenkende leden een bepaalde aantrekkelijkheid van

77de vereniging betekent .
Het  presidium  van  het  VNW kwam daarna  op 18 december  1934  naar

Tilburg om het allemaal nog eens door te spreken. Die bijeenkomst, waar
Herman Gelderman inging op handelspolitiek, ondernemersovereenkomsten,
aanpassingspolitiek van de regering, voegde niet veel toe aan de grondslagen
waarop het VNW-beleid rustte. Inzake het RKVWV stelde de Verbonds-
voorzitter. dat die organisatie niet vergeleken mocht worden met het VNW,
omdat het RKVWV een verlengstuk had op politiek terrein, namelijk de R.K.
Staatspartij. terwijl het VNW zich niet politiek kon orienteren zonder het ri-
sico van ledenverlies te lopen.

Maar na afloop van deze bespreking meende het bestuur toch een ver-
schuiving in de positie van het Verbond te ontwaren met name waar het de
verbindendverklaring betrof, waarover nu een ledenvergadering zich zou

78kunnen uitspreken . Dit reflecteerde ook de verandering in de Twentse kijk
op een eventuele verbindendverklaring van de Nederlandse' Textiel Conventie
en op verhoging van de invoerrechten op katoenen manufacturen. Uit dezelfde
hoek kwam medio dat jaar oppositie tegen de deflatiepolitiek van de regering,
die door het Verbond - afgaande op een artikel in De Nederlandsche

79

Werkgever - leek te worden gesteund.
Het stuk zou ondertekend zijn door katoenindustrielen uit Twente en

Noord Brabant alsmede Philips gloeilampenfabrieken! Maar of dat hielp, mag
betwijfeld worden. Als in april 1936 het geringe resultaat, dat geboekt wordt
met de Tilburgse actie voor verhoogde invoerrechten. in het kader van een
evaluatie van het beleid van de vereniging door H. Blomjous wordt bespro-

80ken . dan worden verwijten gericht aan het adres van Herman Gelderman,
"die - zoals reeds jaren - ook thans nog rustig doorgaat met onze actie in die
richting tegen te werken zonder zich daarbij te storen aan het vrijwel over de

„81
gehele linie gewijzigde inzicht zijner Twentse collega's

Als het VNW daarna weer bezwaren ontwikkelt tegen het voorontwerp
Bedrij fsvergunningenwet,  is  de  maat  vol.  Op  3 juli 1936 stelde de algemene
vergadering van de fabrikantenbond - met twee stemmen tegen, ongetwijfeld
mr. Broekhuijsen en Frans van Dooren - een begroting vast zonder de post
lidmaatschap Verbond Nederlandse Werkgevers.

' Twentse pendant voor de hierna te bespreken Nederlandse Wollenstoffen Conventie



VRIJHANDEL OF PROTECTIE 283

8.8 Safeguarding of Industries Act

Een volgende fase in de niet aflatende strijd voor handelspolitieke be-
scherming markeren we met deze Britse wet, die overigens al van 1921 da-
teerde en in de jaren erna "als een zwaard van Damocles boven de markt
bleef hangen" 

Als katalysator werd door de Tilburgse wollenstoffenindustrie Frankrijk
gebrandmerkt. Van  1924 op  1925 trad in het eerste halfjaar een uiterst sterke
stijging van de Franse export van kamgaren stoffen naar het Verenigd Ko-
ninkrijk op. De Britse invoer uit Frankrijk vloog omhoog van een onbedui-
dende 738 sq.yds. naar ruim 5.8 miljoen sq.yds., zodat nagenoeg de hele im-
port uit Frankrijk afkomstig was. Dat gelijktijdig de import van strijkgaren-
stoffen naar een niveau van 60 A 70% van het voorafgaande jaar terugviel -
waarbij de Franse industrie evenredig moest inleveren - zal de Tilburgse we-
vers amper opgevrolijkt hebben. Bovendien had Duitsland op 10 januari
1925 zijn bij het verdrag van Versailles opgeschorte handelspolitieke auto-
nomie herkregen. Dat werd omgezet in "een scherp protectionistische

„83koers   . In de voorgaande jaren had de Nederlandse wollenstoffenindustrie
het al zwaar te verduren gehad door de Duitse valutaconcurrentie, waardoor
de Tilburgse export naar Duitsland sterk was verminderd. Het Verenigd Ko-
ninkrijk was nu nog een 'major outlet'. Doch nu dreigde de Safeguarding of
Industries Act roet in het eten te gooien.

Gealarmeerd door berichten uit Engeland riep voorzitter Lambert de Beer
op 31 augustus 1925 een speciale bestuursvergadering met genodigden bijeen
om deze te confronteren met een brief van zijn Londense vertegenwoordiger
d.d. 28 augustus. waaraan hier wordt ontleend,

"In our letter of the 12th I mentioned that buyers here were talking about
a tariff being imposed on all foreign woollens. Since I wrote this letter things
seem to be developing quickly. 1 have spoken to one or two buyers who seem
to have fairly definite information from Bradford that it is practically certain
a tariff of about 33 /1% will be imposed. It is just a question of when the
tariff will come.

The date generally spoken of here is November, and on the other hand
there are other people who think that the tariff will not be imposed before the
budget is passed which will be about April"".

Als resultaat van deze bijeenkomst op Koninginnedag had H. Blomjous
een gesprek met de minister van Financien Colijn en de minister van Arbeid,
Handel en Nijverheid D.A.P.N. Koolen en met de fractievoorzitter van de
R.K. Staatspartij in de Tweede Kamer mgr. W.H. Nolens. Hem werd te ver-
staan gegeven, dat indien het dreigende gevaar realiteit zou worden, de rege-
ring niet zou aarzelen in te grijpen. In het verslag is geen verklaring te vin-
den voor de waas van geheimzinnigheid, waarmede het gesprek omgeven
werd. Blomjous werd bedankt, de vereniging zag af van het zenden van een



284 In de wol geverfd

adres. de algemene vergadering zou worden medegedeeld, dat het bestuur de
volle aandacht aan de zaak gaf en de nodige stappen had ondernomen.

De algemene vergadering van september meende De Beer gerust te kun-
nen stellen. maar hij sprak zijn ergernis over de passieve houding van zijn
medebestuurders uit, die hem op hun beurt verzekerden, dat het niet zo'n

85vaart zou lopen . Colijn zag echter - volgens de 2' secretaris, die hem ook
gesproken had - de situatie ernstiger, omdat Engeland zich hoe dan ook zou
moeten aanpassen aan de continentale niveaus, waarbij protectie een van de
opties kon zijn.

Het belang van de Britse positie voor de Nederlandse wollenstoffenindu-
strie wordt verduidelijkt door de volgende grafiek, die zowel de Nederlandse
export naar Groot Brittannie als de Nederlandse import uit dat land in de ja-
ren twintig weergeeft.

Opvallend is de sterke stijging van de Nederlandse export naar het Vere-
nigd Koninkrijk in de eerste helft van het decennium. Met een niveau in
1925. toen de top werd bereikt, van fl. 6.6 miljoen was de Britse markt ver-
reweg het belangrijkste exportland voor de Nederlandse wollenstoffen. Door
het in vergelijking met het continent hoge kostenniveau brokkelde de nog
aanmerkelijk grotere export van de Britse industrie in die zelfde periode af
om in 1926 - meer dan gehalveerd - op het dieptepunt te komen. (Nederland
bleef toch van de continentale landen veruit de grootste afnemer van Engelse
wollenstoffen: hier - in januari 1926 - werd meer dan het dubbele afgezet
van de export naar andere Europese landen). Maar de Britse export naar

86overzee was vele malen groter Het sprak wel vanzelf, dat de men in Enge-
land zijn toevlucht wilde zoeken tot de in februari 1925 herziene Safeguar-

87

ding of Industries Act  .

Graliek 23    Nederlandse export naar en import uit Groot Britannie in miljoenen
guldens (1921-1930)
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Onder politieke druk werd in oktober 1925 door de Engelse regering. die
ook niet happig leek om een beschermend recht in te stellen, een commissie
van onderzoek ingesteld speciaal voor de kamgarenstoffen. Terwijl het
wachten was op het rapport van de commissie zette Tilburg alle zeilen bij het
onheil af te wenden. De voorzitter van de Kamer van Koophandel Frans van
Spaendonck, die ook nogal eens als auteur de belangen van de wolindustrie

88

verdedigde  en er in zijn nieuwjaarredes ampel aandacht besteedde, schreef
een artikel in de Manchester Gardian om Engelse lezers voor het Neder-
landse standpunt te interesseren.

Zijn bedrijf Andrd van Spaendonck & Zonen fabriceerde in die jaren
herenkledingstoffen en exporteerde veel naar het Verenigd Koninkrijk. In de
maartvergadering van de Kamer gaf de voorzitter een uitvoerig exposd over
de risico's, die de Tilburgse industrie door de ontwikkelingen in Engeland
liep. De kamer zond daarop een adres aan de minister van Arbeid in het voet-
spoor van een overeenkomstige brief van de fabrikantenbond.

In april werd tenslotte het advies van de Engelse commissie bekend. Het
advies aan de Board of Trade ontraadde vooralsnog de instelling van een in-
voerrecht. Alleen werd, in het geval de werkloosheid in de kamgarenindu-
strie zeer sterk zou stijgen tengevolge van de daling van de Franse franc, in
overweging gegeven een invoerecht van 121/2% door te voeren. Maar de re-

X9gering had tot dusver haar positie nog niet bepaald . Slechts enkele maanden
later was de franc echter nog verder gedaald. zodat Bradford de kans schoon
zag om met beroep op het advies een invoerrecht te claimen. Maar voorlopig
gebeurde er weinig op dit front.

In 1928 werd in de kringen van de Britse wollenstoffenindustrie opnieuw
geijverd werd voor de toepassing van de Safeguarding of Industries Act. Er
liep een onderzoek van een commissie van de Board of Trade naar de gefun-
deerdheid van de klachten van de industrie. Spencer, secretaris van de

91)

fabrikantenvereniging in Bradford kwam nog eind 1928 poolshoogte nemen
op het continent. Hem werd te verstaan gegeven, dat de Tilburgse fabrikan-
ten niet zouden berusten in een invoerrecht van 33'/,%.

Toen het bestuur op 15 januari 1929 bijeen kwam, had H. Blomjous al
zijn licht opgestoken bij minister-president jhr. D.J. de Geer, die een Britse
stap niet waarschijnlijk achtte en liet blijken geen enkel enthousiasme voor
een eventueel antwoord op te kunnen brengen. Als reactie hierop werd on-
middellijk de 2' secretaris naar Engeland 1929 gezonden om aldaar te over-

.I

leggen met en munitie te verschaffen aan de oppositie tegen invoerrechten .
Hij bracht ook een verzoek van de Engelse oppositie mee naar huis om een
bijdrage in hun kosten, die op £ 3 8 4.000 werden geschat. Zonder aarzelen
werd daartoe door het bestuur £ 500 beschikbaar gesteld. De verdeling van
die kosten vergde heel wat meer vergadertijd! Ook bij niet-leden van de ver-
eniging werd met de pet rond gegaan. Het resultaat was heel bevredigend:
Beka - met wie men in gesprek was over toetreding tot het Pensioenfonds -
hield zich ook dit keer afzijdig. Per saldo was er nog een overschot (55%).
dat werd gerestitueerd. toen de safeguarding in juli 1929 van de baan was«'.
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Maar daarmee lopen we op de gebeurtenissen vooruit. Op 14 januari  1929
was de Kamer van Koophandel de fabrikantenbond een dag voor met het
vaststellen van een adres aan de minister van Arbeid, Handel en Nijverheid.
Het was de nieuwjaarsvergadering, waarin Frans van Spaendonck de voorzit-
tershamer overreikte aan Jos J. de Pont. Maar we veronderstellen, dat F. van
Spaendonck nog wei de hand heeft gehad in de opstelling van het adres, dat
ook aangaf, waarom er nu reden was voor extra waakzaamheid. Immers in
tegenstelling tot 1925/26 hadden  zich nu ook de trade unions achter de safe-
guarding-case gesteld. Er werd dan wel uitsluitend een bescherming voor
lichtere stoffen' gevraagd, maar de Kamer vreesde vooral de olievlekwer-
king, want er lagen reeds andere verzoeken - buiten de textielindustrie - te
wachten. Men zag de toekomst voor de wolindustrie somber in en drong aan
om
- terstond stappen te ondernemen bij de Britse regering om haar te weerhou-

den van invoering;
- instelling op dezelfde dag van een gelijk Nederlands invoerrecht als het

plan onverhoopt toch door zou gaan.
Daags daarna vergaderde dus de fabrikantenbond, waar H. Blomjous ont-

raadde thans de publiciteit te zoeken, zoals in de bedoeling van de Kamer
van Koophandel lag. Gezien de tegenzin van de minister leek het verstandi-
ger de weg van overleg te kiezen in plaats van rumoer te maken.

Desgevraagd verleende de minister van Arbeid naar aanleiding van het
adres een audientie aan afgevaardigden van de vereniging en de Kamer van
Koophandel. "Gelijk kon worden verwacht, heeft de Minister het gebruike-
lijke antwoord gegeven. dat de zaak nader zal worden overwogen en onder-

" 9 1zocht  . Al had men dan ook aangedrongen op spoed, de minister kwam pasop 26 juli 1929 op de zaak terug met een antwoord. dat ons onbekend is,
maar het laat zich raden, dat het niet in de smaak viel. De brief werd "nu het
departement door een andere functionaris wordt bezet, voor kennisgeving
aangenomen". Van "een andere functionaris" was ook in het Verenigd Ko-ninkrijk sprake, Labour was aan de macht gekomen en had afgezien van toe-
passing van de Safeguarding.

De Britse regering die voor Nederland op handelspolitiek gebied toon-
aangevend was, handhaafde vrijwel onverkort de vrijhandel - met de belang-
rijke uitzondering van het preferentieel systeem in de commonwealth, dat
eniger mate model stond voor de verhouding Nederland - Nederlands India.
wat de Twentse textielindustrie ten opzichte van de wolindustrie in een be-
tere positie plaatste. Na het uitbreken van de wereldcrisis gooide Engeland
het roer om. In 1931 kwamen kort na de depreciatie van het pond-sterling de
Abnormal Importations Act en de Import Duties Act tot stand. waardoor het
deel van de met invoerrechten belaste Britse import steeg van 12 tot 55% van
het totaal,4

1  I  oz. / sq.yrd. ofwel  643  gr. per strekkende meter  140 cm. breed
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8.9 Opnieuw valutaconcurrentie

De kwestie van de 'safeguarding' was in zekere zin een apart geval. Men
zou kunnen zeggen. dat Nederland medio 1926 - toen de safeguarding ging
spelen - door dezelfde onzekerheden geplaagd werd als Groot Brittannie.
zodat dus de handelspolitieke aandacht gefocust werd op de hernieuwde va-
lutaconcurrentie met name uit Frankrijk, Belgie en Duitsland. Toch ver-
toonde de conjunctuur een opgaande lijn, die zich ook weerspiegelde in de

9Swaarde van de productie van de wolindustrie. In de volgende staat wordt
een vergelijking gemaakt van de ontwikkeling van de productiewaarde van
de wolindustrie in het tijdvak 1925 tot 1929 met overeenkomstige cijfers van
acht bedrijfstakken in de sector consumptiegoederen (zeep, schoenen, rubber.
rijwielen, papier. katoen wol en cacao/chocolade) en acht in de productie-
middelensector.

Tabel 7  Productiewaarde in miljoenen guldens 1925-1929

1925 1926 1927 1928 1929

Productie van kapitaal- 275,5 282.1 312.8 373.3 395.9
goederen 8 bedrijfstakken
Index J00,0% 102.4% 113.5% 135,5% 143,7%

Productie van consumptie-
goederen 8 bedrijfstakken

488,7 449.3 477.9 519,9 520,4

Index 100,0% 90,9% 910% 101.396 100.5Ck

Wol 55,6 54,9 64,4 69.7 68.8

Index 100.0% 98,7% 115.8% 125.496 113.79c

Katoen 255,6 210,3 224.1 245.4 245

Index 100,09/ 82.3% 87.790 96,0% 95,9%

Nu de cijferreeks overziende moet men concluderen, dat de ontwikkeling
van de wolindustrie in de tweede helft van het decennium achterblijft bij de
productiemiddelen - men lette echter op, dat slechts een beperkte groep be-
drijfstakken in deze cijfers is verwerkt - de wolbedrijven toch aardig mee-
gingen in de groep consumptiegoederen en beduidend boven het gemiddelde
van deze groep uitkwamen. Ook daar past weer een reserve. want dat laatste
cijfer werd sterk beinvloed door de matige gang van zaken in de katoen. die
een groot gewicht in de schaal legde.

Toen kon de industrie zich evenmin veroorloven achterover te leunen en
af te wachten. Het in 1926 gesloten nieuwe handelsverdrag Nederland -
Duitsland was in de ogen van de Tilburgse industrie - en niet alleen in de
hare - een legitimatie van de verwaarlozing van het Nederlandse belang. Aan



288 In de wol geverfd

de prohibitieve rechten in Duitsland werd titel noch jota gewijzi#d. De Ka-
mer van Koophandel zond weer een adres aan de Tweede Kamer . Van enig
effect blijkt nergens.

Kort daarop werd de valutaconcurrentie van Frankrijk en Belgie in de
Kamer aan de kaak gesteld. Dat was de vlag, die de lading dekte, maar naast
de depreciatie van de munten had men ook de steeds hogere tolmuren en
dumping op het oog. Dat alles resulteerde in de woorden van voorzitter Van
Spaendonck in een "prijsverschil zo groot, dat van een reele concurrentie
niet meer gesproken kan worden". Dat dit niet alleen grote woorden waren,
bleek wel uit het feit, dat de minister van Arbeid naar aanleiding van vragen
van mr. Kortenhorst, lid van de Tweede Kamer, terzelfder tijd de

97Nijverheidsraad ter bestudering van die ontwikkeling aan het werk zette .
Joseph Blomjous maakte met de gedoodverfde vrijhandelaren Alb. Spanjaard
en mr. Hekker deel uit van het driemanschap, dat de speciale subcommissie
textiel vormde, en zijn opgave werd in Tilburg niet onderschat.

De Vereniging van Katholieke Werkgevers in de Textielnijverheid nam in
juli 1926 «' het initiatief om met de drie arbeidersorganisaties de kwestie te
bespreken met het resultaat de bereidverklaring een gezamenlijke ddmarche
bij de minister van Arbeid. Handel en Nijverheid te ondernemen. Bij dit ge-
zelschap zou zich ook nog voegen de firma J. ten Bos uit Almelo, met welke
de vereniging nooit contact had gehad, maar die nu met gedocumenteerde
klachten kwam. Ten Bos zou de representativiteit van de afvaardiging verder

99

vergroten.
Voorzitter Lambert de Beer koesterde geen hoge verwachtingen van deze

acties, maar zijn 2' secretaris meende een kentering in de opvattingen te
ontwaren. Leiden, Veenendaal, Eindhoven, Geldrop en Goirle, maar ook en-

i()0

kele bedrijven in Twente helden over naar het Tilburgse standpunt . Dat
optimisme bleek echter niet gegrond. Er werd geen resultaat geboekt. Maar
men  gaf niet op !

Ook de dumping werd in het onderzoek van de Nijverheidsraad betrok-
ken. Daartoe werd een enqujte gehouden. Mr. Kortenhorst zond die aan Til-
burg. maar van het Verbond van Nederlandse Werkgevers werd niets verno-
men. Enkele maanden later uitte secretaris Van Spaendonck de klacht, dat nu
het VNW "na eerst de enquete van de Nijverheidsraad te hebben gesabo-
teerd, thans de leden ertoe tracht te brengen de noodzakelijke inlichtingen te
weigeren aan de commissie voor de economische politiek, die

thans in  o -dracht van de regering een onderzoek naar het dumpingvraagstuk instelt
Veranderen deed er niets.

8.10 Gemeente Tilburg en de handelspolitiek

Als intermezzo richtten we de blik op de gemeente Tilburg. waarvan
verwacht werd, dat de bestuurders begaan zouden zijn met de crisissituatie in
de veruit belangrijkste bedrijvigheid ter plaatse.

De verhouding tussen burgemeester Mr.Dr. Frans L.G.Z.M. Vonk de
Both(51) en Mr. B.J.M. van Spaendonck(28) was in elk geval in deze epi-
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sode verre van cordiaal. Het wordt geillustreerd door een onbeduidend maar
sprekend incident in verband met een bezoek van H.M. Koningin Wilhelmina
aan Tilburg.

Op 25 september 1924 onthulde Hare Majesteit het standbeeld van haar
grootvader Willem Il op de Heuvel. De fabrikantenbond stemde
" „102

vanzelfsprekend in met een vrije middag voor het personeel, maar dat

was de bekende sigaar uit eigen doos, het verzuim moest worden ingehaald.
Na de feestelijke onthulling bleek, dat de Centrale Werkplaats zich niet aan
die ook met hen afgesproken gedragslijn had gehouden. "De Socialisten heb-
ben namelijk bij de directie in Utrecht weten te verkrijgen, dat over het niet-
werken op vrijdagmiddag zou worden gestemd" aldus de Chef-ingenieur met
het resultaat, dat een grote meerderheid de voorkeur gaf aan werken op die
middag.
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Koningin Wilhelmina be:och! Tilburg tijdens haar vooroorlogse regeerperiode verschillende ma-
len. Het bezoek, waarover op deze pagina wordi verhaaid. verregen(ie zo, dat er weinig foto's be-
schikbaar  kwamen.  Bovenstaandefoto  betreD  haar  bezoek  in  1913  bij  Beka.  waar de vorstin wordt

onwangen door F. van den Bergh

Van de gelegenheid maakte voorzitter Lambert de Beer gebruik om zijn
teleurstelling erover uit te spreken. dat geen vertegenwoordigers van nijver-
heid en handel waren uitgenodigd voor de receptie ten stadhuize. Mogelijk
waren er motieven om de vereniging als vakorganisatie niet bij deze gele-
genheid te betrekken maar ook de Kamer van Koophandel was gepasseerd,
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terwijl de burgemeester in zijn speech hoog opgaf over de grote betekenis
der industrie voor de welvaart van Tilburg. Nadat nog overwogen werd dekwestie - "een schande" - over te laten aan de Kamer van Koophandel, werd
toch in een adres aan den Gemeenteraad de teleurstelling van de fabrikanten-
bond tot uitdrukking gebracht. Met een zeker voorgevoel werd het schrijven
alleen ondertekend door de Voorzitter.

De burgemeester reageerde in de vergadering van de Gemeenteraad van 7
oktober, dat het uitnodigen van de fabrikantenbond zou hebben betekend, dat
ook de voogdijraad, gezondheidsraad enz. uitgenodigd hadden moeten wor-
den. Dit verweer leidde ertoe, dat de Kamer van Koophandel alsnog op haar
ponteneur ging staan. De brief, goedgekeurd in de Kamervergadering van  13
oktober 1924, werd door B&W voor kennisgeving aangenomen '03. Dit resul-
teerde in een onthullende passage in de notulen van de vergadering der
Kamer op 17 november, waar B. Donders vroeg, waarom alle stukken van de
Kamer door de Raad voor kennisgeving werden aangenomen?

De burgemeester had gesteld, dat ze terzijde werden gelegd om hun vorm
en inhoud. Voorzitter Frans van Spaendonck had zich de moeite getroost alle
adressen der laatste achttien maanden nog eens door te lezen, maar hij kon
ook dan de opmerking van de burgemeester niet billijken.

C. Pierson, die de raadsvergadering had bijgewoond, vertelde, dat de bur-
gemeester er eens extra voor ging zitten, toen hij zijn philippica tegen de
Kamer hield, wat spreker zeer onaangenaam getroffen had. Misschien dat
een nog welwillender toon voortaan in de schrifturen aan het gemeentebe-
stuur iets zou kunnen helpen, wat hij dan ook aanbeval.

De secretaris verdedigde zich daarna tegen "de kleingeestigheid, dat men
blijkbaar de adressen van de Kamer, de fabrikantenbond enz. steeds zo on-
heus bejegent, omdat het van iemand komt, die er voor betaaid wordt". Men
vraagt niet naar de rechtmatigheid van de inhoud, maar wijst onmiddellijk
alles af met te zeggen: "Daar is ie weer!". De 2' secretaris B.J.M. van Spaen-
donck laakte deze wijze van optreden met het voorbeeld, dat een wethouder
van 's-Hertogenbosch, Krijgsman, "onlangs in de Raad aldaar een bezuini-
gingsadres had gekwalificeerd als komende van de 'fabriek in Tilburg', ter-
wijl spreker er geen letter van geschreven had, en er zelfs tevoren niet eens
kennis van had kunnen nemen!"

Men vraagt zich af, of deze wrijving nog doorwerkt, als ook de gemeente
Tilburg wordt betrokken bij het streven naar handelspolitieke bescherming
van de plaatselijke industrie.

In  de  bestuursvergadering  van  17  mei  1927  komt ter sprake,  dat de  Ge-
meenteraad na een interpellatie Burgemeester en Wethouders bij motie heeft
opgedragen te overleggen over de gang van zaken in de wollenstoffenindu-
strie. Veel animo roept de uitnodiging van B&W bij het bestuur van de fa-
brikantenbond niet op, men ziet er een puur politieke manoeuvre in, die door
de R.K. Volkspartij is geentameerd. Men koestert geen enkele verwachting
omtrent het resultaat van het overleg, waaraan men met tegenzin begint,
maar "gezien vooral de mentaliteit van de burgemeester zouden wij zeer in
zijne kaart spelen, indien wij het hem mogelijk maakten bij den Gemeente-
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raad terug te komen met de mededeling, dat B&W stappen hebben gedaan
'. 1(11

tot uitvoering van de motie - aldus 2' secretaris B.J.M. van Spaendonck -
maar dat de fabrikantenbond niet bereid was mede te werken.

De voorzitter. Lambert de Beer, heeft er een hard hoofd in. "Hoeveel ja-
ren reeds hebben wij onze actie gevoerd zonder tot praktisch resultaat te ko-
men". Dat noopt de 2' secretaris tot weerspraak, waarbij hij wijst op het
schoenenwetje, op de bescherming van de sigarenindustrie, op de algemene
tariefsverhoging van 5% op 8%, "een maatregel die men gemakkelijk onder-
schat, maar toch bijzonder belangrijk is, vooral als men ons 8%-tarief verge-
lijkt met de tarieven. die b.v. in Belgie geheven worden en die voor ver-
schillende soorten wollen stoffen lager zijn dan 8%". Met de actie van de
wolindustrie zijn ook veel 'bekeerlingen' gemaakt, waardoor het mogelijk
werd de Vereniging voor Actieve Handelspolitiek op te richten, die dagelijks

105in aanhang toeneemt
Het bestuur besluit de uitnodiging te aanvaarden. Ter voorbereiding van

het gesprek concipieert Van Spaendonck een 'Memorie betreffende de
toestand der Tilburgsche wolindustrie' "", waarin wordt erkend dat er op dat
tijdstip sprake is van enige opleving na de malaise sinds de crisis van 1921.

Op 14 juni 1927 vindt dit gesprek plaats, waarbij B&W doen blijken van
bereidheid om een beroep te doen op de minister van Arbeid om tijdelijke
hulp te bieden aan noodlijdende bedrijven, waarvoor in de gedachtegang van
het college - naar uit de verdere gedachtewisseling kan worden afgeleid -
het zogenaamde schoenenwetje model stond. De kansen op succes worden
door de industrie echter laag ingeschat. Misschien komt dit ook tot uiting in
het feit, dat pas 2 augustus het standpunt wordt besproken, hetgeen dan leidt
tot een tweede concept van een brief aan het gemeentebestuur, dat gedateerd
is 19 augustus. Maar ook dit betoog, dat ervan uitgaat, dat van de regering
gezien recent ingenomen standpunten ten aanzien van andere noodlijdende
bedrijvigheden op dit moment geen soulaas is te verwachten, wordt opnieuw
geamendeerd, omdat gevreesd wordt, dat uit deze stellingname door het ge-
meentebestuur §econcludeerd zal worden, dat het zo'n vaart niet loopt. In het
derde concept", goedgekeurd  in de bestuursvergadering  van 17 oktober( !),
werden twee structurele maatregelen bepleit op het handelspolitieke vlak,
ook al wil het gemeentebestuur slechts aandringen op tijdelijke hulp.

De maatregelen, die de vereniging voorstaat zijn introductie van het be-
ginsel de reciprociteit in de handelspolitiek en het verlenen van de bevoegd-
heid aan de regering om tijdelijke maatregelen te treffen tegen abnormale
concurrentie in de vorm van verhoogde invoerrechten of invoerverboden.
Gezien het belang van de zaak voor de Tilburgse economie zou het gemeen-
tebestuur in navolging van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant op
krachtige wijze adhesie moeten betuigen aan actie die de fabrikantenbond
voert.

Op 22 oktober blijkt de gemeente in beginsel bereid ter zake iets te on-
dernemen, maar vergt daarvoor de overlegging van een reeks van gege-

]I)Mvens  . wat naar de mening van het bestuur van de fabrikantenbond een on-
mogelijke opgave is en niet ter zake doende. Men verbaast er zich over. dat
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het gemeentebestuur in deze kwestie, die een levensbelang voor de Tilburgse
samenleving vormt, geen krachtiger houding aanneemt. De conclusie is. dat
discussie beter gesloten kan worden.

Dat de door het gemeentebestuur gevraagde gegevens niet ter zake
doende waren, zal nu door menigeen niet zo worden ervaren. Wel zal men er
begrip voor kunnen opbrengen, dat in de twintiger jaren de verzameling van
dit soort informatie door middel van een enquete of anderszins als een on-
doenlijke opgave werd beschouwd.

Bij de beschouwingen over de gemeentebegroting in december beperkte
de burgemeester zich tot het voorlezen van de laatste brief van de gemeente
zonder gewag te maken van het daarop gevolgde antwoord van de vereni-
ging, waaraan het bestuur zich danig ergerde, maar in de vergadering van  12.

109januari 1928 werd toch besloten er verder niet op terug te komen  .

8.11 Van contingentering naar depreciatie

Het had er alle schijn van, dat de wollenstoffenindustrie hoog en laag kon
springen maar dat zij geen gewillig oor zou vinden voor haar argumenten en
desiderata. In het buitenland nam onder invloed van de depressie na de
beurskrach het protectionisme hand over hand toe. Het loslaten van de gou-
den standaard en de depreciatie van de munten benamen de exporterende in-
dustrieen elke kans.

In augustus 1930 woonden voorzitter J.Frans Mutsaerts met 2' secretaris
Van Spaendonck een door het VNW in Den Haag belegde vergadering bij,
waar grote belangstelling voor de handelspolitieke ontwikkelingen in het bij-
zonder ook van Twentse zijde aan de dag trad. Men maakte zich zorgen over
de Engelse intenties. Hoofdzakelijk de vertegenwoordigers van de noorde-
lijke textielindustrie staken in september te Arnhem de koppen bij elkaar' om
de situatie nog eens te bekijken. waaruit Van Spaendonck. die de bijeen-
komst als enige zuiderling bijwoonde, de conclusie trok. dat "het geloof in

99110de vrijhandel ook in Twente erg achteruit gaat
De regering - en meer in het bijzonder minister Colijn - trachtte een uit-

weg te creeren door internationaal overleg. Eerst kwam het internationaal
verdrag  van 8 november  1927 tot afschaffing  van  in- en uitvoerverboden  tot
stand. Dit werd een mislukking"'. Vervolgens de handelsconventie van Ge-

112nbve van maart 1930  . De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Til-
burg en Omstreken haakte daarop in met een uitvoerige brief van 8 december
1930 aan de minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw en voorzitter

113

van de Raad van Ministers H. Colijn.
Schamper werd geconstateerd, dat in tal van landen de tariefmuren - "de

befaamde geest van Genbve ten spijt" - tot grote hoogte waren opgetrokken.
De kamer meende daarom te moeten pleiten voor maatregelen van afweer te-
gen alle abnormale concurrentie. hetzij in den vorm van dumping, hetzij ten-

'
Aanwezig waren, H.P. Gelderman. Oldenzaal; J. Jordaan, Haaksbergen. A.C. Binnendijk.
Leiden: N.J. van Gelderen: en W. Overweg. Winterswijk.
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gevolge van valutaverhoudingen. hetzij ten gevolge van directe of indirecte
uitvoerpremies. Voorzover de conventie van Gen&ve tot afschaffing van in-
en uitvoerverboden zich hiertegen zou verzetten. zou de regering stappen
moeten nemen om de nodige vrijheid van handelen te herkrijgen. De huidige
positie, dat Nederland alleen met Amerika, Engeland, Japan. Noorwegen en
Portugal aan de conventie gebonden zijn. is onhoudbaar vooral waar volgens
de door de Regering gegeven interpretatie Nederland zelfs het recht mist om
invoerverboden toe te passen tegenover landen, die zelf niet geratificeerd
hebben. De Tilburgse Kamer had dan ook ernstig bezwaar tegen het blijkbaar
bij de Regering bestaande voornemen, om ook de zgn. "Handelsconventie
van Gendve ter ratificatie aan de Staten Generaal voor te leggen.

Het pleidooi van de Kamer was gericht op een algemene bevoegdheid van
de regering om retorsiemaatregelen te nemen, "niet telkens afzonderlijke
wetjes, wier totstandkoming teveel tijd vraagt, terwijl juist in den tijd der
voorbereidYng van een dergelijk wetje het euvel zich veelal geweldig ver-
scherpt".

Die bevoegdheid zou zowel het heffen van een verhoogd invoerrecht als
het uitvaardigen van een invoerverbod, zo nodig gepaard met een stelsel van
contingentering, moeten omvatten, zoals dit in het Schoenenwetje op alles-
zins bevredigende wijze was geregeld«.

In de brief aan de ministerraad wordt nader opgemerkt: "Het tegenwoor-
dige systeem van lijdelijkheid moet worden verlaten en worden vervangen
door een systeem van activiteit. Onze tegenwoordige traktatenpolitiek is al-
leen gericht op het verkrijgen der meestbegunstiging: de actieve handelspo-
litiek moet ons behalve de meestbegunstiging de wederkerigheid brengen.

Immers met meestbegunstiging alleen zijn de Nederlandse exportbelan-
gen niet afdoende gediend: daarnaast moet de mogelijkheid worden gescha-
pen. om langs den weg van onderhandelingen te geraken tot het uit de weg
ruimen van die handelsbelemmeringen, welke speciaal voor de Nederland-
sche exportbelangen nadelig zijn".

Een signaal van de verslechterende situatie, die naar het inzicht van de
regering te lijf zou moeten worden gegaan door kostenverlaging, in het bij-
zonder loonsverlaging, was ook het telegram dat op 24 september 1931 door
de fabrikantenbond aan de voorzitter van de Raad van Ministers werd gezon-
den:

"Tilburgse Wollenstoffenfabrikanten in vergadering bijeen, verontrust
door de zich reeds thans duidelijk tonende gevolgen der door Engeland ge-
nomen maatregelen en de daardoor automatisch in de Engelse industrie in-
getreden ingrijpende loonsverlaging. vragen de volle aandacht van de Rege-
ring voor de daaruit voortspruitende bedreiging van het voornaamste export-
gebied der Tilburgse wolindustrie, alsmede voor de grote verscherping der
concurrentie van buitenlandse manufacturen op de Nederlandsche markt, die

Hierin klinkt ongetwijfeld de stem van de voorzitter van de Kamer van Koophandel J.J. de
Pont in door.
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zal ontstaan als Engeland voor de wollenstoffen-exporterende landen goed-deels zal zijn gesloten.
Zij vragen daarom op korten termijn ingrijpende maatregelen om althans

de Nederlandsche markt tegen deze abnormale concurrentie te beveiligen, en
werkloosheid op grote schaal te voorkomen." Hierop volgde nog een uitvoe-
rige uiteenzetting.

Ook de zuidelijke Kamers van Koophandel lieten zich niet onbetuigd. Op5  november  1931  werd een verenigde vergadering gehouden  van de kamers
in Noord Brabant en Limburg"*, waar de argumenten van het bedrijfsleven
nog eens op een rijtje werden gezet.

Al deze vertogen hielpen er aan mee, dat tenslotte toch in brede kringen
het besef ontstond, dat de positie voor Nederland als eenzaam en aan haar lot
overgelaten bolwerk van vrijhandel uitzichtloos was.

De doorslag gaf natuurlijk, dat Groot Brittannie de gouden standaard op
21 september 1931 verliet, zodat het £ binnen enkele dagen met omstreeks
20% deprecieerdelts. De beschermende rechten lieten niet lang meer op zich
wachten: de Import Duties Act van februari 1932.

De Nederlandse regering  ging  op 29 oktober  1931  over  tot de indiening
van een wetsontwerp, dat resulteerde in de Crisisinvoerwet van 23 december
1931.
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in  de  zomer van   1931   besloot  de  Vereeniging  van Tilburgsche  Fabrikanten van  Wollenstoffen  tot
aankoop van het pand Willem Ii-straat 47-49 als verenigingsgebouw. Omdat ook de Kamer van
Koophan<lei voor Tilburg en omstreken hier kantoor hield, werd het gebouw veel met de Kamer

geidentificeerd.
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Aan deze ommekeer werd in de studie van mr. P. Blaisse nog een
opmerkelijk textieltintje gegeven:

"Een belangrijke verandering in het handelspolitieke beeld veroorzaakte
de volte face van Twente in deze tijd. Dit centrum, dat jaren lang de indu-
striele voorvechter van de vrijhandel was geweest en als tegenvoeter van
Tilburg de protectionistische stromingen van beneden de Moerdijk had hel-
pen neutraliseren, wisselde in korte tijd van stelling. Meer dan wat ook de-
monstreerde deze overgang de materiele verankering van de in ons volk le-
vende handelspolitieke overtuigingen. Vanaf het begin der depressie traden
Twentenaren ook in de voorste rijen der pleitbezorgers van daadwerkelijke
handelspolitieke steun. Daarmede had de vrijhandelsbeweging in Nederland
een van haar kerngroepen verloren".

In Tilburg was men niet content met het ontworpen wetsvoorstel, maar
uit vrees, dat het kind met het badwater zou worden weggeworpen, stelde
men zich terughoudend op'". Het secretariaat bereidde echter wei de nodige
statistische documentatie voor om met succes een beroep op de wet te kun-

118nen doen , terwijl H. Blomjous zich in de Eerste Kamer inspande om vertra-
ging in de behandeling van het wetsontwerp te beperken met het resultaat,
dat de wet nog voor Kerstmis het Staatsbtad bereikte. Als eerste diende de
wollenstoffenindustrie een aanvrage ter contingentering in. waarin bepleit
wordt de invoer van wollen en halfwollen stoffen en wollen en halfwollen
confectie te beperken tot 50% der gemiddelde invoerwaarde over 1928 t/m
1930. Dat kwam onfieveer overeen met een contingentering op basis van
70% van het gewicht

Over de aanvrage moest de contingenteringscommissie een advies uit-
brengen, partijen in deze procedure waren naast de vereniging ook de Ne-
derlandse Vereniging van Confectiefabrikanten. de Tilburgse en Twentse
Kamers van Koophandel, die het eens waren over het contingenteringsvoor-
stel. Maar erg vlot ging het allemaal niet. De ARKWV had dan ook nog een
audientie bij de minister van Arbeid. Handel en Nijverheid gearrangeerd om
op de urgentie van de zaak te wijzen en waarbij mr. M. Steenberghe en Van
Spaendonck als representanten van die organisatie aanwezig waren. De mi-
nister, die ook door St. Lambertus en de fabrikantenbond gezamenlijk be-
stookt was. zou zijn volle medewerking geven, maar de vereiste goedkeuring
van de Tweede Kamer eiste een zorgvuldige procedure, die enige tijd vergde.
nog daargelaten, dat Buitenlandse Zaken traineerde. Vooruitlopend op een
beslissing werd in de algemene vergadering een pluim op de hoed gestoken
van prof. H. Kaag. lid van de contingenteringscommissie, die gedocumen-
teerd door het verenigingssecretariaat, positief stond tegenover de Tilburgse
zienswijze'm

Het tijdelijke en defensieve karakter van de beschermende maatregelen
werd beklemtoond door de procedurele bepalingen van de wet. waarin vast-
gelegd was. dat de maatregelen werden genomen bij Koninklijk Bes luit,
waarna bij de Tweede Kamer een wetsontwerp tot goedkeuring moest wor-
den ingediend, zodat de Kamer alsnog de gelegenheid had zich over elke
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specifieke maatregel uit te spreken. Bovendien had de wet een beperkte gel-
digheid, namelijk tot 1 januari 1935'21.

In eerste aanleg waren de contingenten volgens de wet proportioneel. Een
ontwerp tot wijziging van de Crisisinvoerwet van 18 augustus  1933 brak
daarmee. Wel werd een proportioneel basiscontingent in de wet vastgelegd,
doch daarnaast werd de minister gemachtigd bijzondere contingenten voor
door hem aan te wijzen landen vast te stellen. Bij doorvoering van dit sys-
teem na goedkeuring van de wet op 17 november 1933 werden successieve-
lijk de proportionele invoercontingenten verlaagd, met het doel, onderhande-
lingen met het buitenland te openen, ten einde door het bepalen van ver-
dragscontingenten voordelen voor de Nederlandse uitvoer te verkrijgen.

Deze wetswijziging betekende dus de officiele introductie van de actieve
handelspolitiek in Nederland'.

De eerste contingentering op basis van de Crisisinvoerwet werd uitge-
vaardigd  op 23 januari 1932, spoedig gevolgd door een  K.B.  van 5 februari
inzake de contingentering van wollenstoffen, bovenkleding en schoenen.

In februari werd er nog ferm oppositie geboden tegen de in het leven ge-
roepen contingentering van wollenstoffen. Het verzet kwam van de zijde van
de importeurs van damesconfectie, die stelden, dat de Nederlandse wollen-
stoffenindustrie niet zou kunnen voorzien in de binnenlandse behoefte na de
beperking van de invoer. zeker niet wanneer gelet werd op het betere genre.
Op aandringen van de voorzitter van de Contingenteringscommissie Albert
Spanjaard vond een bespreking met deze groep plaats. waarbij door de han-
del in dit segment een - vrij gecompliceerd - voorstel werd voorgelegd, dat
hun belangen zou ontzien. De Tilburgse vereniging had er geen oren naar.
Natuurlijk betwistte men, dat de eigen industrie niet zou kunnen voldoen aan
de vraag; bovendien was het contingent van 65% van de gemiddelde invoer-
waarde in de jaren 1929 - 1931 uitermate ruim. In verband met de opgetre-
den prijsdalingen zou nog steeds 70% van het aantal damesmantels, japonnen
enz. germporteerd kunnen worden. 2' Secretaris van Spaendonck waar-
schuwde, dat de Nederlandse damesconfectie met hun argumenten voor con-
tingentering nogal zwak stond, temeer nu deze groep slecht georganiseerd
was en bijgevolg nauwelijks gedocumenteerd over totale produktie en derge-
lijke. Het belang van de wollenstoffen industrie was echter op de eerste
plaats het gezamenlijke front met de confectie intact te laten'22. Men moest
wel in gedachten houden, dat men in eerste instantie een gewillig oor vond
bij minister T.J. Verschuur .

Op  11  april  1932 vond daarna een door de contingenteringscommissie be-
legde bespreking plaats van alle geledingen van de wolindustrie en confectie
onder leiding van Albert Spanjaard. Veel veranderde dat niet, de goedkeu-

' Tot het handelspolitiek instrumentarium ging ook nog behoren de Tariefmachtigingswet van
17-5-1934. krachtens welke  bij  K,B, kon worden vooruitgelopen  op een aanhangige wettelijke
tariefsverhoging.

' Timotheus Josephus Verschuur, * Utrecht   18-3-1886   t   POlitz 17-4-1945; minister   van
Economische zaken: voorzitter van de RKSP
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ringswet' haalde de eindstreep. zodat de contingentering tot 1 februari 1933
veilig gesteld was. Daarna werd de contingentering van jaar tot jaar voortge-
zet. De modaliteiten daarvan en het overleg, dat gevoerd werd met de vol-
gende stadia binnen de productiekolom textiel laten we onbesproken.

Maar de contingentering bracht niet de verlichting, waarnaar de industrie
reikhalzend had uitgezien. Toch waren de effecten niet te verwaarlozen,
maar de werking van de contingentering was vanzelfsprekend beperkt tot de
Nederlandse markt. De door de regering uitgebrachte 4' Nota inzake de con-
tingenteringspolitiek wijst uit dat in de jaren 1931 tot 1936 het aandeel van
de Nederlandse industrie in het binnenlands verbruik van wollen stoffen een
gestage groei te zien gaf, zoals blijkt uit het volgende staatje, waarin het pro-
centueel aandeel is uitgedrukt in waarde.

Tabel 8 Procentueel aandeel van de Nederlandse industrie in de waarde
van het binnentands verbruik van wollenstoffen

1931        44

1932        56

1933         61

1934        68

1935        73

1936        75

De acties van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollen-
stoffen gericht op een verdere bescherming in verband met de harde gulden
werden onverdroten voortgezet. Op tariefgebied werd het peil van de invoer-
rechten in 1931 met 25% verhoogd, waardoor de standaard van 8 op 10%
kwam. Men kan erover redetwisten of dit alleen een fiscale strekking had.
Het was in elk geval ook een symptoom van de zich wijzigende inzichten van
de regering, die aanvankelijk bevestigd leken te worden door het in septem-
ber 1932 ingediende voorstel tijdelijk 30 opcenten te leggen op alle invoer-
rechten, maar in de Tweede Kamer bleek dat een onhaalbare kaart. Het voor-
stel werd sterk ingeperkt, maar toch werd een technische herziening van de
Tariefwet aangekondigd. De voorbereiding werd toevertrouwd aan een com-
missie onder voorzitterschap van het Tweede Kamerlid dr. H. Lovink. In Til-
burg werd een commissie onder leiding van H. Blomjous gemobiliseerd om
de wensen van de wollenstoffenindustrie te formuleren. Dit niet bewaard ge-
bleven rapport was verdeeld. Terwijl de meerderheid van de commissie naar
Belgisch voorbeeld een heffing op basis van gewicht voorstelde, hield Frans
van Dooren in een door hem uitgegeven brochure vast aan een progressief ad
valorem recht 124. Blomjous meende. dat het voorstel Van Dooren al helemaal
geen kans maakte, terwijl een specifiek recht tenminste enige extra bescher-
ming zou kunnen bieden. Dat hiermede wellicht iets te bereiken viel. werd
gedemonstreerd door een specifiek recht voor keramische artikelen"'. dat in
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de wet belandde, maar de wollenstoffen werd een dergelijke voorkeursbe-
handeling onthouden.

Wel deelde men in de verhoging van het standaard invoerrecht, dat op
12% werd gebracht, maar dat was op geen stukken na de protectie. die de in-
dustrie zich voorstelde. Die lagen op het niveau van 30%, zoals secretaris
Van Spaendonck minister Gelissen in juni 1935 voorhield'26. De bittere pil
werd voor mogelijke optimisten verguld door de mededeling - ter gelegen-
heid van de aanvaarding van de tariefsherziening in de Tweede Kamer - dat

127er voor de textielindustrie speciale tariefmaatregelen in de maak waren
Het bleek een zoethoudertje.

Tenslotte sloeg Nederland andere wegen in.  De  in 1932 geformeerde
Economische Raadm onder voorzitterschap van prof. ir. I.P. de Vooys advi-
seerde in 1936 tot verruiming van de handelspolitieke bevoegdheden van de
regering' .

In plaats van de verdere ontwikke-
ling van het regeringsbeleid, de effecten
daarvan voor de fabrikanten van wollen-
stoffen en de pogingen tot beYnvloeding
van het beleid op de voet te volgen
stellen wij ons - behoudens het vermel-
den van enkele opmerkelijke gebeurte-
nissen - tevreden met het aanhalen van
gedeelten van de redes van drie opeen
volgende voorzitters van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Tilburg
en Omstreken, die we als mijlpalen op
het traject naar een herstel voor de
tweede wereldoorlog willen zien. In zijn
nieuwjaarsrede op 14 januari 1935

13() Josephus J  de Pontstelde Kamervoorzitter Jos de Pont  :
*    Tilburi 23  10 1877"Het stemt tot voldoening, dat de
+   Ttlburg 17 10 1934

Regering gehoor gaf aan de jammer- L Anna C  Beerengklachten van het bedrijfsleven over de Schoenfabrikantgeweldige invoer van buitenlandse nij- Vooratter Kamer van Koophandel en
verheidsproducten, meestal aan dum-

Fabneken goor Tilburg en Omstrekenpingprijzen, en besloot tot grondige wij-
ziging van hare handelspolitiek. Het lijdelijkheidsbeginsel werd prijsgegeven
om plaats te maken voor het beginsel van wederkerigheid. De ene stap na de
andere werd in deze richting gezet, Retorsiewet, Clearingwet en vooral de
wijziging der Crisisinvoerwet".

Voorzitter De Pont plaatste voorlopig wel vraagtekens bij de praktische
betekenis maar de Regering was de onderhandelingen met andere landen op
basis van de nieuwe handelspolitieke uitrusting pas eind 1933 begonnen. Ge-
ruststellend was, dat de Regering in 1933 haar contingenteringspolitiek ten
aanzien van een steeds groter aantai producten had voortgezet.
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Nieuwe contingenteringsmaatregelen werden genomen, terwijl reeds
vroeger genomen besluiten consequenter en strenger werden toegepast. De
gunstige gevolgen van dit beleid deden zich in het Kamerdistrict vooral in de
tweede helft van 1933 voelen in den vorm van "een niet onbelangrijke
achteruitgang der werkloosheidscijfers. Waren er in Januari 1933 nog circa
4.000 geheel of gedeeltelijk werkloze arbeiders bij de arbeidsbeurs te Til-
burg ingeschreven, in November 1933 was dit aantal teruggelopen tot bene-
den de 2.000".

Maar de uitvoer van wollen- en halfwollenstoffen ging echter nog verder
achteruit en daalde tot ongeveer f. 2.000.000,--, tegenover een export van
meer dan f. 15.000.000,-- in 1929. Een achteruitgang van de uitvoer derhalve
van 87%, daartegenover daalde de invoer van wollen- en halfwollenstoffen
in Nederland van f. 35.400.000,-- in 1929 tot f. 16.700.000 in 1933.

Tegenover deze teruggang van de invoer naar de waarde met 50%, staat
echter slechts een achteruitgang van de invoer berekend naar het gewicht van
13%. Tegenover 1932 steeg zelfs de invoer  naar het gewicht  nog  van
3.800.000 kilo tot 4.300.000 kilo.

Voorzitter De Pont accentueerde dit met enige gegevens over de in- en
uitvoer van wollen en halfwollen dames- en herenconfectie. Terwijl deze uit-
voer tot een vrijwel te verwaarlozen bedrag wegzakte, nam de invoer van
deze producten over de eerste elf maanden van 1933 vergeleken met de eer-
ste elf maanden  van  1932 naar het gewicht toe met  132.000 kg.. terwijl de
waarde daalde met ongeveer 1.300.000 gulden. De totale waarde van den in-
voer van wollen en halfwollen confectie bedroeg over de eerste elf maanden
van 1933 nog ruim fl. 20.000.000,--.

De Pont concludeerde: "Uit deze cijfers blijkt, dat nog buitengewoon
grote hoeveelheden buitenlandse artikelen, ook op het terrein der kleding van
mannen en vrouwen uit het buitenland hier te lande worden geYmporteerd.
waaronder ongetwijfeld bijzondere modeartikelen en dergelijke ten opzichte
waarvan een al te drastische invoerbeperking bepaalde handelszaken ernstig
in hun bestaan zou kunnen schaden".

Uitgaande van een totale invoer van weefsels en confectie van allerlei
aard ter waarde van rond fl 100.000.000,--. dan stond wel vast, dat door ver-
dere beperking van de invoer een zeer belangrijke uitbreiding van de werk-
gelegenheid in de textiel- en confectie-industrie in Nederland gerealiseerd
zou worden, zodat het abnormaal grote aantal werklozen in de textielindu-
strie belangrijk verminderen zou.

Voorts leerden de cijfers - zo oordeelde De Pont - zowel ten opzichte van
wollenstoffen als ten opzichte van confectie, dat men er met een contingente-
ring naar de waarde niet komt. Immers in het bijzonder voor de confectie
was de invoer - niettegenstaande de contingentering - in 1933 vergeleken met
de basisjaren in stede van afgenomen, nog met circa 10% gestegen. Voor een
reele invoerbeperking was derhalve een hoeveelheidscontingentering onmis-
baarm

De schoenindustrieel Jos J. de Pont overleed op 17 oktober 1934 op 57-
jarige leeftijd. Om in deze onverhoedse vacature te voorzien werd opnieuw
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een beroep gedaan op Frans van Spaendonck. Uit de rede die hij op 16 ja-
nuari 1936 in de nieuwjaarsvergadering van de Kamer hield, bepalen de vol-
gende citaten'l' de toonzetting in mineur:

"De verblijdende tekenen van opleving, welke in sommige industrielan-
den een keerpunt in de crisis schijnen aan te kondigen, zijn hier te lande nog
geenszins waar te nemen. al klinkt er nu en dan door een enkel persbericht
een meer hoopgevend geluid".

Ook Frans van Spaendonck benadrukte de schrikbarende werkloosheid.
Ook in Tilburg blijkt de werkloosheid een sterke toename gedurende de laat-
ste twee maanden van het jaar te hebben ondergaan, waren er op 2 januari
1935 2986 geheel en 942 gedeeltelijk werklozen ingeschreven, op 15 januari
jl. waren er 3568 geheel en 1158 gedeeltelijk werklozen. De nieuwe voorzit-
ter merkt op:

"De kosten van levensonderhoud mogen in den loop van het jaar dan al
enigszins gedaald zijn, op grond van de gedurende de laatste jaren opgedane
ervaring mag niet worden verwacht, dat bij handhaving van het huidige mo-
netaire systeem aanpassing van lonen en lasten in zodanig tempo zal plaats
hebben, dat daarvan spoedig verbetering van ons nationaal concurrentiever-
mogen mag worden tegemoet gezien".

Voorzitter Van Spaendonck zet dan met alle waardering voor de Econo-
misch Technologische Instituten een groot vraagteken bij het effect van het
stimuleren van ondernemersinitiatief. "Betwijfeld moet worden of een
werkloosheidcijfer van 468.000 daardoor de eerstkomende jaren een vermin-
dering van enige betekenis zal ondergaan". Het beperkte binnenlands ver-
bruik biedt momenteel ook geen perspectief voor kapitaalbelegging.

Wel groeide voor de belangrijkste industrietakken in het district het aan-
deel in het binnenlands verbruik:
- voor de wolindustrie van 45 % in 1928 tot 67 % in 1934;
- voor de leerlooierijen van 93 % tot 98 %;
- voor de schoennijverheid van 65 % tot 84 % en
- voor de katoen- en linnenweverijen van 79 % tot 88%.

Van Spaendonck is somber ten aanzien van de toekomst. Hij geeft daar-
van de volgende typering: "Doch de voorwaarden vereist tot herstel van ons
internationaal concurrentievermogen blijven blijkens de in 1935 opgedane
ervaring nog steeds onvervuld". Terwijl de groothandelsprijzen reeds belang-
rijk in de richting der wereldprijzen gedaald zijn en nog slechts circa 12 %
van de Engelse indexcijfers afwijken, blijven de kosten van levensonderhoud
volgens een berekening in de laatste aflevering van het tijdschrift Economie
nog circa 30% boven het Engelse niveau uitgaan. Zolang aanpassing van 10-
nen, speciaal in de beschutte bedrijven, verlaging van overheidslasten, van
huren en tarieven deze spanning tussen groot- en kleinhandelsprijzen niet
zullen hebben overbrugd, zal ons land met zijn producten en diensten te duur
blijven en bij het herstel van het wereldverkeer achteraan komen.

Zoals gebruikelijk sloot een beschouwing over de gang van zaken in de
verschillende bedrijfstakken in het ressort van de Kamer hierop aan, waarbij
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ruim aandacht werd gegeven aan de wollenstoffenindustrie. Hier beperken
we ons tot een alinea over de exportpositie:

"Alhoewel, mede dank zij de voortgaande modernisering en rationalisatie
der bedrijven. de prijzen der productie de lijn der dalende koopkracht konden
volgen. konden deze in verband met nog bestaande loonverschillen en het te
hoge kostenniveau nog niet in overeenstemming met buitenlandse noteringen
worden gebracht." Zonder de hulp van contingenteringsmaatregelen, vooral
effectief ten opzichte van sommige landen als Engeland, Belgie en
Tsjecho-Slowakije, zou de binnenlandse industrie zich dan ook op de natio-
nale markt niet tegenover de buitenlandse concurrentie voldoende kunnen
handhaven, al heeft de aanpassing van prijzen in het algemeen reeds vrij be-
langrijke vorderingen gemaakt.

Enkele maanden later overleed Frans van Spaendonck op 54-jarige leef-
tijd.

Ongetwijfeld slaakte de Kamer een zucht van verlichting toen de kort te-
voren afgetreden minister van Economische Zaken mr. M.P.L. Steenberghe -

]33

eerder werkzaam bij NV Textielfabrieken H. van Puijenbroek  en in 1932-
1934 voorzitter van de Vereniging van Katholieke Werkgevers in de Textiel-
nijverheid - bereid gevonden werd het voorzitterschap op zich te nemen. Hij
had het ministersambt in 1935 neergelegd, omdat hij zich niet kon verenigen
met het monetaire beleid van het kabinet. Goed en wel geYnstalleerd als
voorzitter verliet Nederland op 27 september van dat jaar als laatste van de
West-Europese landen de gouden standaard met als consequentie een depre-

ciatie van de Nederlandse munt met omstreeks 20%. Steenberghe liet de ge-
legenheid niet passeren om in de Kamervergadering van 2 oktober 1936 zijn
gelijk te etalerenlw

Maar in zijn nieuwjaarrede op 12 januari 1937 pakte hij de draad van het
135betoog van zijn voorganger op, die constateerde  , "dat de verblijdende teke-

nen van opleving, welke in andere landen een keerpunt van de crisis aankon-
digden, hier te lande geenszins aanwezig waren". Steenberghe onderschreef
de opvatting. dat Nederland in tegenstelling tot het buitenland het kostenpeil
nog niet in overeenstemming had gebracht met de wereldmarkt. Inderdaad op
grond van de opgedane ervaringen mocht niet worden verwacht, dat bij
handhaving van het toenmalige monetaire systeem de aanpassing van de
kosten in zodanig tempo zou plaats hebben. dat spoedig een verbetering van
het nationaal concurrentievermogen mocht worden voorzien. De gebeurtenis-
sen in 1935 gaven zijn voorganger Van Spaendonck het recht deze stelling te
poneren. "Medio 1935 was in feite de aanpassingspolitiek stopgezet. Voor
het gehele land was de staking in Tilburg het teken, dat op loongebied niet
verder aangepast kon worden. De detlatiepolitiek was praktisch stopgezet en
- in tegenstelling tot het buitenland - zonk Nederland verder in de depressie

weg".
Steenberghe betoogde: "Alle officiele en officieuze redeneringen ten

spijt, staat het vast. dat de devaluatie het jaar 1936 heeft beheerst. Alle ver-

wijzingen naar de verbetering in de wereldconjunctuur kunnen het feit niet
wegredeneren. dat deze opleving reeds meer dan een jaar haar gunstige uit-
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werking in andere landen uitoefent en dat ons land vddr september niet en nit
september w81 aan de algemene opleving deel neemt".

Mr. Steenberghe gaf vervolgens een reeks van symptomen, waarin zich
de opleving in meerdere bedrijftakken manifesteerde. Ook de indicatoren van
de landelijke economie gaven een plotselinge wending ten goede te zien, ver-
ruiming van de geldmarkt, verhoogde belastingopbrengsten met name van de
indirecte belastingen, verbetering van de werkgelegenheid enz.

Er mocht op de duur gerekend worden op nog grotere verbeteringen mits
door de regering een adequaat beleid werd gevoerd.

In dat verband stelde Steenberghe met betrekking tot de handelspolitiek:
"Voorts zal het nodig zijn onze economische bewapening eerder uit te

breiden dan te verminderen. Ook hier lokt zoet gefluit van het zwaar bewa-
pende buitenland. ...... Ik moge er slechts op wijzen dat ons bedrijfsleven en
op de binnenlandse markt &n voor de noodzakelijke export de steun van con-
tingentering en invoerrechten niet kan missen".

Besprekingen over algemene of regionale verdragen kwalificeerde de
voorzitter als "op dit ogenblik buitengewoon gevaarlijk" omdat die een alibi
leken te verschaffen voor de noodzakelijke verdere outillering van het eigen
handelspolitiek apparaat. "Van de perspublicaties over het ten deze door
onze Minister President genomen initiatief is dan ook in vele kringen met
beklemming kennis genomen".

Deze vermaningen zal de spreker wel ter harte hebben genomen, immers
de volgende leider van het departement van Economische Zaken, was weer
Steenberghe. De Kamer betreurde in de vergadering van 26 juli 1937 zijn
vertrek, maar verheugde zich tegelijkertijd over zijn terugkeer op de minis-

136terszetel  . Als Kamervoorzitter werd hij opgevolgd door H. Mannaerts
Met de verbetering van de gang van zaken in de bedrijfstak taande ook de

tot dusver niet aflatende aandacht van de Vereeniging van Tilburgsche Fa-
brikanten van Wollenstoffen voor de tariefsherziening. Uitdrukkelijk moet
een uitzondering worden gemaakt voor Henri Blomjous, wie in de algemene
vergadering  van 27 maart  1939 door voorzitter J.Frans Mutsaerts "oprechte
dank" werd gebracht voor diens onvermoeide actie tot verhoging van invoer-
rechten te geraken. Die verhoging  trad op  1  maart  1939 in werking,  maar de
wet zelf bereikte pas op 14 december 1939 het Staatsblad.

8.12 Internationaal Overleg

Naast de haast eindeloze strijd om het Nederlands handelspolitieke beleid
om te buigen werd de handelspolitiek in de crisis van de dertiger jaren ook
een item in de contacten, die de Nederlandse wollenstoffenindustrie onder-
hield met de buitenlandse collegae/concurrentie.

In 1924 was op initiatief van Maurice Dubrulle, wollenstoffenfabrikant te
Tourcoing. als voorzitter van de commissie voor internationale zaken van het
Franse Comitd Central de la Laine, een ontmoeting georganiseerd van de

177wolindustrie te Bradford en de Franse industrie  . Het doel was te komen tot
een internationale arbitrage-overeenkomst voor de handel in wol en wolpro-
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ducten. Met die opzet boekte men resultaat. Toen in november 1928 een
vijftal vertegenwoordigers van de Nederlandse wolhandel en wolindustrie h
titre d'observateur de wolconferentie te Parijs bijwoonden, hadden de wolor-
ganisaties uit Frankrijk, Belgie. Duitsland, Engeland, Italie en Tsjecho-Slo-
wakije de overeenkomst ondertekend. In die bijeenkomst werd formeel be-
sloten tot de oprichting van de 'Fdddration Lainibre Internationale' (FLI) of-
wel de 'International Wool Textile Organisation'(IWTO). Van deze interna-
tionale konden de nationale organisaties lid worden. In Nederland werd
daartoe opgericht de 'Algemene vereniging voor Wolhandel en Wolindu-
strie', waarvan ook de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wol-
lenstoffen lid werd.

De FLI volstond niet met het opstellen van een arbitragereglement; het
zwaartepunt lag bij het opstellen van standaardcondities in hoofdzaak op
technisch gebied, zoals het toegestaan vochtigheidsgehalte van wol, kamband
en garens, tolerantie op garennummers. Tijdens de jaarlijkse conferenties
werden echter naast bijvoorbeeld een onderwerp als textielbenamingen ook
zaken aangesneden, die internationale relaties betroffen zoals de douaneno-
menclatuur. Een belangrijk facet van deze conferenties vormden de jaarlijkse
ontmoetingen van de topmannen van de nationale organisaties.

In dit organisatorisch kader nam Andrd Peltzer, voorzitter van het Comitd
Central Belge de la Laine, eind 1931- tijdens de wolconferentie te Basel het
initiatief tot een motie ten gunste van vrijhandel, dat snel gevolgd werd door
een overleg tussen de Franse en Belgische organisaties om te komen tot een
afspraak op basis van wederkerigheid met het doel de handel in wolproduc-
ten tussen beide landen te bevorderen en te beschermen. Het argument van
Peltzer was, dat de Belgische industrie door de recente instelling van het
Britse invoerrecht 30% van zijn afzet teloor had zien gaan. Tussen de beide
landen zou hoogstens een fiscaal recht moeten worden geheven. Niet alleen
bij Maurice Dubrulle. de Franse voorman, had hij een gunstig onthaal voor
zijn denkbeeld gevonden, ook de Brit Joseph Clay (Export Merchants of Raw
Materials and Yarns) was niet at'kerig van het voorstel. Dubrulle, die lid was
van het Frans-Duitse Economisch Comitd, zou zijn Duitse gesprekspartners
polseni,9

Het plan - een op basis van wederkerigheid onderling overeengekomen
(laag) invoerrecht voor wolproducten - kwam op 8/9 maart 1932 in bespre-
king in de FLI/IWTO in Parijs en ontmoette daar tegenstand van Duitsland
en Tsjecho-Slowakije. De afspraak werd gemaakt de eigen regeringen over te
halen. waartoe de Tilburgse delegatie zich bij thuiskomst tot de minister van
Arbeid. Handel en Nijverheid richtte. Intussen hadden Frankrijk en Belgie
hun ideeen verder uitgewerkt en op 8 april arriveerden Peltzer en Dubrulle in
Tilburg om hun douane-accoord toe te lichten. Al stelde de Tilburgse vereni-

1.H)

ging een aantal voorwaarden, er werd overeenstemming bereikt  .
Het woord was nu aan de regeringen, die een wettelijke basis aan de af-

spraak zouden moeten geven. De contacten in Den Haag met dr. H.M.
Hirschfeld (ministerie van Economische Zaken) en dr. J.A. Nederbragt
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(ministerie van Buitenlandse Zaken) wekten de indruk, dat het plan van de
wolsector 'au sdrieux' werd genomen.

Intussen ging de tarievenstrijd gewoon door. De invoerrechten in Belgie
werden met 50% verhoogd, maar men wist te bereiken, dat dat niet zou gel-
den voor weefsels, die met name door Nederland en niet door Engeland naar
Belgie werden uitgevoerd, maar dat bleek eenvoudiger gezegd dan gedaan.
Het overleg met de Belgen daarover bleek ook niet veel op te leveren.

Het inmiddels Belgisch-Frans-Nederlandse project kreeg medio juli 1932
in de bestuursvergadering van de FLI/IWTO tegenwind uit de Engelse hoek.
Eerst zouden ook Duitsland, Italie en Tsjecho-Slowakije mee moeten doen,
dan pas mocht op Engelse participatie gerekend worden'41. Daarop repten
Dubrulle, Peltzer en J. Frans Mutsaerts zich in september  1932 naar Berlijn,
doch uit de latere berichtgeving blijkt, dat die missie geen concreet resultaat
heeft geboekt. Italie en Tsjecho-Slowakije wilden toetreden tot het douane-
akkoord, maar Duitsland achtte het onmogelijk om de Duitse invoerrechten
onmiddellijk sterk te verlagen en was van mening, dat de verschillen in eco-
nomische structuur tussen de verschillende landen ook een differentiatie in
toltarieven motiveerde.

Het ging over een verlaging tot 2% voor kamband, 3-6% voor garens en
10-12% voor weefsels. Deze cijfers krijgen relief door vermelding van het
toen geldende invoerrecht op weefsels van + 450 gram: in Belgie ruim boven
20%; Tsjecho-Slowakije 43,5%; Frankrijk 51,4%: Italie 55%; Spanje  190%
en Nederland 10%141.

In november toonde voorzitter J.Frans Mutsaerts in de algemene vergade-
· 143ring  nog weI een begin van bereidheid om de Duitsers enigszins tegemoet

te komen, omdat het akkoord toch een verbetering zou kunnen betekenen van
de handelsrelaties met de andere deelnemers. H. Blomjous was terecht scep-
tisch over de haalbaarheid van de hele opzet, die uitging van de terzijde stel-
ling van de meestbegunstigingsregel, die in de Nederlandse handelsverdra-
gen placht te zijn opgenomen. In het ontworpen douaneakkoord trad immers
de reciprociteit in de plaats van de mogelijkheid zich te beroepen op de gun-
stigste behandeling aan enig ander land toegestaan. Dit betekende een door-
breking van een beginsel, dat aan de basis lag van de Nederlandse handels-
politiek. Na de voorgeschiedenis leek het pessimisme van Blomjous zeker
gerechtvaardigd. Maar men gaf het nog niet op.

In de algemene vergadering van 19 december 1932 moest een uitspraak
worden gedaan over een Duits tegenvoorstel om in alle deelnemende landen
te beginnen met halvering van de bestaande invoerrechten. Bij deze halve-
ring zouden de hiervoor genoemde tariefpercentages de bodem vormen. Het
preadvies daarover, dat uitgebracht zou worden door H. Blomjous, Daniel
Eras, Frans van Spaendonck en de secretaris, was wegens ziekte van Blom-
jous niet beschikbaar, maar er moest voor het eind van het jaar een standpunt
worden bepaald. Terwijl men enerzijds de daaruit volgende verlaging van het
Engelse invoerecht op weefsels tot 10% waardeerde, werd er twijfel geuit
aan de betrouwbaarheid van de Duitse verbintenis. Juist op de Duitse markt
zou men bij een lager invoerrecht exportresultaten kunnen boeken, maar op
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de Engelse markt was dat ongewis in verband met de koers van het Engelse
pond. Mocht men daarvoor de contingentering prijs geven? Men koos voor
handhaving van de Belgisch-Frans-Nederlandse opzet, die ook leek te passen
in de Conventie van Ouchy. Die conventie van 18 juli 1932 sloot aan bij de
voorkeur van Buitenlandse Zaken (dr. Nederbragt) voor een wederkerige
verlaging van de invoerrechten tussen Nederland en Belgie. Maar de
uitzondering op de meestbegunstiging, die de overeenkomst kenmerkte,
waarbij elk land op dezelfde voorwaarden zich zou kunnen aansluiten, vond
geen genade in Britse ogen en de Conventie werd nimmer van kracht 144

Ook de pogingen in het kader van de internationale organisaties van de
wolindustrie liepen dus schipbreuk.
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Hoofdstuk 9

Weerslag op de arbeidsverhoudingen

De uitvoerige beschouwin-
gen in het vorige hoofdstuk
laten wellicht de indruk achter,
dat het strijdpunt vrijhandel of
protectie zo zeer de geesten in
beslag nam, dat voor andere
gewichtige belangen geen

1,1,/1/ltilill

-' 9/ ruimte bestond. Toch was het

vraagstuk sterk verknoopt met
de ontwikkeling van het beleid

1   - 1 op het stuk van de arbeids-
Aan een t ernmachine bij de Wollen1tolIenfabriek voorwaarden. De werkgevers

Triborgh Toon de Vrte  wilden in afwijking van de
gangbare gedragslijn steun en

invloed van de bonden verwerven voor hun pleidooien gericht op protectie.
een onderwerp op bedrijfseconomisch terrein, dat altijd als het exclusieve
domein van de ondernemer gold. Maar de verwachting, dat elke protectie
zich zou vertalen in stijging van de kosten van levensonderhoud. belette de
arbeidersorganisaties zich achter de visie van de fabrikanten te scharen. De
keuze zou moeilijk blijken zowel voor bonden als voor werkgevers.

9.1       Loonstatistiek

Aan het slot van het zesde hoofdstuk constateerden we, dat de regeling
van de arbeidsvoorwaarden in overleg tussen werkgevers en arbeidersorgani-
saties in het slop was geraakt. De vraag of geen CAO diende te worden afge-
sloten, werd overschaduwd door het probleem van de uitkeringen bij werk-
loosheid. Sinds het aflopen van de Tilburgse CAO op 17 december 1920
werden er geen CAO's in formele zin afgesloten. Men beperkte zich als regel
tot een loonregeling, die het formele kader van een CAO ontbeerde en die
beperkt placht te blijven tot vaststelling van de lonen, waarbij de overige
arbeidsvoorwaarden niet in het geding kwamen. Die loonregeling werd door
de fabrikantenbond desnoods eenzijdig vastgesteld, doch meestal na overleg
met de bondsbestuurders, die dikwijls onder uitdrukkelijk of stilzwijgend
protest berustten.

De inschatting van de economische mogelijkheden bleek zeker begin ja-
ren twintig in werknemers- en werkgeverskring sterk uiteen te lopen. Bij de
discussies hierover deed zich de sterke behoefte voelen aan inzicht in de
loonontwikkeling.  Zo  werd  in de bestuursvergadering  van 27 januari  1922 
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geconstateerd, dat eigenlijk niemand wist. wat de Tilburgse textielarbeider
feitelijk verdiende. De realisatie bleek nogal wat voeten in aarde te hebben.
Nadat er in maart 1923 nog eens een onderzoekje naar de uurinkomens bij
een achttal bedrijven werd ingesteld, waarbij Frans van Spaendonck het be-
lang van een loonstatistiek nog eens benadrukte, kwam zijn broer begin 1924
met de suggestie de loonboekjes, die inmiddels hun zilveren jubileum hadden
gevierd, dienstbaar te maken aan dit doel. Het secretariaat ontwierp loon-
kaarten, die als basis van de loonstatistiek een waarborg boden voor een ge-
lijke interpretatie. Met een zekere trots kon de 2' secretaris in de algemene
vergadering van 20 februari 1925 dan ook gewag maken van een brief van
een lid, dat berichtte: "Het is ons aangenaam u te kunnen mededelen, dat
hoewel wij oorspronkelijk van mening waren, dat de invoering der loonad-
ministratie op kaarten als door u ontworpen belangrijk meer arbeid zou me-
debrengen, wi  hebben geconstateerd, dat deze administratie een verkorting

"van ongeveer b van de vroegere arbeid betekent.
Bij die gelegenheid werden ook enkele eerste resultaten bekend gemaakt,

maar de eerste publicatie van de statistische gegevens, waarover we beschik-
ken,  betrof het eerste halfjaar 1924. Aldus is beschikbaar een onafgebroken
reeks van halfjaarlijkse loonstatistieken, die zich van 1924 voortzet tot na de
tweede wereldoorlog. In die periode is de omvang en inrichting van de sta-
tistiek natuurlijk aangepast aan de behoeften van de tijd. De omvang is aan-
gegeven voor het tweede halfjaar van 1925. In deze statistiek waren - aldus
de secretaris - vrijwel alle arbeiders van de leden begrepen en wel 3669
mannelijke arbeiders verdeeld als volgt:

761 draadmakers
1585 wevers
195 schrobbelaars

49 kettingscheerders
27 kettinglijmers
86 wolmalers
51 molenboeners
25 duivelaars
525 appretuurarbeiders
45 getouwstellers
34 molenstellers
50 selfactingstellers
151 meesterknechts
17 machinisten
38 stokers
30 vaklieden

Voorts 451 vrouwelijke arbeiders. verdeeld als volgt:
352 stopsters
46 kettingscheerders
22 spoelsters
31 haspelaarsters
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De statistiek omvatte toen dus niet het gehele bestand, waar - zoals ge-
bruikelijk bij dergelijke karweien - sommige leden in gebreke bleven de ge-
gevens tijdig beschikbaar te stellen. Daarom valt ook uit de aantallen werk-
nemers, van wie het loon in de statistiek begrepen is, niet de totale perso-
neelsbezetting van de leden van de fabrikantenbond af te leiden. Na het
tweede halfjaar 1928 schommelde het aantal erin betrokken arbeiders tussen
6000 en 6800. Vanaf 1933 stegen de aantallen - met een dip in 1938 - tot
een record in de tweede helft van 1939, ruim 8000. Het aantal vrouwen vari-
eert van 20 tot 30 % zonder dat daarin een lijn is te ontdekken, al zijn de
hoge percentages in de regel toe te schrijven aan de opname van de loonge-
gevens van thuisstopsters, wier aantal in 1933 plotseling zeer sterk steeg van
gemiddeld 248 naar 660 in het tijdvak 1933-1937.

Zeker in de latere jaren is er een overvloed van cijfers beschikbaar, opge-
splitst naar beroepen, leeftijden enz. Om nu een beeld te geven van de loon-
ontwikkeling in de periode 1924 tot 1940 beperken wij ons tot enkele relatief
grote beroepsgroepen, die ook door het aantal beoefenaren als representatief
kunnen gelden.

Grajiek 24     Loonontwikkeling  1924-1939 zoor wevers e,i  draadmakers van  24  tot
60 jaar
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Grafiek 25   Loonontwikkeling 1924-1939 voor stopsters en nopsters
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9.2 Eerste loonsverlaging

In januari 1922 trad er een keerpunt
op in het loonbeleid van de Vereeniging
van Tilburgsche Fabrikanten van Wol-          '
lenstoffen, dat manifest werd in het
Rapport    over   het   praagstuk   der
loonsvertaging. Dit rapport was een uit-
werking van het voorstel tot loonsverla-             '
ging, dat uit de koker kwam van de Ver- :'.

eniging van Katholieke Werkgevers in
de Textielnijverheid, die daarover wilde
overleggen met de Tilburgse fabrikan-
ten'. In deze -strikt vertrouwelijke" nota
- werd vastgesteld. dat de resultaten met
name van de wollenstoffen fabrieken
sinds het najaar 1920 "'zeer onbevredi-
gend" waren, wat op de duur zou leiden 1
tot een onhoudbare toestand. De vele
vertogen gericht op een handelspolitieke
bescherming van de industrie brachten Albertus J. Franssen

*    Enschede 23-il-1888
de overheid niet af van het door haar be- +   Tilburg 26-4-49leden geloof in de vrijhandel; van haar Bestuurder St. Limibertits
kon geen oplossing verwacht worden.
Bij de vraag over welke middelen de in-
dustrie zelf beschikt om de problemen het hoofd te bieden. worden in de nota
de vraagstukken van werktijdverlenging en loonsverlaging genoemd, maar
sinds de Arbeidswet 1919 kon van een uitbreiding van de arbeidsduur van
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enige betekenis geen sprake meer zijn. Er zat dus niets anders op dan zijn
toevlucht te nemen tot loonsverlaging.

De schrijver van het rapport - uiteraard 2' secretaris B.J.M. van Spaen-
donck - motiveerde deze met een opsomming van de in een rij bedrijfstakken
reeds doorgevoerde of aanstaande loonsverlagingen - in het algemeen in de
orde van  10 tot  15% -, het relatief hogere loonniveau in de Tilburgse wollen-
stoffen, dat ook met cijfers werd geadstrueerd, en de sinds 1920 opgetreden
daling van de kosten van levensonderhoud, voor welke stelling het Amster-
damse Bureau voor Statistiek het bewijs zou leveren. Gepleit werd voor een
aanpak van het probleem in een gezamenlijke actie van de Vereeniging van
Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen en de Vereniging van Katholieke
Werkgevers in de Textielnijverheid. Maar het is zaak ook de steun te ver-
werven van andere textielcentra en zo mogelijk zouden ook ongeorgani-
seerde bedrijven erbij betrokken moeten worden om zo een breed front te
vormen. Om een conflict te vermijden is de beste weg overleg met de arbei-
dersorganisaties voordat tot loonsverlaging wordt overgegaan .

Over een nacht ijs gingen de fabrikanten niet. Er volgde een consultatie
van de Raad van XIV', die een verdeelde indruk maakte. Daarna kreeg het
bestuur van de landelijke vereniging de gelegenheid haar voorstel tot loons-
verlaging toe te lichten. Deze formulering deed recht aan de uitdrukkelijke
instructie aan de Tilburgse vertegenwoordigers om in dit stadium geen af-
spraken te maken met de landelijke vereniging. In deze kring gold sinds het
aflopen van de CAO op 10 november 1920 een bindend besluit, dat de leden
verplichtte de inhoud van dat collectief contract te handhaven, maar er gin-
gen nu stemmen op om dat bindend besluit in te trekken, waardoor de weg
voor loonsverlaging vrijkwam. De opstelling van Tilburg zou van grote in-
vloed zijn op het te nemen besluit en men zag het liefst dat de beide vereni-
gingen samen het overleg met de bonden zouden openen. Vooral door toe-
doen van voorzitter Lambert de Beer werd de nadruk in dit beraad gelegd op
verlenging van de werktijd, waartoe een inmiddels in de Hoge Raad van Ar-
beid besproken wetswijziging de mogelijkheid zou openen. De onderhande-
lingstactiek zou moeten zijn, dat een dreigende loonsverlaging zou kunnen
worden afgewend door verlenging van de werktijd tot 55 uur .

Tilburg had de handen nog vrij gehouden door te benadrukken, dat de
zaak aan de algemene vergadering moest worden voorgelegd. Die werd op 9
maart 1922 gehouden, maar de notulen zijn niet bewaard. In deze bijeen-
komst is waarschijnlijk er nog eens op aangedrongen Beka als groot bedrijf
bij de onderhandelingen te betrekken, want al zag voorzitter Lambert de Beer
daar niet veel heil in, Frans van Dooren en N. Brands werden belast met de
missie om dit bij Beka aan te kaarten. Toen dus op 20 maart 19226 het over-
leg met de drie arbeidersorganisaties - St. Lambertus, de Eendracht en Uni-
tas - werd geopend, waren ook Adolf en Frits van den Bergh als outsiders
aanwezig. Juist vanwege het ontbreken van die notulen zullen wij de ontwik-
keling in de standpunten - er werd veelvuldig vergaderd in deze fase - onbe-
sproken laten en het openingsbod op 20 maart resumeren.
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Voorzitter De Beer stelde voorop'.
"
Alle scherpte moet worden vermeden

en onze voorstellen moeten zo worden geformuleerd, dat de onderhandelin-
gen niet ontijdig worden verbroken". Het onderhandelingsmandaat kwam
neer op:
- In eerste instantie zou geen datum van ingang van de loonsverlaging wor-

den genoemd. (Afhankelijk van het verloop van de besprekingen zou het
bestuur daarover een uitspraak van de ledenvergadering vragen, maar F.
van den Bergh meende wel dat de zaak voor 1 mei in kannen en kruiken
moest zijn).

- Alle uur- en tarieflonen zouden worden verlaagd met 15%. (Dit was een
openingsbod met de bedoeling om op 10% uit te komen).

- De arbeidsduur zou zodanig moeten worden verlengd, dat de loonsverla-
ging met 15% zou worden gecompenseerd. C In eerste aanleg was hiervoor
53 uur genoemd, maar nadat de 2' secretaris gewezen had dat de in voorbe-
reiding zijnde wijziging van de Arbeidswet waarschijnlijk een langere ar-
beidstijd mogelijk zou maken, werd voor de aangegeven formulering geko-
zen).

Het gesprek met de bonden' had een orienterend karakter. Als thema's
kunnen worden aangestipt:
- Uit de uitnodiging ter bespreking was de bondsbestuurders niet duidelijk

geworden. wat de positie van de vertegenwoordigers van de Vereniging
van Katholieke Werkgevers in de Textielnijverheid bij dit gesprek was.
Toen duidelijk werd, dat zij als volwaardige partner deelnamen, werd be-
klemtoond, dat de positie van de katoen- en ook van de tapijtindustrie sterk
afweek van die der wolindustrie. Het verdiende daarom de voorkeur de
sectoren van de textielindustrie afzonderlijk te bezien, omdat wat voor de
een gold, niet per se in een andere sector zou behoeven te gelden.

- De arbeidersorganisaties hadden belang bij zekerheid. Die zou bereikt wor-
den door een CAO. waarin de duur van de loonsverlaging kon worden
vastgelegd. Overeenkomstig het werkgeversvooroverleg, waar men aan zag
komen, dat dan allerhande wensen van de bonden aan de orde zouden ko-
men, werd dit beantwoord met een afwijzing. (In dat vooroverleg verzette
op de eerste plaats de outsider zich tegen een CAO. Ook al waren de voor-
zitter van de Landelijke Cl. Schellens en B. van Spaendonck warme
voorstanders, de meerderheid (5 tegen 4) verwierp dit denkbeeld).

- Toegegeven dat de situatie in de wolindustrie vooral in 1921 slecht was.
toch was men niet ervan overtuigd. dat zulke ingrijpende maatregelen
noodzakelijk waren en dat die ook baat zouden brengen. Bovendien be-
speurden de bondsbestuurders lichtpuntjes. Men zou een beter inzicht
moeten hebben in de .feitelijke situatie van de bedrijven en hun financiele
resultaten. Ook de mededeling van de voorzitter dat de productie in Tilburg
sinds 1913 met 50% is gedaald, diende te worden onderbouwd.

' Voor St. Lambertus waren aanwezig: A. van der Meijs, J. van den Nieuwenhuizen, A. Mos en
A.J. Franssen; voor de Eendracht, G. Rengelink. H. Voogsgeerd en N. van Pelt: voor Unitas,
G. Ekkel en J. Vunderink.
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Maar St. Lambertus noch de Eendracht - Unitas sprak zich daarover niet
uitdrukkelijk uit - stonden principieel afwijzend tegenover loonsverlaging en
werktijdverlenging.

Reeds op 31 maart werd een schrijven van de fabrikantenbond, de lande-
lijke vereniging en Beka aan de bonden goedgekeurd, waarin de zaak nog
eens uiteen werd gezet'. De toestand van de industrie werd daarin geYllu-
streerd door vermindering van de export van 1920 op 1921, met bijna 50%
(54% in kilo's en 53% in waarde), aangevuld met cijfers van twintig bedrij-
ven, waarvan gegevens waren ontvangen, omtrent het aandeel van ieders ex-
port in procenten van de totale productie in 1913 en 1921. Het ligt voor de
hand te veronderstellen, dat de echte exporteurs het eerst met hun cijfers
over de brug kwamen. Van de twintig respondenten exporteerden dertien be-
drijven  in  1913  -  wat  als het laatste normale jaar werd beschouwd  -  meer
dan 50% en zes zelfs meer dan 80 %. Nu hadden zes van die bedrijven geen
enkele export meer en slechts zes kwamen nog boven de 20% uit.

Deze uitkomst werd verscherpt door het teruglopen van de productie tus-
sen 1913 en 1921, hoewel drie bedrijven erin geslaagd waren hun oude 1913
peil enigermate te overtreffen. De cijferreeks, die de 1921-productie van de
overigen uitdrukte in percentages van de 1913, luidde: 18-25-25-33-40-40-
40-45-45-45-50-50-55-60-65-80%. Als algemeen cijfer noemde de brief
57%.

Er waren inderdaad onderdelen van de bedrijfstak, die er beter voorston-
den, maar het zou inconsequent zijn nu in afwijking van het vaste uitgangs-
punt van de bonden de textielbedrijven niet meer over een kam te scheren.

Met instemming werd minister Aalberse geciteerd uit de memorie van
toelichting op het aanhangige wetsontwerp tot wijziging van de Arbeidswet:
"Dat verlaging der productiekosten mede door werktijdverlenging over de
gehele lijn noodzakelijk is, wil het bedrijfsleven de crisis waaronder het ge-
bukt gaat, te boven komen-9

Vervolgens werd gedetailleerd cijfermateriaal voorgelegd omtrent de
loonbeweging in andere bedrijfstakken ter adstructie van de stelling. dat daar
ook loonsverlaging aan de orde van de dag was, terwijl eveneens alle regis-
ters werden opengetrokken ter staving van het argument, dat de Nederlandse
textiellonen relatief hoog zouden zijn ten gevolge van valutawijzigingen en
loonsverlagingen in andere Europese landen.

De brief ging niet in op het eventueel afsluiten van een CAO, hoewel na
afloop van de eerste ontmoeting met de bondsbestuurders de fabrikanten wel
een overeenkomst' met een looptijd van zes maanden uitsluitend betrekking
hebbend op de lonen en de werktijd wilden afsluiten. Een kopie van de brief
werd naar Twentse fabrikantenverenigingen gestuurd.

I0Op 6 april 1922 werd het overleg hervat . De brief van de werkgevers
vonden de bonden waardevol, maar geen voldoende rechtvaardiging voor de
voorgestelde maatregelen over de hele lijn. De arbeidersorganisaties persis-

In de notulen werd oorspronkelijk gerept van een 'C.A.' maar dat is achteraf met de pen
gewijzigd in een overeenkomst'.
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teerden bij hun eis de onderhandelingen met de Tilburgse fabrikantenbond en
de Nederlandse R.K. Vereniging separaat te voeren. De slijtzwam was de
loonhoogte in Tilburg, die volgens de afgevaardigde Van der Meijs "belang-
rijk hoger" was dan elders, terwijl juist in sommige andere delen van de tex-
tielindustrie de gang van zaken niet zo slecht was. Dat rechtvaardigde een
afzonderlijke behandeling.

Ondanks tegenspel van Cl. Schellens, die vast hield aan een gezamenlijk
optrekken van de werkgevers, werd toch ten gerieve van Tilburg, dat een
overeenkomst binnen bereik zag en liever geen partij was in het waarschijn-
lijk moeizamere gesprek tussen de landelijke en de bonden, besloten de on-
derhandelingen voort te zetten, voorshands alleen over de wollenstoffenindu-
strie maar in aanwezigheid van beide werkgeversorganisaties. Dit mondde uit
in het werkgeversvoorstel:
- Een overeenkomst voor zes maanden (geen CAO);
- Een loonsverlaging van 10%;
- Verlenging van de werktijd tot 53 uur per week.

Dit was een "uiterste concessie" van beide verenigingen.
Alle partijen leken goed geluimd de vergadering te verlaten. Maar het

optimisme bleek voorbarig. Ging de Tilburgse vereniging akkoord, de bon-
den drongen schriftelijk ' aan op een vermindering en temporisering van de
ingreep in de lonen en wezen een werktijdverlenging van de hand, behoudens
in het geval de werkgevers onomstotelijk zouden kunnen aantonen, dat die
langere werktijd onontkoombaar was.

Er volgde daarop nog een overlegronde met de bonden op 24 april 1922,
waar alleen de schrijvers van de brief - St. Lambertus en de Eendracht -
vertegenwoordigd waren (Unitas had blijkbaar afgehaakt en ook de Vereni-
ging van Katholieke Werkgevers in de Textielnijverheid was in de coulissen
verdwenen). Veel nieuws bracht dat niet. De werkgevers waren teleurgesteld
en dreigden met een loonsverlaging - mogelijk met de oorspronkelijk voor-
gestelde 15 % - per 4 mei zonder zich verder te binden.

Voorzitter Lambert de Beer interpreteerde in de daarna volgende alge-
mene vergadering van zijn vereniging'-. dat de arbeidersorganisaties niet de
schijn op zich wilden laden. dat zij de 48-urige werkweek te grabbel gooi-
den. Maar als de minister op een verzoek tot tijdelijke verlenging van de
werktijd tot 53 uur op grond van zijn wettelijke bevoegdheid in zou gaan,
dan zouden de bonden zich daarbij neerleggen. Zo zag de vergadering toch
nog een mogelijkheid om uit de dreigende impasse te geraken:
- Verlaging van alle uur- en stuklonen met 10% per 4 mei: alle leden worden

verplicht deze door te voeren;
- Het verzoek aan de minister tot werktijdverlenging, dat door de bonden

werd aangeraden:
- De vereniging verbindt zich niet tegenover de arbeidersorganisaties, maar

gaat de minister in op het verzoek van de vereniging, dan is deze bereid
alsnog een overeenkomst met een looptijd van zes maanden aan te gaan.

De uitvoering van dit plan was moeilijker dan het leek. Tevoren had men
nog stil gestaan bij het nog immer geldende bindend besluit inzake werksta-
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king en uitsluiting, waarvan de financiele bepalingen waren gemoderniseerd.
Nu kregen die voorschriften praktische betekenis vanwege het verplichte ka-
rakter van de loonsverlaging.

Het bestuur werd dus vergast op vele detailkwesties. Bij J.A. Blomjous
waren bijvoorbeeld de lonen al eerder verlaagd. Moet er nu nog eens een
loonsverlaging met 10% doorgevoerd worden? En wat moet er gebeuren als
men daardoor onder het minimum volgens de loonregeling terechtkomt?
Maar er worden dan moeilijkheden uitgelokt, dus wie eerder 10% of meer
verlaagde, mocht dat nu niet opnieuw doen. Nadat deze beslissing zonder te-
genspraak genomen was, wilde H. Blomjous niet nalaten te verklaren, dat hij
"het standpunt der vereniging niet deelt. De werkgever is zijns inziens vrij in

„13het vaststellen der tarieven en moet zich houden aan de minima
Ook de werkmeesters en bazen werden in de loonsverlaging betrokken,

maar eerst zou daarover nog gesproken worden met St.Andreas. Dat ge-
I4beurde op 1 mei  . De bond. die zei geen strijdorganisatie te zijn, was zeer te-

leur gesteld. Het bestuur van de fabrikantenbond was verdeeld, maar ten-
slotte kreeg het standpunt de overhand, dat de loonsverlaging ook voor alle
werkmeesters en bazen zou gelden, zij het met de bevoegdheid van het be-
stuur om in zeer bijzondere gevallen, mits tijdig aangemeld, een uitzondering
te maken. Dit was niet de gelegenheid om uit andere hoofde gewenste wijzi-
gingen in de beloning van werkmeesters en bazen aan te brengen, maar dat
zij moesten delen in de neerwaartse loonbeweging, die ook in andere takken
van industrie plaats greep. Deze besluitvorming had intussen zo veel vertra-
ging opgel°Ren - onder meer door een onvoldoende quorum in de algemene
vergadering  - dat de loonsverlaging ten aanzien van de meesterknechts en
bazen pas per 15 juni 1922 effectief kon worden. Aangezien de loonstatistiek
nog niet operationeel was, kunnen we het effect van de loonsverlaging niet
nagaan.

Inmiddels was per brief van 4 mei 1922 aan de minister van Arbeid een
verzoek gericht voor een periode van zes maanden een werktijd van 53 uur

[6toe te staan . Tot teleurstelling van de industrielen achtte de minister geen
termen aanwezig om het verzoek te honoreren. In individuele gevallen zou
een bedrijf, waar zich bijzondere omstandigheden voordeden, een beroep
kunnen doen op artikel 28 lid 7 van de Arbeidswet. Volgens deze bepaling
konden werkgevers- en werknemersorganisaties in onderling overleg de ar-
beidsduur regelen, mits daarmede het jaarmaximum van 2500 uur niet werd
overschreden.

Daarover volgde op 10 augustus een bespreking met het districtshoofd
van de arbeidsinspectie ir. J.L.M. Asselbergs, tegenover wie voorzitter Lam-
bert de Beer allereerst zijn verbolgenheid over de houding van de arbeiders-
organisaties luchtte. Die hadden botweg het plan van de fabrikanten afge-
wezen, zodat er niets anders overbleef dan zonder verder overleg een verdere
loonsverlaging door te voeren, mogelijk wel van 20 of 25 %. De bonden wis-
ten immers, dat de fabrikantenbond de verlenging van de werktijd voorop ge-

17steld had . Het districtshoofd van de arbeidsinspectie wilde zich echter niet
mengen in de loonkwestie. Hij meende. dat de Vereeniging van Tilburgsche
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Fabrikanten van Wollenstoffen "als katholieke vereniging" in elk geval
bereid moest zijn tot overleg met de bonden. Maar gaandeweg draaiden de
vertegenwoordigers van de vereniging - voorzitter, secretaris en C.Janssens-
Minderop - bij, vooral toen Asselbergs alle steun toezegde om een flexibele
benutting van de zogenoemde 2500 uren-regeling mogelijk te maken.

Op 19 september 1922 vond de bespreking met de arbeiders-organisaties
plaats. Het moet de bestuursleden koud op het lijf gevallen zijn, dat de bon-
den hen min of meer verweten, dat zij niet op de hoogte waren gesteld van de
ddmarches van de vereniging bij de minister, die overigens ook had verzuimd
om de bonden te raadplegen voordat hij afwijzend beschikte. De hoop, dat de
werknemersvertegenwoordigers zonder al te veel voorbehoud bereid zouden
zijn in te stemmen met de voorstellen werd ook al de bodem ingeslagen. Men
prees de openhartigheid, waarmede de fabrikantenbond haar plannen had
ontvouwen, maar men zag er kennelijk een poging in om toch terug te keren
naar een werkweek van 53 uur ondanks de zojuist doorgevoerde wetswijzi-
ging. Daartegenover bleven de fabrikanten op hun standpunt staan, dat een
werkweek van tenminste 53 uur een onmisbare voorwaarde was voor het her-
stel van een betere en meer normale gang van zaken in de wollenstoffenindu-
strie. De gewijzigde Arbeidswet bood gelukkig de mogelijkheid om feitelijk
per week 48 uur te werken. De vereniging stelde dan ook voor een overeen-
komst aan te gaan voor een jaar, krachtens welke de benutting van de 2500
uren, waarin artikel 28 lid 7 van de Arbeidswet voorzag, binnen zekere gren-
zen aan de werkgever werd overgelaten, waartegenover een loongarantie
voor de contractperiode zou staan. Bij gebreke van een dergelijke overeen-
komst zou de industrie gedwongen zijn een verdere loonsverlaging door te

IM

voeren .

Dit lijkt de hoofdzaak van de brief, die de vereniging op 13 oktober aan
de bonden zond, die evenals het antwoord daarop echter niet bewaard is ge-
bleven. WeI blijkt. dat dat antwoord alleen maar bijdroeg aan een verdere
frustratie van de fabrikanten, die dan denken aan een loonsverlaging van 5%
of het stopzetten van de fabrieken, maar anderzijds durfde men het niet aan
nog meer arbeiders te onts]aan. omdat dat ontslag - "op morele gronden" -
vooral jeugdigen zou treffen. die in andere bedrijfstakken hun heil zouden
zoeken.

Terwijl het jaar ten einde spoedt, tracht men de krachten te bundelen om
sterker te staan tegenover de minister van Arbeid, die niet alleen zou moeten
bewilligen in een werktijdverlenging maar ook in een verhoging van het in-
voerrecht op wollenstoffen  tot  15%.  Men  laat zich daarbij niet weerhouden
door de wetenschap, dat dit laatste van een andere orde is dan de werktijd-
verlenging. die in de wet is voorzien, terwijl voor een verhoging van het in-

I.,voerrecht de wet zou moeten worden gewijzigd . De wollenstoffenfabrikan-
ten, die lid zijn van de Vereniging van Katholieke Werkgevers in de Textiel-
nijverheid, scharen zich voor deze zaak onder de Tilburgse banieren. Maar
hier zullen wij niet de actie voor protectie uitdiepen. doch vooral de relatie
met de arbeidersorganisaties in het vizier houden. Die verschijnen op 17 ja-
nuari 1923 weer op het tapijt. De bondsbestuurders Van der Meijs, Van den
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Nieuwenhuizen, Franssen en Mos meldden, dat St. Lambertus de uitkeringen
uit de werkloosheidskas moet stopzetten tengevolge van de toenemende
werkloosheid en de voortdurende malaise in de wollenstoffenindustrie. Veel
arbeiders zouden nu verwezen moeten worden naar de armenzorg, hetgeen
velen zal doen "overlopen" naar de Eendracht en Unitas, wier werkloos-
heidskassen er nog beter voorstaan. Van der Meijs bepleitte een wachtgeld-
regeling in het leven te roepen, die op basis van de geldende St. Lambertus-
regeling door Gemeente en Rijk voor 50% zou worden betaald. Ingevolge de
bestaande wettelijke bepalingen zouden de werkgevers de wachtgeldregeling
moeten oprichten en financieren, terwijl de uitkeringen uit de werkloos-
heidskassen gelijktijdig werden beeindigd. Voorzitter Lambert de Beer liet
zich de mogelijkheid niet ontgaan om de bondsbestuurders in te peperen, dat
het zover wellicht niet was gekomen, wanneer de bonden hadden meege-
werkt aan de oplossingen voor de moeilijkheden, die de fabrikantenbond
herhaaldelijk had voorgesteld. Nu reeds belangrijke verliezen waren geleden,
leek het onwaarschijnlijk - maar niet uitgesloten -, dat de werkgevers bereid
zouden zijn een wachtgeldregeling te financieren. Partijen gingen daarna
zonder enige overeenstemming uiteen.

Maar in die maand januari 1923 kwam het tot een confrontatie van de
bonden met de grote werkgeversorganisaties in de textielindustrie in een
bijeenkomst uitgeschreven door minister Aalberse. Op 23 januari kwamen de
representanten van de textielwerkgevers" in Den Haag bijeen ter voorberei-
ding van het gesprek met de minister. Daar werd onder leiding van de Twent-
se vertegenwoordiger Alb. Spanjaard de koers uitgezet, die neerkwam op
werktijd verlenging tot 53 uur voor alle werknemers (dus inclusief de jonge-
ren) in de gehele textiel gedurende anderhalf jaar. Men meende, dat een kor-
tere termijn van zes maanden - die de minister in de uitnodiging suggereerde
- geen effect zou hebben, omdat de calculaties aangepast zouden moeten
worden. Een uitzondering voor de jeugdigen beneden zestien jaar was on-
werkbaar.

Bij gebreke van de beoogde maatregel zou het uitdraaien op een cata-
strofe in de industrie. Spanjaard verwachtte op grond van een eerder overleg
een zekere bereidheid van de minister om de werkgevers tegemoet te komen.
Het opmerkelijkst was misschien wel, dat - in de lezing van Spanjaard - mi-
nister Aalberse zich zou hebben uitgelaten in deze geest: "Wat de kwestie
van de toestemming der arbeiders betreft, dat dit een zaak was, die alleen de
werkgevers aanging. Vroeger was door hem dikwijls rekening gehouden met
het advies van de arbeidersorganisaties, doch hij stoorde zich daar niet zo-
veel meer aan, aangezien hunne houding steeds negatief is. Het feit, dat naar
zijn oordeel verlaging van de productiekosten op de eerste plaats gevonden

'
Aanwezig waren A. Spanjaard. Joh. Gelderman en M. Blijdenstein voor de vereniging van
Katoenspinners en Spinners-wevers: Ter Kuile, Reerink, Mr. Ten Bruggencate. Blijdenstein
en Ten Cate voor de overige Twentse Textiel verenigingen: F. Mouwen, C. Fessmann en mr.
Steenberghe voor de Vereniging van Katholieke Werkgevers in de Textielnijverheid: Lambert
de Beer en Frans van Spaendonck voor de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van
Wollenstoffen en mr. Ph. Cort van der Linden voor het VNW.
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moet worden in verlaging der lonen, is de oorzaak geweest, dat tot nu toe
door hem dikwijls geen overwerkvergunning verleend is"'<'.

Maar de minister tapte uit een ander vaatje. Dat was misschien door toe-
doen van de arbeidersvertegenwoordigers, die eveneens op volle sterkte ter
vergadering verschenen waren'I. Van der Meijs als woordvoerder optredend
wees het voorstel van de werkgevers categorisch van de hand: De bonden
hebben willen meewerken aan een vergunning ex artikel 28 lid 7 van de Ar-
beidswet, maar er is huns ondanks nooit zo'n regeling tot stand gekomen.
Maar: "De heren-werkgevers kunnen tevreden zijn. Na een jarenlange agita-
tie tegen de Arbeidswet geloven wij wel, dat de heren nu succes hebben; zij
zullen de vergunning wel krijgen". Maar de arbeidersorganisaties zijn abso-
luut niet overtuigd, dat het zou helpen. Als hier de werktijd verlengd wordt.
dan zal het buitenland volgen. Daarmee vervalt het enige argument van de
werkgevers namelijk verbetering van de concurrentiepositie ten opzichte van
het buitenland. "Het is echter bij de werkgevers een kwestie van principe. de
Arbeidswet moet aan de kant" . De minister moet wel beseffen, dat al wordt
de overwerkvergunning gegeven, er toch naar alle waarschijnlijkheid niet
langer gewerkt zal worden. De arbeiders zullen dat verhinderen.

Van der Meijs gaf te kennen dat Tilburg wel voor een vergunning om
over te werken op grond van artikel 28 lid 7 van de Arbeidswet in aanmer-
king had kunnen komen: "Tilburg zit al zo lang in de put". De minister had
beter gedaan om de bonden samen met Tilburg Uit te nodigen om daarover -
maar niet over werktijdverlenging - te spreken. zonder Twente.

Daarmede was de essentie van de opstelling van de bondsbestuurders wel
weergegeven, het werd in velerlei toonaarden herhaald en aangevuld.

De kritiek van Van der Meijs op de minister trof doel, Aalberse was ver-
ontwaardigd. dat Van der Meijs kwade trouw bij hem veronderstelde en dat
hij reeds tevoren besloten zou hebben de werkgevers de vergunning te verle-
nen. Als dat waar was. dan had hij geen bespreking hierover belegd.

Het verslag, dat door mr. Max Steenberghe-- is opgesteld, vermeldt in
HOOFDLETTERS de tegenspraak van Spanjaard, die Van der Meijs als
"onbenullig" kwalificeerde. De vergadering sleepte zich voort in statements
en weerspraak en een aantal aanwezigen verliet de vergadering "wegens het
vergevorderde uur en wellicht overtuigd, dat er toch niets uit zou komen,
voordat de minister oordeelde. dat partijen een overeenkomst zouden moeten
treffen omtrent de voorwaarden, waaronder een vergunning zal worden ver-
leend. Op basis van die overeenkomst kunnen de werkgevers dan de werk-
tijdverlenging in hun calculatie opnemen. Worden op grond van die calcula-
tie orders geboekt. dan moet de fabrikant dat aantonen aan de minister. die
dan de gevraagde vergunning zal verlenen. Dit zou echter alleen voor nood-
lijdende fabrieken gelden. dat wil zeggen fabrieken die lange tijd short time
gewerkt hebben. De werkgevers verwachtten echter van het voorstel van de
minister geen enkele verbetering in de toestand van de industrie. Een onmid-
dellijk ingrijpen van de bewindsman was dringend noodzakelijk en "daarom
zijn langdurige onderhandelingen. welke de minister wil doen plaats hebben.
uit den boze
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Frans van Spaendonck die
daags daarna in de bestuursverga-
dering van de vereniging rapport
uitbracht over het verloop van het
gesprek met de minister, ontwaar-
de mogelijkheden voor de indus-
trie, maar werd daarin tegenge-
sproken door zijn jongste broer,
die zich baseerde op informatie -. / ,
van Steenberghe, wiens hierboven
verkort  weergegeven schriftelijk Wim Mulders, voller bij wollenstoffenfabriek

verslag van vergadering uiteraard Triborgh
nog niet beschikbaar was. Er werd
besloten wederom bij de minister aan te dringen op een werktijdverlenging
gedurende een jaars, maar deze antwoordde op 1 maartl'' dat hij de tijd nog
niet gekomen acht om een algemene vergunning te verlenen, terwijl van
werktijdverlenging voor jeugdigen uberhaupt geen sprake kon zijn. Wel is de
minister van Arbeid bereid tot het verlenen van individuele vergunningen op
grond van bijzondere omstandigheden. Bij het voortduren daarvan mag het
bedrijf wei rekenen op verlenging van de vergunning. Een handelspolitieke
bescherming heeft de voortdurende aandacht van de bewindsman, maar als er
al toe zou worden overgegaan, dan zal dat niet geschieden in de vorm van
een verhoogd invoerrecht.

Het is duidelijk, dat er weinig perspectief in de zaak van de werktijdver-
lenging zat, terwijl men op het terrein van de handelspolitiek ook geen grote
verwachtingen mocht koesteren. Wel werd geconstateerd, dat aangevraagde
overwerkvergunningen de laatste tijd vlot werden verleend, zodat de druk
hier enigermate van de ketel was.

9.3       De tweede ronde

Als het voorjaar nadert, wordt dan weer de vraag opgeworpen: "Is het
ogenblik voor een nieuwe loonsverlaging in de Tilburgse wolindustrie aange-
broken?" Die vraag werd aan de orde gesteld in de Raad van XIV. Men wor-
stelde daar kennelijk met de problematiek. Maatregelen, die verdedigd werden,
waren:
- Invoerbeperking of afscherming van de binnenlandse markt;
- Ontslag van alle overtollig personeel, om de regering het argument van de

beperkte werkeloosheid te ontnemen,
- Loonsverlaging voor alle arbeiders, loonsverlaging uitsluitend voor werkne-

mers beneden 24 jaar en alle daartussen liggende varianten.
Vanwege de onhaalbaarheid resp sociale gevolgen van beide eerste opties

valt de nadruk op de loonsverlaging, waarvoor een reeks van alternatieven
werd uitgewerkt. Deze varianten laten we hier onbesproken.

De algemene vergadering  die  in juni 1923 tenslotte een beslissing moest
nemen, werd dan ook voorgehouden. dat het zeer moeilijk was gebleken een
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compromis te bereiken. Zowel in de Commissie voor Arbeidsaangelegenheden
als in het bestuur en de Raad van XIV liepen de meningen uiteen. Er waren
voorstanders voor een grotere verlaging; anderen wilden minder ver gaan.
Maar het bestuur meende een voorstel tot verdere verlaging der lonen te
moeten doen met het oog op de "desolate toestand onzer industrie". De ver-
deeldheid bij de voorbereiding spreekt ook uit de algemene vergadering, waar
meerdere leden er weinig voor voelen, zeker nu bekend is, dat Beka de kat uit
de boom wil kijken. Men voelt er niets voor om voor de outsider "de kastanjes
uit het vuur te halen". Aan de andere kant zag bijvoorbeeld H. Blomjous als
voordeel van het voorstel, dat "aan de arbeidsleiders en aan de arbeiders
opnieuw wordt duidelijk gemaakt, dat verlaging der productiekosten mede
door loonsverlaging en vooral door werktijdverlenging noodzakelijk is" en hij
denkt terug aan 1916 (de goede oude tijd?), "toen wij aan schrobbelaars in een
werkweek van 58 uren 20 cent betaalden". Nadat de voorzitter had be-
klemtoond, dat het bestuur alleen om een mandaat vroeg om op deze basis met
de bonden te gaan praten, gingen de leden op drie na daarmee akkoord.

Als het bestuur op 5 juli 1923 de arbeidersvertegenwoordigers treft", dan
blijkt, dat bij beide partijen in confesso is, dat de nood voor de arbeidersgezin-
nen zeer hoog is gestegen. Daarom hadden de fabrikanten ook voorgesteld de
lonen van de ouder dan 24-jarigen te ontzien (verlaging 2 cent) en de nadruk te
leggen op de lonen van de jongeren. De bondsleiders toonden geen enkele
bereidheid om de lijn van dit soort kostenbesparing te volgen en verzochten de
fabrikantenbond haar voorstel terug te nemen. Daartegenover benadrukten de
fabrikanten de onvermijdelijkheid om de concurrentiekracht van de industrie
op deze wijze enigermate te verbeteren. waar dan de wederpartij grote
vraagtekens bij plaatste.

In de algemene vergadering van 20 juli stuurde de voorzitter Lambert de
Beer erop aan knopen door te hakken:6 Juist vanwege de verdeeldheid in eigen
kring wil hij vernemen of de leden van zins zijn de beoogde loonsverlaging
door te zetten met het machtsmiddel van uitsluiting als er bij meerdere be-
drijven gestaakt zou worden. Het antwoord is neen, zij het met de kleinst mo-
gelijke meerderheid (21 tegen 20 stemmen). Maar zover hoeft het niet te ko-
men. dus werd gediscussieerd over de ter tafel liggende voorstellen.

Frans van Dooren had voor zijn vertrek naar Scheveningen, van waaruit hij
27    ··nog een zeer uitvoerige brief schreef , zi n medebestuurders trachten te win-

nen voor het idee alleen de lonen in bedrijven. die normaal - 48 uur - werken.
te verlagen: de bedrijven in short time, waar dientengevolge ook (nog) minder
werd verdiend, zouden de geldende loonregeling voorlopig niet aanpassen.
Ondanks een herhaalde verdediging door zijn zoon Frans van Dooren-Van
Spaendonck  werd  met 29 stemmen tegen 12 besloten dit voorstel   niet  in
behandeling te nemen. Een zelfde lot was eerder beschoren aan het voorstel,
waarvoor Nico Aelen" zich sterk had gemaakt, maar dat nu met 40 tegen 1 stem
wei de steun kreeg van de algemene vergadering. Het behelsde de periodieke

' Nicolaas Joseph M. Aelen * Tilburg 29- 12-1885 t Tilburg 21-7-1970: firmant van de firma
M. Aelen, sinds mei 1926 bestuurslid van de vereniging.
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verhogingen volgens de loonregeling Edn jaar te vertragen. Na een jaar zou
aldus een loonsverlaging voor de jongeren geeffectueerd zijn van 121 2 %.

Toen het er op leek, dat dit voorstel zou worden aanvaard, maar H. Blom-
jous nogmaals had gewaarschuwd voor het prestigeverlies, dat de vereniging
door terug te komen op de oorspronkelijke inzet zou lijden, pleitte de 2' secre-
taris B.J.M. van Spaendonck voor uitstel van de beslissing Sinds het overleg
met bonden in de vorige winter is de werktijdverlenging helemaal naar de
achtergrond verdwenen. Volgens recente informaties zou de Directeur-generaal
van den Arbeid C.J.Ph. Zaalberg, die toen mordicus tegen was, nu een ander
standpunt hebben. Het leek verstandig om eerst in Den Haag poolshoogte te
gaan nemen.

Aldus geschiedde, maar Frans van Dooren was zo teleur gesteld in de ver-
werping van zijn voorstel, dat hij afzag van deelname aan het gesprek met de
Directeur-generaal C. Zaalberg.

28

Op de aan de orde gestelde punten waren diens reacties  :
- Van invoerbelemmering verwachtte hij niet veel;
- De industrie zou de lonen moeten reduceren tot ten hoogste 75% boven het

peil van 1914 om het - gezien de grote loonverschillen - tegen Belgie.
Frankrijk en Engeland te kunnen opnemen;

- Op papier wordt vast gehouden aan 48 uur en een algemene vergunning voor
53 uur voor de hele bedrijfstak zal niet gegeven worden, maar individuele
aanvragen zullen worden gehonoreerd.

Maar nu knaagt weer de onzekerheid. Medio augustus - toen de vakantie-
maand - luidde de voorzitter in een slecht bezochte vergadering van bestuur en
commissie voor arbeidsaangelegenheden de alarmklok: "Door onze hoge lonen
moeten wij het thans zelfs tegen de concurrentie van Leiden afleggen"Z'. Er
werd over gespeculeerd, dat de leden na een buitenlandse reis tot andere
inzichten zouden zijn gekomen. Frans van Spaendonck, die zich gereserveerd
opstelde als het over loonsverlaging ging, had een voor Tilburg ongunstige
indruk mee naar huis gebracht, maar "per slot van rekening komen nu toch vrij
bevredigende orders binnen" en Frans van Dooren vreesde, dat de klanten
gedupeerd zouden worden door een door de fabrikanten geprovoceerde sta-
king, reden - aldus de voorzitter - om een loonsverlaging uit te stellen tot na
het seizoen. H. Blomjous meldde, dat de nieuwe minister van Financien Colijn
"de huidige toestand niet ziet als een voorbijgaand iets, maar als een ver-
houding voor zeer lange tijd" en de 2' secretaris put uit zijn gegevens de con-
clusie, dat jongeren en ongeschoolden in andere Brabantse bedrijfstakken be-
langrijk minder verdienen. Vervolgens werden 4 stemmen voor en 3 tegen
loonsverlaging uitgebracht.

Terzijde merken we op, dat in vele vergaderingen de in buitenlandse tex-
tielcentra - Bradford, Tourcoing, Roubaix, Gent, Chemnitz, Aken, Reichen-
berg enz. - verdiende lonen en werktijden als vergelijkingsmaatstaf in het ge-
ding komen. Vanwege problemen met de omrekening gaan we op deze materie
hier niet in, doch we laten niet onvermeld, dat B. van Spaendonck in de on-
derhandelingen met de bonden stelde, dat de lonen elders slechts circa 50 tot
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60% van de Tilburgse uitmaken met uitzondering van die te Bradford, dat ech-
ter profiteert van de preferentiele tarieven in de Engelse Dominions"

De Raad van XIV wist met het probleem ook geen raad, zoveel hoofden,
zoveel zinnen! Maar van het handelspolitieke front komen nu wat optimisti-
schere geluiden, die reden zijn om mr. Kortenhorst te vragen een uiteenzetting
over de stand van zaken te geven. Wij beperken ons hier tot de conclusie, die
de algemene vergadering  van 8 oktober 1923 verbond aan deze uiteenzetting:

"Met algemene stemmen verklaarde de vergadering zich daarop principieel
bereid om door middel van loonsverlaging - bij voorkeur gepaard met gelijk-

„31tijdige werktijdverlenging - te geraken tot verlaging van de productiekosten
Deze eensgezindheid werd ongetwijfeld ook geYnspireerd door de mening

van Colijn, dat er van handelspolitieke bescherming geen sprake kon zijn, zo-
lang de industrie niet alles gedaan heeft om haar productiekosten te verlagen.

Wegens de algemene inzinking van de conjunctuur was het niet uitgesloten dat
men  terug zou moeten  naar  een peil aanmerkelijk beneden,  dat  van  1914.  De
Tilburgse wolindustrie heeft echter tot nu toe slechts 10% verlaagd, terwijl de
loonsverlaging voor de ambtenaren reeds 81/2 % beloopt en per 1 januari
opnieuw een verlaging  met   10% zal worden doorgevoerd.  In de metaalindu-
strie zouden de lonen al met 30% verlaagd zijn

Frans Mutsaerts-Van Waesberghe', die zich van het begin af gekeerd had
tegen een loonsverlaging, roeide tegen de stroom in, toen hij in deze vergade-

ring voet bijstuk hield en erop wees, dat de malaise ook in de hand gewerkt
werd door de daling van de koopkracht. Een weekinkomen van fl. 24,-- was
"geenszins te veel voor een huishouden". Het was voorzitter Lambert de Beer
wel toevertrouwd om met zo'n progressieve opmerking korte metten te maken:
"De hoofdvraag is, of de arbeiders, die thans nog werk hebben, hun fl.24.--
zullen behouden.  .... Wij moeten  ons niet blind staren  op ons eigen bedrijf,
maar in het oog houden. dat de buitenlandse concurrentie ons langzaam maar
zeker dood maakt, terwijl wi) in verband met de weinige orders, die er zijn.
ook elkaar nog dood maken' -

Ondanks  de  hoge nood krijgt het verhaal  pas een vervolg  in  1924.  Dat  uit-
stel zal wel niet uitsluitend te wijten zijn aan de 'ministerscrisis'. die in de
bestuursvergadering als argument voor uitstel werd aangevoerd. Uit in ander
verband gemaakte opmerkingen moet worden afgeleid, dat het bestuur uit
tactische overwegingen de afloop van een conflict in Twente over loonsverla-
ging wilde afwachten . Maar in de algemene vergadering van 18 februari 1924
bond Henri van Dooren de kat de bel aan. Verschillende leden hebben overwo-
gen om te bedanken voor het lidmaatschap, omdat het tempo om maatregelen
te nemen te laag is. Alle plannen tot loonsverlaging, die vorig jaar zijn uitge-
werkt. zijn de een na de ander van de baan geraakt en daarom is het wellicht
beter om zich los te maken uit de vereniging en op eigen houtje een forse
loonsverlaging door te voeren. Van Kemenade wees met een beschuldigende

' Franciscus Josephus M. Mutsaerts * Tilburg 30-3-1874 i Tilburg 29-9-1946 x Anna M.W.A.
van Waesberghe, firmant van A.& N. Mutsaerts

' Deze staking brak uit in november  1923 en werd pas in augustus 1924 beendigd.
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vinger naar enkele leden, die het toevallig druk hadden en die een loonsverla-
ging stelselmatig tegen zouden houden ! Daarop spraken twintig leden  zich  uit
v66r loonsverlaging, terwijl drie leden zich van stemming onthielden. Dat wa-
ren "de nog aanwezige leden" in een langdurige vergadering, die startte met
zestig aanwezige leden.

Alras - 22 februari - formuleerde het bestuur een beleid:
- ten spoedigste moeten de periodieke verhogingen stopgezet worden;
- na afloop van het conflict in Twente moet een loonsverlaging met 5% wor-

den voorbereid en doorgevoerd.
De 2' secretaris B.J.M. van Spaendonck was in deze vergadering verhin-

derd en zijn kritische opmerkingen bewaarde hij tot de reguliere bestuursver-
33

gadering van 5 maart . Hij ontried het bestuur om de bespreking over loons-
verlaging en werktijdverlenging met de arbeidersorganisaties uit te stellen tot
de strijd in Twente beslecht zou zijn. Immers wanneer deze strijd zou eindigen
met een nederlaag der arbeidersorganisaties, dan zou het op de arbeiders een
zeer slechte indruk maken, dat wij een aanval doen op een verslagen partij. Nu
staat de steunbeweging voor de stakers en uitgeslotenen er nog gunstig voor,
zodat men de fabrikantenbond niet kan beschuldigen minder fair te handelen.

Het prepareren van een nieuwe loonregeling werd daarna opgedragen aan
de commissie voor arbeidsaangelegenheden. Nadat haar unaniem advies ook
nog eens in de Raad van XIV op de keper is bekeken, kan dit keer een voorstel,
dat kan rekenen op brede steun, aan de algemene vergadering worden voorge-
legd. De hoofdpunten zijn:
- alle periodieke verhogingen worden voor een jaar stop gezet.
- de lonen van arbeiders van 24 jaar en ouder worden per 1 april en per 1 okto-

ber met 21/2 90 verlaagd;
- voor de vastgelders' geldt een overeenkomstige verlaging.

Deze punten zullen met de arbeidersorganisaties worden besproken, maar
er is vanaf gezien om de verlenging van de werktijd daar in het geding te bren-
gen. omdat dat probleem nu door overwerk kan worden opgelost.

De bonden, die op 4 april 1924 ter vergadering verschijnen, verwierpen de
voorstellen, die zij onnodig oordeelden'*. Er zijn tekenen van opleving. sommi-
ge leden van de fabrikantenbond willen ook geen verlaging, er komt een einde
aan de crisis. Maar de fabrikanten persisteerden en tenslotte na nog een onder-
handelingsbijeenkomst legden de organisaties zich neer bij dit dictaat. Wel be-
hielden zij zich alle vrijheid voor ten aanzien van de tweede tranche van 21/2 %,

De loonsverlaging werd namelijk doorgevoerd per 1 juni en 1 december,
maar om duidelijk te maken, dat het in feite over ddn verlaging van 5% ging,
werden de uurlonen in de loonregeling met 5% verlaagd, waarbij in de periode

15juni tot december een compenserende toeslag werd toegekend van 21/2 %
Ook met St.Andreas, de bond van de werkmeesters en bazen, onder voor-

36zitterschap van G.J. Grimberg werd overleg gevoerd . Een opmerkelijk ele-

« Met vastgelders worden in het algemeen aangeduid de werknemers, die een weekloon
ontvangen, dat in principe niet afhankelijk is van het aantal gewerkte uren of geleverde
productie.
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ment in de discussie was Twente, waar - volgens Grimberg - in het lopende
grote conflict een groot deel van de bazen de kant van de arbeiders had geko-
zen. Volgens Lambert de Beer zouden "de zaken zelfs zo staan, dat de bazen
de staking mede financieren zuiver als actie tegen de katholieke en christelijke
arbeidersorganisaties. Katholieke arbeiders kunnen in Enschede geen baas,
machinist enz. worden; christelijke arbeiders zeer moeilijk", hetgeen door G.J.
Grimberg werd beaamd. Wat daarvan ook zij, het voorkwam niet, dat ook voor
deze categorie van werknemers een loonsverlaging van 5% ging gelden, die
echter  pas  per  1  december  1924 zou worden doorgevoerd. Het daarbij steeds
weer de kop opstekende geschil, wie als werkmeesters, bazen of vastgelders
moeten worden beschouwd, hoopte men in elk geval voor de toekomst op te
lossen door een registratie.

In het zicht van de doorvoering van de tweede tranche klopten zowel de
Eendracht als St. Lambertus ieder afzonderlijk bij de vereniging aan om af te
zien van deze verlaging. Zij beriepen zich daartoe vooral op de stijgende prij-
zen. Wat de exacte achtergrond is van het gescheiden opereren, is niet duide-
lijk, maar toen St. Lambertus op 3 november 1924 ter vergadering verscheen,
wees Van der Meijs erop, dat de Eendracht met alle kracht ageert tegen de 0-
verwerkvergunningen in Tilburg. (Blijkbaar met enig succes, want onlangs is
het ministerie teruggekomen van het ruimhartig verlenen van vergunningen.)
Maar St. Lambertus is van opvatting, dat "Tilburg een industrie is, waar op dit
ogenblik iets door de vingers moet worden gezien, waar het gaat over de werk-
tijd"".

St. Lambertus bespeurde opnieuw tekenen van een opleving, die de fabri-
kantenbond nu juist toeschreef aan scherpe calculaties als effect van de
loonsverlaging in combinatie met de herziening van de tariefwet. In de prijzen
van de voorjaarscollecties van de bedrijven is de loonsverlaging per
1 december ook reeds verdisconteerd. Ook het argument van de prijsstijging
werd bestreden met het staatje van indexcijfers voor de kosten van levenson-
derhoud afkomstig van het Statistische Bureau van Amsterdam, maart  1920,
100; september 1920. 106,8 september 1924,82,5, dus ten opzichte van sep-
tember 1920 een daling met 22,7 % waarbij Van der Meijs het basisjaar aan-
tastte door op te merken. dat St. Lambertus toen dan ook een loonclaim van
30% op tafel had gelegd.

De fabrikantenbond hield vast aan haar standpunt, ook na een nieuw ge-
sprek met St. Lambertus in november. De bond drong toen alleen aan op uitstel
van de loonsverlaging, een ook naar het oordeel van het bestuur van de fabri-
kanten bescheiden wens. Ook na een schorsing van de bijeenkomst wil het be-
stuur niet verder gaan dan een toezegging in januari nog eens bijeen te komen.
Tijdens de schorsing hebben de werkgevers afgesproken de verlening van
overwerkvergunningen nu niet te berde te brengen. Maar de bondsbestuurders
verweten hun wederpartij nu, dat zij de soepelheid van de bond inzake het
overwerk - een grotere soepelheid dan men van hogerhand wenste - niet waar-
deerde. Stank voor dank! De houding van St. Lambertus zal moeten worden
herzien. De arbeiders zijn ontevreden en de Eendracht zal zijde spinnen bij de
onmacht van de katholieke bond die er niet in slaagde zo'n kleine concessie
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van de werkgevers te bewerkstelligen. Het resultaat zou zijn een verdere
verzwakking van St. Lambertus, dat al 2500 leden had verloren". Zelfs het
geplande januari overleg vond geen doorgang, het zou toch geen zin hebben.

Dit relaas kan niet worden afgesloten zonder melding te maken van de op-
stelling van Beka, dat desgevraagd de loonregeling op de hoogte werd gesteld
van de getroffen loonregeling. Tot grote verontwaardiging van het bestuur re-
ageerde Beka niet op het verzoek de loonregeling ook toe te passen. maar
plaatste zij een advertentie ter werving van jeugdige draadmakers. Ten aanzien
van deze groep gold bij de vereniging het bindend besluit van 21 november
1921, dat de leden verbood ingeschreven leerlingen van andere werkgevers in
dienst te nemenw.

De coulance bij het verlenen van overwerkvergunningen bleek vanaf no-
vember 1924 wel op de tocht te staan. Dat gold niet alleen de Tilburgse wol-
lenstoffenindustrie. De Directeur-generaal van den Arbeid Zaalberg formu-
leerde het standpunt in een in bredere kring verspreide brief aan een scheeps-
werf, waarin het heette, dat indien er geen sprake is van moeilijkheden van
tijdelijke aard, maar dat het voortbestaan van een bedrijf alleen mogelijk is bij
een langere werktijd dan 48 uur per week, dan kan dat bedrijf niet langer be-
staan in een land waar de wet de werkweek beperkt tot 48 uur. Naar de direc-
teur van de Rijksdienst voor de werkloosheidsvoorziening aan de 2' secretaris
B.J.M. van Spaendonck mede deelde. weet minister Aalberse de
overwerksituatie in Tilburg aan het tekort aan arbeidskrachten. zodat meer visa
aan buitenlandse arbeiders zouden moeten worden verleend. Daarmee liet de
minister zich - volgens voorzitter Lambert de Beer - "wederom van zijn on-
praktische kant kennen", "Alleen reeds uit morele overwegingen kunnen wij
het aanbod van de heer Aalberse niet accepteren"®. Op 28 november treffen we
dan ook in het dossier een lange brief aan, waarin de Hoofdinspecteur van de
Arbeid J. Asselbergs een ernstig tekort aan vrouwelijk personeel constateert en
zijn bezorgdheid uitspreekt over het dreigende tekort aan mannen. in het
bijzonder wevers, waaraan in onze beschouwing over de vakopleiding reeds
aandacht is gegeven.

Op  12 december werd vervolgens door minister Aalberse een audientie ver-
leend aan de ARKWV in de personen van de voorzitter en secretaris J.P. As-
selbergs en dr. L.Kortenhorst, waarbij ook Van Spaendonck aanwezig was. In
dit twee uur durende gesprek passeerden alle (bekende) aspecten van het
vraagstuk weer de revue, aan het slot waarvan de minister herhaalde, dat met
de behoeften van de industrie ten volle rekening zou worden gehouden, en
stelde: "van een andere gedragslijn dan in de afgelopen maanden gevolgd zal

"41

geen sprake zijn  . De Directeur-generaal van den Arbeid C. Zaalberg hul-
digde - in een uitvoerig betoog - de stelling, dat de Nederlandse loonstandaard
in verhouding tot die van 1913 nog zodanig boven die van het buitenland
uitsteekt, dat verdere loonsverlaging onvermijdelijk was.
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9.4       De loonregeling van 1928

De loonbeweging in Tilburg kan met behulp van de inmiddels opgezette
loonstatistiek worden geverifieerd. Dan blijkt. dat de lonen van de belang-
rijkste vakmensen pas in het tweede halfjaar 1926 hun dieptepunt bereikten.
De wevers vormen daarop een uitzondering, het keerpunt lag voor hen al eer-
der. Een en ander blijkt uit het volgende staatje.

Tabel 9 Dieptepunt van lo,len t.o.v. l' hafiaar 1924

Vakgroep Gemiddeld Laagste ge- Procentuele Halfjaar,
loon in 1' middeld loon daling ten waarin het
halfjaar 1924   in de jaren opzichte van dieptepunt
in centen 1924 -1927 l' halfjaar werd bereikt

in centen 1924

Wevers 56.5 54,3 3.9% 1925 11
Schrobbelaars 52.6 50,0 4.8% 1926 I
Kettingscheerders 57,0 53,0 7.0% 19261
Draadmakers 49,3 47,3 4,1% 1926 I

I = l' halfjaar II = 2' halfjaar

In het hierna volgende tijdvak keerde de rust aan het loonfront terug. als
men tenminste af mag gaan op de notulen. Ook de kwestie van de overwerk-
vergunningen bleef beperkt tot een enkel incident. Dat moet gezien worden
tegen de achtergrond van een niet florissante gang van zaken, die weerspie-
geld werd in de summiere mededelingen van de voorzitter bij de eerste ver-
gadering na de jaarwisselingen:
1925: "De voorzitter hoopt, dat de tekenen van opleving zullen aanhouden,

zodat 1925 een volledig herstel zal brengen""
1926: "In het algemeen is het afgelopen jaar niet als een gunstig jaar te be-

„43
schouwen

1927: "De resultaten over 1926 zullen velen hebben teleur gesteld. Het
nieuwe jaar is wederom onder moeilijke omstandigheden begonnen,
waar nog steeds de industrie in onzekerheid verkeert over haar toe-
komst"44.

In de daarop volgende jaren kwam de opvolger van Lambert de Beer als
voorzitter J.Frans Mutsaerts aan dergelijke beschouwingen niet toe, maar
vanaf het tweede halfjaar zaten de lonen weer enigermate in de lift, zodat de
conclusie gewettigd is. dat een zeker herstel had ingezet.

Als een teken aan de wand. dat de druk op de lonen naar verwachting zou
toenemen, mag worden opgevat de vergadering op 4 november 1927 van de
vertegenwoordigers van de textielwerkgeversorganisaties op initiatief van de
Vereniging van Katholieke Werkgevers in de Textielnijverheid, wier voor-
zitter Cl. Schellens dan ook de vergadering leidde. Het argument voor dit
overleg was de herstelde samenwerking tussen de arbeidersorganisaties,
waarvan de werkgevers niet veel goeds verwachtten. In Tilburg was het en-
thousiasme voor deze aanpak niet onverdeeld. Voorzitter Mutsaerts(36) en
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45Nico Aelen(42) stemden tegen acceptatie van de uitnodiging . In de huidige
constellatie had men een homogene groep, die opgewassen was tegen de
vraagstukken en deze autonoom kon regelen,

Ook bij sommige vertegenwoordigers van Twente proeft men enige terug-
houdendheid. maar de opkomst was talrijk en breed'.

Vooraf werden als aandachtspunten genoemd, het onderling contact tus-
sen de textielfabrikantenverenigingen, informatie over de arbeidsvoorwaar-
den in Nederland en het buitenland, loonpolitiek, werktijd, vakantie en feest-
dagen, pensioen, ziekteverzekering. De vergadering werd beheerst dooreen
gedachtenwisseling over vakantierechten, waarover de Twentse verenigingen
een voorstel aan de bonden hadden gedaan. De reactie daarop zou overigens
worden afgewacht. Middelerwijl zouden de besturen zich nader moeten bera-
den over het gehele denkbeeld4«

Een duidelijke follow-up kreeg de bijeenkomst ternauwernood. J. Frans
Mutsaerts opperde het denkbeeld een contactcommissie in het leven te roe-
pen, die er voor zorg kon dragen
dat de verenigingen onderling
voeling houden zonder te streven ' -4::i, i,..t
naar uniformiteit. Pas bijna een
half jaar later - in maart 192847 - -Alt/-4.-                                       1i.-
vond er in Arnhem opnieuw een
gedachtenwisseling plaats over
de vakantierechten.

- It ·

Op de vraag van de Leidse
secretaris mr. F. Trapman, of het
eenheids-front tussen de arbei-
dersorganisaties hersteld was, *.

moest voorzitter Schellens het To(in Verrijt aan een Schanherr-Ketouw bij de
antwoord schuldig blijven, maar Wollenstoffenfabriek "Triborgh". Dit in
uit de informaties ter vergade- Chemnitz ( Did)  gebouwde weefgetouw werd  iii

ring bleek daar weinig van. de jaren v66r de Z wereldoorlog en lang daarna
tot de intrede van de spoelloze wee»achine inIntussen was de Tilburgse

vereniging  benaderd  door St.
Tilburg op grote schaal gebmikt.

Lambertus met een brief van 17

'
Aanwezig waren namens Vereniging van Katholieke Werkgevers in de Textielnijverheid: CI.
Schellens, mr. M. Steenberghe. W.L. Stevens. A. van der Lande. Th. de Wit G. de Wit. Jos
Driessen en mr. B.J.M. van Spaendonck: namens Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten
van Wollenstoffen: J.Frans Mutsaerts en mr. B.J.M. van Spaendonck: namens de Fabrikanten-
vereniging Enschede: N.G. van Heek, B.J. ter Kuile, K.W. Ledeboer, J.M. Menco. mr. H.J. ten
Bruggencate: namens de Fabrikantenvereniging Almelo: B. Scholten jr. Joh. Ten Cate. mr. A.
Gewin; namens de Bond van Textielondernemingen in en buiten Twente: P. Molkenboer, mr.
H.J. ten Bruggencate: namens de Twentsch-Geldersche Fabrikantenvereniging: I.J. Spanjaard,
W. Stork. J.G.H. Jordaan. mr. H.J. ten Bruggencate; Leidsche vereniging van industrielen.
Groep Textiel: mr. F.J.J. Trapman en namens de Algemene Werkgevers Vereniging: mr. dr. J.
Noback.
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november 1927, waarin de wensen tot verbetering  van de arbeids-
4*voorwaarden van haar Tilburgse afdeling werden voorgelegd   In deze brief,

die in de paragraaf gewijd aan het Pensioenfonds al ter sprake kwam'. stond
als eerste desideratum de uitbetaling van de algemeen erkende Christelijke
feestdagen. Die kwestie werd van oudsher door de fabrikantenbond in nauwe
samenhang met de jaarlijkse werktijd bekeken. Het bood de 2' secretaris
B.J.M. van Spaendonck de gelegenheid als erkend expert op het gebied van
de Arbeidswet zijn stokpaardje artikel 28 lid 6 te berijden door een college te
geven over de 2800 uur als maximale werktijd per jaar. Zoals we gezien
hebben, werd het onderwerp Christelijke feestdagen in eerste instantie onder
tafel gewerkt en werd het pensioenfonds - de vierde claim van de bond - met
voorrang in behandeling genomen. Daar was de kous natuurlijk niet mee af.
1n de eerste onderhandelingsronde werd bondsleiders de (retorische) vraag
gesteld, of het geen onjuiste politiek was om direct bij het eerste vleugje
opleving na jarenlange ernstige crisis een loonactie in te zetten. Ook gelet op
de loonniveaus in het concurrerende buitenland kon geen enkel uitzicht
worden geopend op loonsverhoging.

Voorzitter J.Frans Mutsaerts had persoonlijk wel eens overwogen om tot
uitbetaling van de Christelijke feestdagen over te gaan, als daartegenover
zou staan, dat de bonden zouden meewerken aan het realiseren van een
gemiddelde werktijd van 48 uur per week, wat neerkomt op 2.500 uur per

49

jaar, hetgeen nu niet eens werd gehaald . In het vervolg van de debatten
bleef St. Lambertus aandringen op de voorgestelde loonsverhoging van 31/2
cent per uur met een overeenkomstige aanpassing van de beloning van jeug-
digen en de betaling van de Christelijke feestdagen. In het hoofdbestuur van
die organisatie was van het begin af betwijfeld. of de prioritaire behan-deling
van het Pensioenfonds wel een verstandige zaak was.

50

Het overleg op 12 juni  1928   over deze onderwerpen werd afgesloten met
de aankondiging, dat St. Lambertus een 'memorie' zou indienen, die onder
dagtekening van 16 augustus 1928 veel cijfermateriaal over de lonen elders
in de textielindustrie verschafte onder gelijktijdige aankondiging, dat de
bond niet langer zal berusten in de niet-betaling van de christelijke feest-
dagen" De fabrikantenbond nam wel de tijd. na een rappel van de bond op
20 september, werden de werkgevers met een brief van 8 november gesom-
meerd binnen veertien dagen een beslissing te nemen. Op 26 november leek
dan de kogel door de kerk te gaan. Na ruim een jaar - zegt voorzitter J.Frans
Mutsaerts - kunnen we niet langer dralen. Het vertrekpunt werd als volgt be-
paald:
- Uitbetaling van de Christelijke feestdagen, omdat Tilburg zich daarmede in

een getsoleerde positie bevond (in andere centra worden deze feestdagen
wel betaald), echter op voorwaarde, dat

- op basis van artikel 28 lid 7 in de wollenstoffen industrie 2500 uur per jaar
gewerkt kan worden en

'
Zie pag. 226
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- geen verhoging van de lonen, aangezien de Tilburgse lonen de toets der
kritiek blijkens ook in Twente ingewonnen inlichtingen alleszins kunnen
doorstaan.

Deze compacte weergave doet geen recht aan schier eindeloze discussies, die
vele notulenpagina's vulden. De vergaderagenda9 zag er achteraf bekeken zo
uit:
- 16 november 1928: bestuur en commissie voor arbeidsaangelegenheden,

bepaling bestuursvoorstel aan algemene vergadering;
- 26 november: algemene vergadering. vaststelling onderhandelingsmandaat;
- 26 november: bestuur, vaststelling schriftelijk antwoord op de eisen van St.

Lambertus;
- 3 december: conferentie met hoofdbestuur St. Lambertus
- 6 december: Raad van XIV, standpuntbepaling inzake gewijzigd loonvoor-

stel St. Lambertus;
- 12 december: bespreking met hoofdbestuur de Eendracht inzake de hunner-

zijds ingediende voorstellen;
- 12 december: algemene vergadering, die tenslotte het door haar geamen-

deerde resultaat goedkeurde, hetgeen schriftelijk aan St. Lambertus werd
voorgelegd;

- 27 december: melding van de akkoordbevinding van St. Lambertus.
53

De uitkomst van deze onderhandelingen was een overeenkomst , waarin
werd vastgelegd:
- betaling van de algemeen erkende Christelijke feestdagen op basis van het

minimumloon:
- erkenning van de 48-urige werkweek als normaal. maar de bond stemt in

met de mogelijkheid voor de werkgever om gedurende 13 weken per jaar
zonder vergunning van de Arbeidsinspectie maximaal 53 uur per week te
werken tegen betaling van een overwerkvergoeding van 15%. onverlet de
incidentele overwerkvergunning voor bijzondere omstandigheden en onver-
let het inhalen van de katholieke feestdagen, machinebreuk en dergelijke.

-  verhoging van het rninimumloon voor mannen van 24 jaar en ouder met een
cent.

Zoals uit bovenstaand programma bleek, voegde de Eendracht zich ook
nog in de discussie met een eigen eisenpakket, dat begrijpelijkerwijze boven
de wensen van St. Lambertus uitging. Maar na het akkoord van St. Lamber-
tus kreeg deze bond te horen. dat het bestuur geen vrijheid kon vinden nog
verder te onderhandelen met de Eendracht. die alleen de keus werd gelaten al
dan niet de brief aan de minister van Arbeid inzake de overwerkregeling

S4mede te ondertekenen- .
De krenterige loonsverhoging - die bovendien nog uitdrukkelijk beperkt

was tot het minimumloon. zodat lonen, die daarboven uitgingen. niet behoef-
den te worden verhoogd - zou een voorgevoel hebben kunnen zijn van de
slechte economische ontwikkeling, die metterdaad met de beurscrisis in ok-
tober 1929 inzette. Maar daar klopt niets van. De loonstatistiek laat zien, dat
na het dieptepunt in eerste halfjaar 1927 de lonen gestaag stegen tot in het
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tweede halfjaar 1931 een hoogtepunt werd bereikt. De hierna opgenomen
grafieken illustreren dat. Afgezien van het absolute niveau verliep de ont-
wikkeling van de lonen van mannen en vrouwen nagenoeg parallel.

Grafiek 26    Lonen wevers en schrobbelaars in 1927 en 193 1
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Grafiek 27   Lonen van stopsters en nopsters in 1927 en 1931
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9.5 Autonome loonontwikkeling

Bij de zojuist geschetste feitelijke ontwikkeling paste, dat de arbeidersor-
ganisaties opnieuw aandrongen op loonsverhoging ongeacht het feit. dat in-
tussen de besprekingen over de invoering van een pensioenregeling, die na-
tuurlijk ook kosten met zich meebracht, liepen en de werkgevers een alibi
verschaften.



330 In de wol geverfd

Ook de werkmeesters en bazen trokken aan de bel. Maar St.Andreas en
Johannes de Doper kregen het oude liedje te horen, dat zolang niet duidelijk
was, wie wel en wie niet als baas of werkmeester moest worden beschouwd
de werkgevers voor een onoplosbare puzzel werden gezet. Dit excuus klonk
niet iedereen even overtuigend in de oren. Verschillende bestuursleden
zochten naar een oplossing. Maar een modelarbeidscontract. dat de werkge-
ver met door hem erkende werkmeesters en bazen zou moeten afsluiten. zo-
als verdedigd door de 2' secretaris, kreeg geen steun. Men schrok er blijkbaar
voor terug te tornen aan de positie van - wellicht lichtvaardig - ooit als baas
aangestelde krachten, terwijl de bond er evenmin veel voorvoelde om
degenen. die toch een zekere status aan het lidmaatschap van een der bazen-
bonden ontleenden, niet als zodanig te erkennen. Het gevolg was ook dat de
werkmeesters en bazen werden meegezogen in loonstroming van het gehele
fabriekspersoneel ondanks de pogingen van St.Andreas en Johannes de Do-
per daartegen een dam op te werpen.

In het laatste kwartaal van 1929 stak de arbeidsonrust de kop op. De toe-
genomen bedrijfsdrukte maar vooral het tekort aan arbeidskrachten manifes-
teerden zich al eerder in onderlinge ruzies van leden van de vereniging over
werving van personeel. Een schoolvoorbeeld was het tekort aan ketting-
scheerders(-sters) Dat gaf aanleiding om een bindend besluit te ontwerpen.
dat voorzag in een opleidingsverplichting voor de werkgevers, registratie van
de kettingscheerders en het verbod geregistreerden enige maanden aan te

55werven  naar het model, dat eerder voor leerlingen was gebezigd.
In de algemene vergadering liepen enkele leden er warm voor het oude

verbod om van elkaar personeel aan te nemen weer uit de kast te halen. maar
daarvoor noch voor een boetebepaling bleek men te vinden. Dus beperkte het
bindend besluit zich tot de opleiding en werd het idee om in het kader van
een gentlemen-agreement overeen te komen andermans personeel niet aan te
nemen dan na overleg met de huidige werkgever in beraad gehouden. Enkele

56maanden later liet het bestuur dit plan varen , al signaleerde de 2' secretaris
talrijke advertenties voor kettingscheerders. die onmogelijk resultaat zouden
kunnen hebben. Het motto was toen echter: "Hoe meer afspraken wij maken,

„57hoe meer kans voor geschillen zulks oplevert   !
De kou was echter helemaal niet uit de lucht. De spanningen vertaalden

zich in oktober in acties bij enkele firma's: Frans van Dooren wraakte in de
bestuursvergadering de "loonopdrijving"2. Wat dat betreft moesten de leden
de hand in eigen boezem steken in plaats van Beka, die de lonen had ver-
hoogd. de schuld in de schoenen te schuiven. Men mocht verwachten dat de
Volt er nu nog harder tegenaan zou gaan! Maar voorzitter J.Frans Mutsaerts
deelde die opvattingen niet: de stelling, dat de vrijheid van de leden beperkt
is tot het invoeren van een premiestelsel. onderschreef Mutsaerts niet. De
loonstatistiek diende er juist toe de leden te informeren over de feitelijke
loonhoogte, maar het op eigen houtje doorvoeren van algemene loonsverho-
gingen moest afgekeurd worden, omdat daarmee niets werd opgelost.
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Toen op 14 oktober de bijeenkomst van de Raad van XIV de gelegenheid
bood deze discussie te herhalen. was er intussen bij zeven bedrijven actie ge-
voerd.

De sessie werd op 24 oktober voortgezet". Allerlei remedies passeren de
revue: maximumlonen, afschaffing van tweeploegen-arbeid, bindend besluit,
gentlemen-agreement. begrenzing van premiestelsels. Dat de Raad van XIV
er niettemin in geslaagd zou zijn het gezelschap te winnen voor een plan de
minimumlonen bindend op te leggen met de vrijheid voor elke werkgever
een premiestelsel met een maximale uitloop van 3 cent per uur in stand te
houden, is een voorbarige conclusie. Datzelfde gold voor het gentlemen-
agreement. dat de instemming kreeg van de Raad van XIV.

Inmiddels hadden de arbeidersorganisaties de draad opgevat. Als
agendapunten voor het overleg met St. Lambertus en de Eendracht op 29 ok-
tober 1929 werden opgevoerd:
- de uitvoering van de Ziektewet, waarover we reeds een uiteenzetting ga-
ven;

- de werktijdregeling voor 1930 en
- de door de organisaties verlangde verbeteringen in de arbeidsvoorwaar-

den«".
Hoewel dat niet met zoveel woorden in de notulen van de achtereenvol-

gende vergaderingen is vastgelegd, verleende de minister van Arbeid de
overwerkvergunning zoals die eind december 1928 door de Tilburgse vereni-
ging samen met St. Lambertus - de Eendracht zag af van ondertekening van
het verzoek - was gevraagd, zij het met een werkingsduur van een jaar. Voor
1930 moest dus een nieuwe aanvrage worden ingediend, waartoe beide
werknemersorganisaties zich in principe bereid verklaarden. Maar de Een-
dracht streefde wel naar verdere beperking. Onder meer wenste Rengelink de
vergoeding voor het overwerk op 25% te stellen, waarbij Van der Meijs zich
aansloot, maar van het belang van de door de Eendracht bepleitte verdere be-
perkingen is deze niet overtuigd. In de discussie bleek, dat St. Lambertus be-
reid was de zaak van de overwerkvergunning los te maken van de overige
desiderata. Het verzoek aan de minister werd verzonden, hoewel de Een-
dracht dit niet wenste te ondertekenen. In de bestuursvergadering van 28 ja-

61nuari 1930 werd gemeld, dat de minister de vergunning heeft verlengd
Op het vlak van de arbeidsvoorwaarden willen de bonden:

- verhoging van de minimumlonen met 51/  cent, zodat het minimum week-
loon op fl. 25,-- komt, de feitelijke beloning dient boven het minimum uit
te gaan:

- zes vakantiedagen.
- 10% ploegentoeslag:
- afsluiting van een CAO.

Voor dat laatste bleek de fabrikantenbond helemaal niet te vinden, waar-
voor het oneigenlijke argument werd aangevoerd, dat men dan telkens bij het
aflopen van de overeenkomst met nieuwe wensen zou worden geconfron-
teerd, hetgeen bij gebreke van een contract uiteraard op elk ogenblik moge-
lijk was.
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Na twee besprekingen met de bonden, waar de Eendrachtvoorzitter G.
Rengelink erop wees, dat de eisen van zijn organisatie belangrijk verder gaan
dan die van St. Lambertus, werd nog een onderzoek ingesteld naar de kosten
van de verlangens van de bonden voor de bedrijven. Op basis daarvan con-
cludeerde het bestuur. dat het allemaal veel te duur was, waarvan de bonden
schriftelijk op de hoogte werden gesteld. Het bevreemdt, dat tegelijkertijd in
de Raad van XIV en de Commissie voor Arbeidsaangelegenheden druk werd
overlegd om de lonen in de spinnerij te verhogene, at draait het uit op hand-

63

having van de minimumlonen . Wel werd in dezelfde algemene vergadering
van 12 november de toeslag voor tweeploegendienst verhoogd tot 2 cent per
uur.

Toen St. Lambertus begin april 1930 zijn teleurstelling uitsprak en aan-
kondigde te zijner tijd erop terug te komen, leek het tij al te verlopen. Tij-
dens de onderhandelingen beoordeelden de arbeidersorganisaties en de fabri-
kanten de gang van zaken zoals gebruikelijk verschillend, maar het feit, dat
de vereniging weer een rem had gelegd op het in dienst nemen van ander-
mans personeel, vormde een indicatie van bedrijfsdrukte (wat niet synoniem
is met gunstige bedrijfsresultaten). Dit kwam neer op een gentlemen-agree-
ment. dat voorzag in een consultatieprocedure met inschakeling van het se-
cretariaatsbureau. Gezien vroegere ervaringen wilde men in elk geval geen
'zwart contract', dat elke aanneming van personeel min of meer verbood. St.

Lambertus had a  gauw lucht gekregen van het bestaan van de afspraak en
maakte bezwaar, hetgeen niet verhinderde dat het gentlemen-agreement
voor onbepaalde tijd werd verlengd in afwachting van een nader bestuursad-
vies.

De loonstatistiek indiceert, dat in de tweede helft van 1929 de lonen hun
hoogste niveau hebben bereikt om daarna gestabiliseerd te worden. In de
tweede helft van 1931 zet dan een dalende tendens in.

9.6      De loonsverlaging van 1931

Hoewel er in die periode bij Tilburgse bedrijven wei loonkwesties speel-
den. kwam het loonbeleid in zijn algemeenheid eigenlijk alleen in behande-
ling in een vergadering van de textielwerkgeversorganisaties te Arnhem op
24  september 1930, waaraan 27 afgevaardigden deelnamen. Het bleek  dat
hier en daar door individuele werkgevers wel 'correcties' in neerwaartse
richting zijn doorgevoerd, tot dusver hebben de meeste verenigingen nog niet
gesproken over loonsverlaging. Dat gold ook - zo deelde de Tilburgse voor-
zitter J.Frans Mutsaerts daar mede - voor de Vereeniging van Tilburgsche
Fabrikanten van Wollenstoffen. Maar nu was de algemene stemming, dat bij
de heersende malaise een loonsverlaging niet zou kunnen worden vermeden.
Mr. Max Steenberghe betoogde, dat de industrietak, die in de huidige crisis
het eerst tot loonsverlaging overgaat. er zich ernstig rekenschap van moet ge-
ven, dat hij niet alleen de vakorganisaties in zijn eigen bedrijf tegenover zich
zal vinden, doch de gehele arbeidersvakbeweging van Nederland, "die met
de goed gevulde centrale weerstandskassen de aangevallen vakbonden in de
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gelegenheid zal stellen zo nodig een langdurige strijd te voeren" ...en.... "dat
belangrijke bedrijfstakken nog vrij onlangs collectieve contracten. vaak met
belangrijke verbeteringen der arbeidsvoorwaarden hebben gesloten" met
name de metaalnijverheid, de sigarenindustrie, de schoenindustrie, de steen-
industrie enz.

Deze bijeenkomst besloot een contactcommissie bestaande uit de secreta-
rissen van de werkgeversorganisaties te formeren welke een onderlinge in-
forniatieve taak kreeg. Bovendien zou men zich op de hoogte moeten stellen
van de ontwikkelingen in andere bedrijfstakken. Waarschijnlijk had dit ge-
zelschap een nogal informeel karakter, want het heeft in de vergaderversla-
gen geen sporen nagelaten.

Ook werd geconcludeerd. dat met betrekking tot een loonsverlaging een
afwachtende houding zou worden aangenomen. een conclusie, die in maart
1931 ondanks de verslechterende economische toestand door het bestuur van

65

de fabrikantenbond nog werd bevestigd .

Grafiek 28   Ontwikketing van lonen en kosten van levensonderhoud
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De waarschuwing van Steenberghe leek te worden bewaarheid in augus-
tus 1931 bij een staking bij de Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken
(KVT) te Moordrecht, waar de Eendracht zich categorisch verzette tegen
elke loonsverlaging, wat men in Tilburg onredelijk vond, omdat de kosten
van levensonderhoud immers opmerkelijk waren gedaald««. Maar ook toen
bestond de indruk dat in het algemeen de leden van de fabrikantenbond geen
loonsverlaging wensten.

Op 29 september - acht dagen na de devaluatie van het Engelse pond op
21 september 1931- kwam weer de brede vertegenwoordiging van de textiel-
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werkgevers in Arnhem bijeen. Op dat tijdstip duurde de werkstaking bij de
KVT al zes weken. Toch kon voorzitter Schellens vast stellen, dat "met uit-
zondering van enige besnoeiing op de toplonen en partiele loonsherzieningen
op individuele fabrieken de algemene loontoestand der Nederlandse textiel-

„67industrie nog niet veel wijziging heeft ondergaan   . Maar dat de zaken slecht
liepen, daarover was de vergadering het roerend eens. Na een tour d'horizon
werd een potig voorstel van H.P. Gelderman en mr. M. Steenberghe
voorgelegd: elke organisatie dient voor 15 oktober aan mr. Van Spaendonck
te berichten of zij bereid is voor 1 november een loonsverlaging aan te
kondigen neerkomend op een besparing op de loonkosten van 10%; bij be-
vestigend antwoord dient een vertegenwoordiger in de te formeren contact-

68commissie te worden aangewezen . Deze dient ook te worden ingelicht over
de bereidheid om andere organisaties te steunen. Dit voorstel werd met al-
gemene stemmen aanvaard.

Om het standpunt van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van
Wollenstoffen voor te bereiden schreef Van Spaendonck een tweetal nota's.
De eerste van 5 oktober gaf een vergelijking van de ontwikkeling van de 10-
nen met de kosten van levensonderhoud volgens de gegevens van het Bureau

69voor Statistiek van de gemeente Amsterdam . Dat beeld wordt weergegeven
in de hiervoor afgebeelde grafiek van indexcijfers, waarin - overeenkomstig
de originele opstelling - het eerste halfjaar 1924 op 100 is gesteld (de lonen
zijn eveneens omgerekend in een procentuele reeks op dezelfde basis). Ge-
constateerd  werd, dat sinds  1924 de minimumlonen praktisch  niet  meer
gewijzigd zijn, dat de effectieve lonen met name van de wevers niet
onbeduidend zijn gestegen, terwijl de draadmakers en uurloners er minder op
vooruit zijn gegaan. De trend van de kosten van levensonderhoud is echter
tegengesteld.

De tweede nota geeft enig inzicht in de lonen in Verviers (B) (Fdderation
patronale de l'industrie textile), Roubaix-Toircoing (F) (Commission inter-
syndicale de l'industrie textile) en het district Mtinchen-Gladbach/Rheydt

70Maar in de Raad van XIV spitste zich de discussie meer toe op de aan-
vaardbaarheid van een loonsverlaging op dit moment. Hein Enneking(36)«
voelde er niets voor in een tijd, dat ondanks de gestegen uurlonen het inko-
men van tal van arbeiders door shorttime en werkloosheid toch reeds sterk is
gedaald. Bovendien worden heden ten dage veel hogere eisen aan de artike-
len en dus ook aan de vakbekwaamheid gesteld. Het is billijk, dat deze ont-
wikkeling in de beloning tot uitdrukking komt. Als Frans van Dooren de
noodzaak van een loonsverlaging met een beroep op de Directeur-generaal
van de Arbeid C.J.Ph. Zaalberg beklemtoont en daarbij een vergelijking
maakt met het loonniveau van 1913 - rekening houdend met inflatie en ver-
korting van de arbeidstijd -, wijst Enneking op de ingrijpende wijziging van
de maatschappelijk verhoudingen sindsdien. De opmerking van de wever
Enneking lokte de spinner Van Dooren uit zijn tent om - naar vaste ge-

Hein J.M. Enneking  * Tilburg 25-6-1895 t Tilburg  3-11-1981  x Anna Kerstens; firmant
H.F.C. Enneking
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woonte - ook het verschil in de beloning tussen spinners en wevers te wra-
ken, dat ontstaat door het verfoeide tariefloon.

Op de vragen die in Arnhem werden gesteld, werd echter voorshands
geen antwoord gegeven. Niet alleen de voorzitter was huiverig voor een sa-
menwerking op loonpolitiek gebied, omdat de belangen van de Twentse in-
dustrie in verband met Nederlandsch Indie anders liggen. Daarom werd afge-
sproken, dat eerst een op 12 oktober 1931 door de regering belegde vergade-
ring van de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties zou worden af-

71

gewacht. Daar gaf minister Verschuur na een inleiding van de minister-
president onomwonden te kennen, dat de regering een algemene loonsverla-
ging voor het intact houden van de gulden noodzakelijk en urgent vond.
Zonder verlaging van het loonpeil zou ten gevolge van inflatie een onbe-
heerste loonsverlaging optreden. De werkgevers waren ingenomen met dit
uitgesproken standpunt en wilden wel meewerken aan de instelling van een
paritaire commissie met een door de regering benoemde voorzitter, die het
proces zou moeten begeleiden, al moest de loonsverlaging niet leiden tot ver-
laging van de reele inkomens van de arbeiders. Bovendien werd aangedron-
gen op een flankerend beleid ten aanzien van de ambtenarensalarissen en be-
perking van de invoer. De werknemersorganisaties "gaven weinig blijk de
ernst van de toestand te begrijpen" en zetten in op bedrijfsorganisatie en me-
dezeggenschap. waartegen de minister zich verzette. Maar deze rapportage
van de 2' secretaris B.J.M. van Spaendonck gaf nog geen houvast voor de
aanpak.

Op  13 oktober  1931" werd een genuanceerd antwoord geformuleerd aan
de collega-werkgeversorganisaties, dat erop neer kwam, dat men niets voelde
voor een uniforme loonsverlaging van 10%, maar dat Tilburg wel bereid was
deel te nemen aan de contactcommissie. De contouren van de discussie wer-
den getekend door Th. van den Bogaard(56)« enerzijds en Frans van Spaen-
donck anderzijds. De eerste achtte "het van groot belang de huidige welstand
en de goede geest onder onze arbeiders te handhaven: wij moeten geen
Twentse, nog minder Belgische toestanden hier in Tilburg krijgen. Mocht er
enige inflatie van de gulden intreden, dan ziet spreker niet in, dat dit voor de
werkgelegenheid zo slecht zou zijn. In elk geval is spreker niet bereid aan
een loonsverlaging van 10% over de gehele lijn mee te werken." Frans van
Spaendonck betrok de stelling, dat de huidige bedrijvigheid slechts een tij-
delijk verschijnsel was, terwijl de vraag is, of de prijzen wel winstgevend
zijn. De regering heeft zelf de urgentie van een loonsverlaging bepleit.
"Voorkomen moet worden. dat, als de industrie om handelspolitieke maatre-

gelen vraagt, ons verweten wordt, dat wij niets hebben gedaan om de pro-
ductiekosten te verlagen en daardoor de exportmogelijkheden te vergroten".

Na een nieuwe overlegronde van bestuur, commissie voor arbeidsaan-
gelegenheden en Raad van XIV werd een voorstel aan de algemene vergade-
ring voorgelegd. Die vergadering" nam tevens kennis van een op 31 oktober
gedagtekende brief van de minister-president, die reageerde op een telegram

a       Th· van den Bogaard * Tilburg 22-8-1875 t Tilburg 6-11-1956 x Maria Th. van Beurden
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en brief van de vereniging. Hij hield de fabrikanten voor, dat het loslaten van
de gouden standaard in Engeland een automatische verlaging van het loonni-
veau betekende, die zich zal manifesteren in een verscherpte concurrentie.
Om daaraan het hoofd te bieden is verlaging van productiekosten onvermij-
delijk, want de regering is niet bij machte de industrie tegen alle concurren-
tie te beschermen.

Naar het oordeel van voorzitter J.Frans Mutsaerts maakte de brief duide-
lijk. dat de vereniging niet op contingentering behoefde te rekenen, als de
productiekosten niet werden verlaagd.

Dit is een kernthema van deze episode, om enige handelspolitieke be-
scherming van de industrie te verkrijgen moet en zal een loonsverlaging
worden doorgevoerd.

In plaats van de moeizame ontwikkeling stap voor stap te volgen verge-
lijken we de uitkomst van vier sessies met de bonden met de oorspronkelijke

74voorstellen, die de werkgevers op 25 november 1931  met St. Lambertus en
75de Eendracht bespraken. Aan die voorstellen waren inmiddels drie versies

76vooraf gegaan. De definitieve versie was vooraf aan de bonden toegezon-
den, die daarop in eerste instantie sterk afwijzend reageerden, maar gaande-
weg tot een compromis bereid bleken.

Nog voor de jaarwisseling berichtte St. Lambertus, dat het hoofdbestuur
akkoord ging echter met gelijktijdige indiening van een vijftal kleinere wij-
zigingsvoorstellen. De Eendracht kon de voorstellen niet aanvaarden, het-
geen de fabrikantenbond voor kennisgeving aannam. ( In de algemene verga-
dering had men zich al enige malen afgevraagd of onderhandelingen met de
Eendracht wel nut hadden, gezien de uit de pers bekende opstelling van de
bond). De nieuwe loonregeling kwam in enkele hoofdzaken neer op:
- Opschorting van periodieke verhogingen gedurende twaalf maanden;
- Loonsverlaging voor volwassen uurwerkers met 5%, maar de minimumlo-

nen van 1931 blijven gehandhaafd voor degenen. die op 4 januari al in
dienst zijn;

- Ook de stuklonen werden met 5% verlaagd: oorspronkelijk was een verla-
ging  met  10% voor wevers en kettingscheerders beoogd, omdat  met  name
het loonniveau van deze werknemers de laatste tijd was gestegen. De 10%
werden teruggenomen; in plaats daarvan kwam een overlegafspraak om be-
langrijk hogere lonen te herzien;

- Oorspronkelijk hadden de werkgevers een verhoging van de kinderbijslag
in petto als compensatie voor de grote gezinnen, maar hoewel tijdens de
onderhandelingen deze mogelijkheid door de werkgeversvoorzitter werd
geopperd. haakten de bondsbestuurders er niet op in en bleef de verhoging
achterwege.

- De loonregeling trad in werking op 4 januari, uitstel tot na de feestdagen
op aandringen van de bonden.

Met deze opsomming zijn de onderhandelingen wat onderkoeld weerge-
geven. Er heerste echter een "verontrustende mentaliteit", "een verbitterde
stemming" en "een geladen atmosfeer" in werknemerskring, zo werd in de
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77notulen vastgelegd . Ook de situatie in Twente, waar de werkgevers moesten
retireren. legde een druk op de situatie.

Niet onvermeld moet blijven, dat de schone plannen, die in Arnhem wer-
den gesmeed om tot een onderlinge afstemming te geraken. geen aanwijsbare
rol hebben gespeeld in het Tilburgse overleg.

9.7 Een halve maatregel?

Was er weI krachtig genoeg ingegrepen? Terwijl het bestuur nog druk
doende was de details van de uitvoering te regelen en intussen besprekingen
voerde met St.Andreas en St. Johannes de Doper - want de 5% loonsverla-
ging gold ook voor de vastgelders - zongen verhalen rond over forsere
loonsverlagingen, die op de bedrijven van sommige leden zouden zijn door-
gevoerd, "hier en daar zelfs 15%", terwijl men zich ook niet aan het mini-
mum zou houden. Maar het bestuur verwees dit naar het rijk der fabelen. Bo-
vendien werd de leden ontraden om thans op individuele bedrijven aan de 10-
nen te sleutelen en te wachten tot de rust zou zijn weergekeerd.

In de boezem van de vereniging heerste toch onrust. Begin april 1932
sprak het bestuur over de opportuniteit van een verdere loonsverlaging op
initiatief van Elias lakenfabrieken, maar men vond dat de laatste verlaging
nog niet is uitgekristaliseerd, zodat het beter is de resultaten van de loonsta-
tistiek over het eerste halfjaar af te wachten. Tevens werd het standpunt, dat
de vereniging zich - wegens de uiteenlopende honorering - organisatorisch
niet bezig houdt met een eventuele salarisverlaging van het kantoorperso-
neel, herhaald.

Een eerste voorstel van de Commissie voor Arbeidsaangelegenheden be-
reikte het bestuur in juni. Het was de ouverture voor een meerstemmige sa-
menzang. De partituren zijn op de gebruikelijke wijze verdeeld tussen de
commissie, de Raad van XIV, het bestuur en de algemene vergadering. On-
danks dissonanten klonk het thema duidelijk: de Tilburgse lonen zijn in ver-
gelijking met de wollenstoffenindustrie elders in den lande - vooral Geldrop
- en zeker in vergelijking met het buitenland te hoog. Een studie over de
loonontwikkeling in Tilburg" zegt hierover, dat de feitelijk verdiende uurlo-
nen bij de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen een
vergelijking met de lonen, betaald in andere nijverheidssectoren in Tilburg
en in andere Brabantse textielcentra. goed konden doorstaan. Voor de peri-
ode 1931-1935 constateerde de verslaggever onder andere dat:
- de Tilburgse wevers per uur ongeveer 20% meer verdienden dan hun col-

lega's in het andere grote Brabantse wolcentrum Geldrop.
- de Tilburgse appretuurarbeiders per uur ruim 10% meer verdienden dan

hun beroepsgenoten uit Geldrop;
- de Tilburgse draadmakers per uur ongeveer 35% meer verdienden dan de

ongeschoolde arbeiders in Geldrop:
- de gemiddelde feitelijke uurlonen voor geoefende mannelijke arbeiders bij

leden van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen
werkzaam. doorgaans hoger lagen dan van geoefende mannelijke arbeiders
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in de overige textielindustrie, schoenindustrie en leerindustrie; slechts in de
metaalnijverheid werden over het algemeen hogere lonen betaald;

- de gemiddelde feitelijke uurlonen voor geoefende vrouwelijke arbeiders bij
de leden van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstof-
fen werkzaam, namen een middenpositie in. De lonen van deze groep
waren hoger dan die betaald werden in de schoenindustrie en confectie- en
tricotage-industrie en lager dan die in de overige textielindustrie en diverse
industrieen.

Bovendien wees een vergelijking uit dat de arbeidsvoorwaarden in de Til-
burgse wolindustrie beter waren dan in de overige Tilburgse textielnijver-
heid. Het relatief hoge loonniveau in Tilburg werd eerder ook door de arbei-
dersorganisaties weI bevestigd, maar dat bracht hen begrijpelijkerwijze niet
tot de conclusie dat het te hoog zou zijn.

Om bij de arbeiders begrip te wekken voor de ophanden loonsverlaging
vroeg men via H. Blomjous aandacht van de pers, maar deze had weinig fi-

79ducie in de bereidheid van de beide Tilburgse kranten zich hiertoe te lenen .
Het is onontkoombaar, dat de lonen in de pas blijven bij de rest van de Ne-
derlandse industrie. waar de lonen een neerwaartse trend vertoonden. Bij de
Vereniging van Katholieke Werkgevers in de Textielnijverheid waren per 1
januari de lonen van de volwassen mannen met 5%, de overige met 75 %
verlaagd, maar vier maanden later is 10%-verlaging over de hele lijn aan de
orde, zowel van de effectieve als van de minimumlonen, die zou uitdraaien
OP 5%.

Mr. Louis Broekhuijsen' beklemtoonde, dat de recente verlaging van de
loonregeling van januari veel te mager was en op de kostprijs een te ver-
waarlozen invloed had. Die verlaging gold slechts voor de helft van het per-
soneel en bereikt pas na een jaar - in verband met het opschorten van de pe-

80riodieken - zijn volledige effect
Ook werd overwogen, of de bedrijven niet moeten breken met de traditie

van het 'werkeloos stellen' van de arbeiders, voor wie men geen werk meer
heeft zonder hen te ontslaan. Een massaal ontslag heeft een grotere impact
op de publieke opinie, de regering en de arbeidersorganisaties zoals bleek bij
Van Puijenbroek, Goirle en Picus houtindustrie, Eindhoven, zodat men mis-
schien ook meer oog zou krijgen voor de benarde positie van de industrie.

XIZo  werd de algemene vergadering  van  8 juli 1932 gevraagd  in  te  stem-
men met een loonsverlaging van 5%, waarbij een verdubbeling van de kin-
derbijslagverzekering een compensatie zou bieden voor de gezinnen. Daarbij
opperde 2' secretaris Van Spaendonck de werknemer mee te laten betalen aan
die regeling, maar veel leden verwierpen dit denkbeeld. Al was de algemene
vergadering dan blijkens de stemmingen geporteerd voor 5%-loonsveriaging
(25 stemmen v66r; 6 tegen), tegen compensatie door verbetering van de
kindertoeslag (23 stemmen tegen; 7 vddr en 1 blanco) en tegen handhaving
van het minimum loon voor volwassen arbeiders, de zaak werd teruggewezen
naar de Raad van XIV. waar Frans Janssens zich tot tolk maakte van de

Zie pag. 232
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Commissie voor Arbeidsaangelegenheden, die over een verlaging van de
minimumlonen voor de volwassen arbeiders zonder compensatie het
onaanvaardbaar uitsprak. Zijn oordeel was bovendien, dat een verlaging met
5% uit een oogpunt van kostprijs geen zoden aan de dijk zou zetten.

Maar voor de oorspronkelijke plannen bestond nog steeds een meerder-
heid, dus kwamen deze opnieuw aan de orde in een bestuursvergadering op 9
augustus. De firma Janssens-De Horion, voor wie nu Wijnand Janssens(35)'
in het krijt trad, gaf zich echter niet gewonnen. 1n een uitvoerige brief werd
ingegaan op het budget van een arbeidersgezin, dat een argument op zou
leveren voor handhaving van de minimum lonen of verdubbeling van de
kindertoeslag, wat Janssens het verwijt van Frans van Dooren( 72) opleverde,
dat hij meer het hart dan het hoofd liet spreken"

Voorzitter J.Frans Mutsaerts (41) had de verdeeldheid onder de leden al
aan zien komen en daarom besloten de reeds geconvoceerde algemene verga-
dering uit te stellen. De stemming nu overziende, concludeerde hij, dat er on-
voldoende basis was om zonder risico van ernstige moeilijkheden met de ar-
beidersorganisaties in onderhandeling te treden. Men besloot allereerst de
troonrede af te wachten in de hoop, dat men dan inzicht zou krijgen in de

*3

maatregelen, die de regering met het oog op de crisis zou treffen vooral wat
betreft de salarissen van de ambtenaren.

Zo gezegd, zo gedaan.
Op 12 oktober bekeek het besuur de uitkomsten van de loonstatistiek over

het eerste halfjaar 1932 waaruit bleek, dat voor de jeugdigen een niet onbe-
duidende verlaging van het uurinkomen heeft plaats gevonden. Voor de vol-
wassen wevers bleef de verlaging beperkt tot 6'/2 90, voor de volwassen
draadmakers tot  1,7%, voor de schrobbelaars  1,3%,  voor de kettingscheer-
ders 31/2 % en voor de gewone uurwerkers 1.3%. De verdieping van de crisis
en de scherpe concurrentie noopten nu tot een loonsverlaging met 10%. Het
voorstel,4, dat tenslotte aan de algemene vergadering werd voorgelegd, is ge-
dateerd 11 november 1932 en hanteert als standaard-loonsverlaging 71/2 %
gepaard met een verhoging van de kindertoeslag. Het werd gekenschetst als
een compromis op de weg naar een geleidelijke afbouw van het loonniveau.
De algemene vergadering van 24 november ging tenslotte met algemene

%5

stemmen akkoord . WeI klonk nog even als nagalm van de eerder gevoerde
discussie een voorstel de kindertoeslag voor het eerste kind te laten verval-
len. maar de indiener F. van Dooren jr. trof Frans Janssens op zijn weg, zo-
dat hij wijselijk het voorstel introk. Meer succes had C. Janssens-Minderop,
die voorstelde de christelijke feestdagen en vakantiedagen alleen uit te beta-
len aan gehuwden en kostwinners.

Op 7 december werd het voorstel van de fabrikantenbond door St. Lam-
bertus en de Eendracht vierkant van de hand gewezen. In het bezit van de
formele afwijzing discussieerde de Raad van XIV op 19 december nog over
de vraag of het wei verstandig was geweest om het onderdeel kindertoeslag
achter de hand te houden als mogelijke concessie tijdens de onderhandelin-

'
Wijnand J.M.1. Janssens * Tilburg  17-5-1897 t Ziirich 29-9-1977
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gen. Maar aangezien het niet zo ver was gekomen, had men dat nu nog achter
de hand, wanneer de Rijksbemiddelaar - zoals inmiddels vaststond - partijen
zou uitnodigen voor een gesprek. Daar zouden de werkgevers voet bij stuk
houden. zo werd in de Raad van XIV besloten»«. Maar Rijksbemiddelaar prof.
Aalberse kon al evenmin bij de arbeidersorganisaties enige versoepeling van
de categorische afwijzing ontwaren.

Voordat gesproken werd over concessies. bijvoorbeeld de kindertoeslag,
zou eerst beslist moeten worden, of er al dan niet grond was voor een loons-
verlaging. In de ogen van de bondsbestuurders was die na de invoering van
een contingentering - waarover in hoofdstuk 8.11 gesproken werd - onnodig.
Dit geschilpunt zou door arbitrage uit de weg geruimd moeten worden.
Daarvoor bleken de Tilburgse fabrikanten niets te voelen; men zag dit als een
precedent, dat ten gevolge zou hebben, dat men het recht zou verspelen om
vast te houden aan de eigen visie en zich steeds zou moeten schikken in een

87

compromis. Toen Leon Swagemakers(48)' in de Raad van XIV suggereerde,
dat er termen aanwezig zouden kunnen zijn om zijn opinie te wijzigen, viel
het gezeischap over hem heen. Een opiniewijziging kan op grond van argu-
menten, werd door Barend van Spaendonck betoogd, maar de bonden, erken-
nende dat er in de wolindustrie een "noodtoestand" bestond. weigerden elke
bespreking over de merites van het voorstel van de fabrikanten. Zij ver-
scholen zich achter de contingentering, terwijl zij op hoogte zijn van de on-
gewisheid daarvan.

88De algemene vergadering, die daags daarop werd gehouden . besloot met
de grootst mogelijke meerderheid op 29 december de loonherziening ingaan-
de 9 januari  1933 in de fabrieken aan te kondigen. Alleen Janssens de Horion
hield vast aan de opvatting, dat de kindertoeslag-concessie nu alsnog in de
loonregeling diende te worden verwerkt. Het bestuur wilde die achter de
hand blijven houden in de verwachting, dat de Rijksbemiddelaar zijn poging
nog niet beeindigd had. Dat klopte. Op dinsdag 3 januari 1933 vond in den
Haag onder zijn leiding een gezamenlijk overleg met de arbeidersorganisa-

8.

ties plaats . Hoewel hier door de Tilburgse vertegenwoordigers de kindertoe-
slag-concessie in het geding werd gebracht, bleef het standpunt van de bon-
den onwrikbaar, ook nadat prof. Aalberse verder gaande concessies had
voorgesteld.

Reeds de daarop vol§ende vrijdag vond een beraad met de bestuurders
van St. Lambertus plaats . De achterban van St. Lambertus en de Eendracht
hield vast aan afwijzing, maar de Lambertus-bestuurders deden een vertwij-
felde poging de fabrikantenbond over de streep te trekken. De in Tilburg ge-
houden vergadering van de bond had een rumoerig verloop gehad, wat wei
bleek uit het feit, "dat een arbeider die het waagde een loonsveriaging van
21/2 % voor te stellen met gehoon en geschimp het verder spreken onmogelijk
werd gemaakt".

' Leonardus L.J. Swagemakers * Tilburg  13-8-1884 i Berkel Enschot 6-6-1965 x Maria A.C.F.
Janssens: firmant Swagemakers-Bogaerts
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Diezelfde middag werd in de Raad van XIV gerapporteerd. dat de stellige
indruk was gewekt, dat St. Lambertus niet van plan was een werkstaking te
proclameren. Daarop werd besloten het voorstel van de Rijksbemiddelaar te
aanvaarden, hetgeen betekende dat de loonsverlaging werd beperkt tot 5%.
de kindertoeslag werd verbeterd en afgezien werd van de afschaffing van de
betaling van de Christelijke feestdagen. De aansluitende algemene vergade-
ring nam dit met algemene stemmen over.  In de volgende verslagen met .geen
woord meer wordt gerept over de loonregeling, doch Het Hoog Ambacht  be-
richtte dat de bond had afgezien van een staking, die onder de geven omstan-
digheden een ramp zou betekenen, zodat men zich bij de situatie moest neer-
leggen.

Toen op 19 september 1933 de resultaten van de loonstatistiek over het
eerste halfjaar besproken werden. kon voorzitter J.Frans Mutsaerts de be-
stuursvergadering voorhouden, dat de genomen maatregelen tot een belang-

rijke besparing op de loonrekening hadden geleid. Er was geen basis om de
leden opnieuw voorstellen tot een loonsverlaging te doen.

Die cijfers logen er niet om. Ten opzichte van het tweede halfjaar 1931
daalde het gemiddeld uurinkomen van de wevers van 24 tot 60 jaar met
13,1 %, terwijl die daling voor de jongeren tussen 16 en 22 jaar zich tussen
22,2 en 30,1 % bewoog. De draadmakers kwamen er een beetje beter van af.
Het gemiddelde loon van de volwassenen liep terug met 7,3 % maar de jeugd
moest met 14 tot 21% minder genoegen nemen. De stopsters van 19 jaar en
ouder zagen haar loon  met 17% dalen;  voor de jongere beliep de daling  18
tot 20%". Men zou geneigd zijn te zeggen: Zo is het welletjes! Dat was dan
ook de overtuiging van de werknemers en de grondslag van de grote werk-
staking van augustus/september 1935. In zijn eerder vermelde studie stelt C.

93van der Heijden daarover:
"Bij de bestudering van de economische oorzaken van de Tilburgse tex-

tielstaking van 1935 kwam ik tot de conclusie. dat de loongegevens en de
koopkrachtontwikkeling in de periode 1930-1935 zich niet zodanig ontwik-
kelden, dat dit juist in augustus/september 1935 aanleiding tot een staking
mocht zijn. Maar dit conflict toonde ook aan dat de perceptie van arbeiders-
zijde van grote invloed invloed was. Er was in Tilburg een groep arbeiders
die wel hogere lonen ontving en betere arbeidsvoorwaarden kende, de werk-
nemers van de Centrale Werkplaats der Spoorwegen. Het door deze groep ar-
beiders verdiende loon lag in de jaren dertig 20 d 30% hoger dan in de overi-
ge industrie. Indien de arbeiders in de wolindustrie zich spiegelden aan de
werknemers van de Centrale Werkplaats der Spoorwegen. dan hadden ze ge-
lijk. Omdat de verschillende groepen arbeiders niet gesegregeerd in straten
of wijken woonden. kan dit laatste loonverschil een grote - overigens niet
meetbare - psychologische uitwerking gehad hebben".

De mening van de fabrikanten daarover luidde: "Natuurlijk kan men het
staatsbedrijf der Nederlandse Spoorwegen niet over een kam scheren met eeti

groep familiebedrijven van middelbare grootte". Niet zonder reden vroeg de
fabrikantenbond zich steeds weer af. 'welke maatregelen door de regering

ten opzichte van het overheidspersoneel zullen worden genomen"*
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De wollenstoffenindustrie bleef onder druk staan en - al rees zo nu en
dan bij enkelen twijfel omtrent de doelmatigheid van de opeenvolgende ne-
gatieve loonronden - het regeringsbeleid in samenhang met het lagere loon-niveau in het buitenland maakte verdere loonsverlagingen naar het oordeel
van de werkgevers in het algemeen onvermijdelijk.

Nadat de N.V. Lakenfabrieken v/h Firma Elias, waar mr. L. Broekhuij-
sen(32), die in vorige jaren steeds aanpassing van het loonniveau bepleitte,

95directeur was, het bestuur in maart en april 1934  uit zijn tent probeerde te
lokken, wijdde de Raad van XIV in mei een grondige bespreking aan hetprobleem. B. van Spaendonck(38), sinds april toegerust met de titel secreta-
ris, gaf een opsomming van punten, die bij de besluitvorming onder het oog
moesten worden gezien:
a.  Het loonniveau in het tweede halfjaar 1933 is in het algemeen hoger dan

in het eerste halfjaar 1933. Dit is geen gevolg van enige actie van de ar-
beidersorganisaties, doch de werkgevers hebben, blijkbaar in verband met
de verhoudingen op de arbeidsmarkt, zichzelf verplicht gezien eerder ver-
betering dan een verslechtering in de lonen te brengen.

b. Reeds thans ligt het steun-niveau zeer dicht bij het loonniveau, terwijl het
steun-niveau het loon bij short-time-werk in sommige gevallen reeds
overtreft.

c.  De kosten van het levensonderhoud zijn door de regeringsmaatregelen ge-
stegen in plaats van gedaald, vooral de grote gezinnen moeten grote of-
fers voor de steun aan de agrariers brengen.

d.  De regeringspolitiek bevordert vooralsnog niet, dat er een huurverlaging
tol stand komt.

e.  Aan de hand van de beschikbare cijfers kan voor de arbeidersorganisaties
moeilijk aannemelijk worden gemaakt, dat de ontwikkeling der industrie
sinds de contingentering een nieuwe loonsverlaging wettigt. Afgezien van
de verbeterde werkgelegenheid, die tot en met januari  1934 was waar te
nemen, moet in dit verband de aandacht gevestigd worden op de ontwik-
keling der invoercijfers'«.
Dit laatste werd onderbouwd met gegevens, waaruit bleek, dat de waarde

van de invoer in guldens zowel van wollenstoffen als van confectie buitenge-
woon sterk is gedaald. Ook de gang van zaken in de fabrieken, die mede-
werkten aan de enqudte van het Departement van Economische Zaken in ver-
band met de contingentering, kon tot de conclusie voeren, dat de binnenland-
se markt voor de Nederlandse fabrieken de gelegenheid heeft geboden zichvrij behoorlijk te handhaven, in elk geval, dat het aandeel van het binnen-
landse productieapparaat in behoeftevoorziening op de binnenlandse markt
zich gunstig had ontwikkeld"
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Tabel 10 Waarde van de omzetten van 37 fabrieken  in  1931,1932,  1933  in jl.
1000,-

Jaar 17  fabrieken van 8 fabrieken van 12 fabrieken van Totaal 37 fabrie-

hoofdzakelijk he- hoofdzakelijk dames- en heren- ken

renstoffen damesstoffen stoffen

totaal waar- totaal waar- totaal waar- totaal waar-

van ex- van ex- van ex- van ex-

port port port port

1931 9.910 1.563 5.040 2.256 10.980 2.784 25.930 6.603

1932 7.858 301 3.636 348 9.348 444 20.842 1.093

1933 10.118 146 3.569 179 9.196 122 22.883 447

Op basis van deze gegevens, die aanleiding gaven tot een breedvoerige
discussie concludeerde de voorzitter, dat gezien de vele bezwaren, die in de
Raad van XIV bleken te bestaan, aan de algemene vergadering geen voorstel
zou worden voorgelegd. Deze pauze hield ruim een jaar stand. Maar dat is
slechts de halve waarheid. In augustus 1934 sprak de algemene vergadering
zich uit voor een 'neerwaartse' herziening van de loonregeling, doch het be-
stuur gaf daaraan geen uitvoering. De stemverhouding (23 vddr, 10 tegen en

98

4 blanco) zal ontmoedigend gewerkt hebben  .

99

9.8 De Tilburgse textielstaking van 1935

Eind oktober 1934 werd het bestuur gealarmeerd door de aankondiging
van een loonsverlaging bij Van Puijenbroek in Goirle. Deze actie druiste in
tegen het beleid van de Vereniging van Katholieke Werkgevers in de Textiel-
nijverheid, die geen heil verwachtte van de stelling, dat elke loonregeling
zou moeten vervallen, wat naar het oordeel van de vereniging slechts zou lei-
den tot chaos. Van Puijenbroek had daarop het lidmaatschap opgezegd. Nu
verweet Frans van Dooren het bestuur het besluit van augustus 1934 naast
zich te hebben neergelegd. Ook nu werd weer de opportuniteit van
loonsverlaging door meerderen sterk betwijfeld. Sinds de augustus-
vergadering waren - aldus Frans van Spaendonck - de omstandigheden "zeer
belangrijk" gewijzigd. De kosten van levensonderhoud stijgen. Inderdaad
bestaan er grote loonverschillen met het buitenland, maar om deze te
overbruggen verdient een devaluatie van de gulden de voorkeur, dat werkt
sneller en de aanpassing aan het buitenland heeft voor de arbeiders minder
nadelen.

De Commissie voor Arbeidsaangelegenheden bracht daarna een negatief
advies uit aan de Raad van XIV, die op 8 november bijeen kwam. De aan-
wezigen waren daar getuige van een heftige discussie tussen Frans van Doo-
ren en mr. Broekhuijsen enerzijds en voorzitter J.Frans Mutsaerts anderzijds
met de uitkomst, dat de verschillende opties tot verlaging van de arbeidskos-
ten werden verworpen. Zulks ondanks de dreigende loonsverlaging bij Van



344 In de wol geverfd

Puijenbroek, die - naar werd beweerd - 121/6 % zou belopen. Men vreesde re-
percussies, als in de loonsverlaging zou worden berust, in de vorm van lagere
prijzen voor damesjaponstoffen, die ook bij Van Puijenbroek werden gepro-
duceerd. Zou er echter een staking uitbreken, dan was de vraag, welke hou-
ding de Tilburgse vereniging dan tegenover het bedrijf zou moeten aanne-
men. Tot ieders opluchting ging de loonsverlaging achteraf niet door'm.

Na enkele maanden van rust op dit front werd er plotseling tempo ge-
maakt. Toen de voorzitter in de bestuursvergadering van 5 juli 1935 venti-
leerde, dat de lage lonen elders in den lande een geduchte concurrentiefactor
werden, sneed Frans van Dooren de competenties van de Commissie voor
Arbeidsaangelegenheden en de Raad van XIV aan kennelijk met in het ach-
terhoofd het dempend effect, dat de standaard procedure op de beleidsvor-
ming had. Door de invloed van beide organen terug te dringen zou wellicht
een snellere aanpassing van het loonniveau bereikt kunnen worden. Maar ook
dit keer werd ten aanzien van het voorstel van Nico Aelen mikkend op een
loonsverlaging van 10% - in twee tranches, 5% per 1 augustus en 5% per 1
maarta in combinatie met het wederom bevriezen van de periodieken - de ge-
bruikelijke werkwijze gevolgd. Met machtiging van de algemene vergade-
ring'o' werden vervolgens op 23 juli de bespreking met de bonden geopend.

Daaraan namen deel naast de vaste vertegenwoordigers van St. Lambertus
A. van der Meijs, J. van den Nieuwenhuizen en A.J. Franssen, waarbij zich
nu al weer enige tijd gevoegd heeft N. van Dommelen, de afgevaardigden
van de Eendracht G. Rengelink en N.J. van Pelt ook G. Ekkel voor de Chris-

102telijke Textielarbeidersvereniging Unitas  .
De sfeer in deze eerste ontmoeting met de bonden deed niet vermoeden,

wat de organisaties van werknemers maar ook van werkgevers nog te
wachten stond. Van der Meijs opende zijn eerste reactie met de opmerking
"dat de vorm, waarin de loonsverlaging wordt aangekondigd, een veel
positievere is dan bij vorige gelegenheden het geval was". De bonden
erkenden, dat de Tilburgse lonen in vergelijking met andere centra hoger
waren, maar betwijfeld werd, of verlaging wel de geBigende remedie zou
zijn. Devaluatie zou effectiever zijn en deze zat toch in de lucht, zodat het
plan van de fabrikanten kon worden opgeschort. Die laatste hoop ging echter
in rook op.

In de tweede bijeenkomst een week later wees de fabrikantenbond erop,
"dat er vooralsnog weinig uitzicht op devaluatie bestaat, vooral na de jongste
politieke verwikkelingen en het weder optreden van het kabinet Colijn. Doch
zelfs afgezien daarvan zou een loonsherziening toch nodig zijn met het oog

„]01op de aanpassing onzer lonen aan de buiten Tilburgse lonen  . De enige
concessie, die gedaan werd, was het terugnemen van het voornemen de ploe-
gentoeslag af te schaffen, een punt, dat telkens weer opdook, maar nimmer
werd doorgevoerd. Ook nu drongen de bonden erop aan de wevers buiten
schot te laten, omdat door het bijstellen van de tarieven in de laatste tijd hun
oververdienste sterk was teruggelopen, een gefundeerde stelling, dat had een

' Later gewijzigd in I februari.
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speciaal onderzoekje van het secretariaat van de fabrikantenbond
uitgewezen.

1()4

De algemene vergadering besloot daarna nog tot enkele nuances in het
werkgeversvoorstel, dat voor de bonden teleurstellend was. Maar toch er-
kende Van der Meijs tegen het eind van de derde onderhandelingsronde: "dat
de Tilburgse fabrikantenvereniging alles heeft gedaan om langs andere we-

. 11)5

gen verbetering in de toestand der industrie te brengen   , een uitlating. die
niet kan worden afgedaan met verwijzing naar de redacteur van de notulen.
Deze waardering was niet terug te vinden in de boodschap van de bonden op

9 augustus, dat een conflict bij doorzetten van de loonregeling onvermijde-
lijk zou worden. Gelijktijdig werd de vereniging per telegram uitgenodigd
voor een gesprek met de rijksbemiddelaar Aalberse op 14 augustus. Tussen

de regels van het verslag van de vergadering van de Raad van XIV"' door
leest men de verwachting, dat het verdere verloop zou neerkomen op een
herhaling van de vorige loonsverlaging. De datum van in werking treden is
dan bepaald op maandag 19 augustus.

De uitkomst kennende heeft het niet veel zin de opeen volgende compro-
misvoorstellen in detail te wegen. Bij het uitgangspunt van 10% stelde prof.
Aalberse 71/2 % voor, dat door de bonden beantwoord werd met een tegenbod

van 5%, hetgeen in de buurt kwam van het eerdere plan van de werkgevers
om twee loonsverlagingen van 5% door te voeren (Die optie was weer achter
de hand gehouden als concessie in de onderhandelingen). De vertegenwoor-
diging van de Tilburgse fabrikanten spoedde zich op zaterdag 17 augustus
naar den Haag voor een nieuw overleg met de rijksbemiddelaar, die voor-
stelde nu te volstaan met een loonsverlaging van 5%; dat bood de gelegen-
heid eens af te wachten, hoe de monetaire situatie en de bedrijvigheid het
eerst komende halfjaar zich zouden ontwikkelen.

re./0

Idem pag. 346
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Tilburgse textielstaking van 1935. Op Korvel bij Van Dooren & Dams discussieert politie-
i,ispecteur Van Boer met stakers. Er werden in opdracht van de Vereeniging van Tilburgsche

Fabrikanten van Wollenstoffen foto's  gemaakt om aan le tonen,  dat  werkwilligen werden
gemolesteerd,  een  stelling,  die de bewaard  gebleren foto's  niet staven.

(Foto Gemeentearchief Tilburg: gegevens C. van der Heijden)

Op 20 augustus broedde de Raad van XIV nog wat verder gaande conces-
sies uit. die in de direct daar opvolgende algemene vergadering"" met twee
stemmen tegen' werden aanvaard. Voorzitter J.Frans Mutsaerts sloot de ver-
gadering af met de conclusie, verwerpen de vakverenigingen het door de al-
gemene vergadering aanvaarde voorstel, dan volgt daaruit, dat de op 10 au-
gustus in de fabrieken aangekondigde loonsverlaging zal moeten worden
doorgevoerd en weI met ingang van 26 augustus, terwijl indien dit met een
staking zou worden beantwoord, de vereniging tot een algemene uitsluiting
zou moeten overgaan. Die staking liet niet lang op zich wachten*. St. Lam-
bertus aanvaardde de voorstellen, doch week op grond van in juli opgedaneervaringen daarbij af van de gebruikelijke procedure om ter plaatse ledenver-
gaderingen te beleggen.

Het hoofdbestuur betrok de adviesraad bestaande uit vertegenwoordigers
van alle afdelingen van de organisaties bij het besluit. dat eenstemmig werd
genomen. De arbeiders waren echter allerminst content met het resultaat en
toen dan ook "een groep R.K. Textielarbeiders" onder leiding van J.
Coolen(42)» en J. Spijkers(31)' een bijeenkomst op 23 augustus in het ge-

' Later werd bekend wie de tegenstemmers waren. waarbij werd geopperd dat een lek bij het
secretariaat zat. Gesteld werd, dat in de notulen nergens de namen van de tegenstemmers
werden genoemd en geen medewerkers van het secretariaat ter vergadering aanwezig waren
(Raad  van  XIV   11-9-1935).  In het verdere verloop  werd  met  het  oog  op de geheimhouding
besloten geen verslagen meer rond te zenden. Door de voorzitter werd een commissie voor het
nazien van de notulen benoemd.
Johannes H.L. Coolen * Tilburg ll- 6 1893 + Tilburg 13-2-1976. draadmaker.
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bouw van de R.K. Werkliedenvereniging belegde. gaven velen daaraan ge-
hoor. Toen het St. Lambertus-bestuur niet met een af'vaardiging wenste te
praten, volgden protestvergaderingen, waar besloten werd tot staking vanaf
maandag 26 augustus. Aan die oproep werd op ruime schaal gehoor gegeven.

Daags na het uitbreken van de staking kwam de Raad van XIV bijeen om
te zien wat de fabrikanten te doen stond. De positie van de Eendracht wordt
uit de notulen niet duidelijk: de vergadering volgde echter het advies van de
secretaris om geen onderscheid te maken tussen de drie bonden om niet op
St. Lambertus de verdenking te laden. dat die een soepeler houding tegen-
over de werkgevers aan zou nemen. In feite werd de stakers een ultimatum
gesteld om het werk op woensdag 28 augustus te hervatten op straffe van in-
houding van het loon over de afgelopen week en niet betaling van de kermis-
dagen (vrijdag, zaterdag en maandag)"n. De bekendmaking had een averechts
effect, de staking breidde zich verder uit. Ook dit keer bleken weer enkele le-
den de kantjes eraf te lopen bij de nakoming van de afspraken.

Na de kermisdagen kwam de algemene vergadering weer bijeen om de
stand van zaken op te nemen, op 23 van de 37 fabrieken werd - soms slechts

110gedeeltelijk - gestaakt  . s Middags kwam het bestuur nog eens bijeen met
de bondsbestuurders om kennis te nemen van een brief van het 'Leidingge-
vend Comitd van de stakers'. Jos Spijkers, die als secretaris optrad, schreef:

"Het leidinggevend comitd van de stakers richt tot U het verzoek tot het
houden van een bespreking tusschen afgevaardigden van het bestuur Uwer
Vereniging en ons comitd, teneinde de voorwaarden te bespreken, waarop het
mogelijk zal zijn het thans bestaande conflict, dat. zoals U bekend zal zijn.
zich hedenmorgen nog uitgebreid heeft, op te lossen.

Wij willen nog opmerken, dat ge de door de arbeiders gewraakte loons-
verlaging weliswaar met de besturen van 'St. Lambertus' en 'De Eendracht'
afgesloten hebt, maar dat de leden dier organisaties geen enkele verantwoor-
ding nemen voor deze, buiten hen om, afgesloten overeenkomst.

De enigste werkelijke vertegenwoordigster van de stakende arbeiders is
ons leidinggevend comitd, hetgeen nog eens bevestigd is geworden door het
eensgezind opvolgen van de door ons gegeven parolen.

Wij spreken dan ook het vertrouwen uit, dat ge aan ons verzoek zult vol-
doen.

Hoogachtend. Voor het leidinggevend Comitd der stakers, w.g. Secr. Jos.
Spijkers.

Cafd Zebregts. Smidspad, alhier""'.
De vergadering was eenstemmig van oordeel, dat op het verzoek van het

Comitd in geen geval kon worden ingegaan. Naar het oordeel van de bonds-
bestuurders bleef slechts de weg open om het geschil uit te vechten. De
werkgevers zouden duidelijk moeten maken, dat zij de loonsverlaging in elk
geval zouden handhaven en dat de toestand van de Tilburgse textielindustrie
dat ook vergde. Dat werd per communiqul bekend gemaakt.

'
Josephus H.C. Spijkers * Tilburg 2-10-1904 t Utrecht 24-1-1950; aanknoper: lid van de
Gemeenteraad van Tilburg en van de Tweede Kamer
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De vergaderingen van de Raad van XIV en de algemene vergadering de
volgende dag zijn in hoofdzaak gewijd aan de te volgen tactiek, vermeden
moet worden elke actie, die zou noodzaken de stakingskas te openen, de sta-
kers moeten aangewezen zijn op het stakingscomitd. Alleen het hoofdbestuur
van St. Lambertus kan de stakingskas openen, de leden hebben daarover geen
zeggenschap. Ook werd ontraden 'raddraaiers' zonder meer te ontslaan, ze
hebben dan niets meer te verliezen en versterken het stakingscomitd. De fa-
brikanten waren verbolgen over het optreden van de burgemeester, die
onvoldoende maatregelen nam om opstootjes en het molesteren van werkwil-
ligen te voorkomen, hoewel het hier toch ging over een wilde staking. Een
ddmarche van secretaris Van Spaendonck bij de minister van Binnenlandse

112Zaken leverde niets op, gegeven de bevoegdheid van de burgemeester
Toen kort daarna op 9 september bij het bedrijf van de firma Pieter van

Dooren zich molestaties van werkwilligen voordeden en de burgemeester
oordeelde, dat de openbare orde niet verstoord was, vervoegden voorzitter en
secretaris zich bij de minister-president dr. H. Colijn om hem in te lichten
mede aan de hand van foto's van het incident bij Van Dooren'13 Daarbij werd
ook onderstreept, dat de loonregeling paste bij de door de regering gevoerde
stabilisatie-politiek. Door de minister-president werden wel geen toezeggin-
gen gedaan, maar de zaak kreeg 1 .
duidelijk zijn aandacht. -

In het beleid van de burgemees-
ter veranderde echter niets. Bij het

1hierna ter sprake komende bemidde-
lingsvoorstel werd hem de vraag ge- ...

steld, of hij bereid zou zijn orde- ".
maatregelen te nemen, als de sta- 3 ·,       - 3

lit'.S« I
,,king onverhoopt zou worden hervat

+ I ,
\(een onderwerp waarover in fabri-                          , ,b F

kantenkring werd gespeculeerd). De                        '             ''1  I.
burgemeester meende toen, dat hij
andere maatregelen zou nemen dan 9*   / .,

.  1/tot dusver, wanneer na aanvaarding
van zijn voorstel het werk opnieuw ,    1241, -zou worden neergelegd"'.  Nu  kon
hij geen ingrijpende maatregelen
nemen, omdat de vakorganisaties de
fout hadden gemaakt een besluit te
nemen zonder de leden te hebben Mr. Dr. Frans LZG.M. Vonk de Both
gehoord. * Zevenaar 21-3-1873

Op zaterdag 7 september had de t Ede 14-1-1952

staking zich over vrijwel alle fa- Gemeentesecretaris van Tilburg
brieken uitgebreid, slechts drie be- 1911-1915: Burgemeester van Tilburg

drijven zijn vrij van staking"'. Op 1915-E939. Ridder in de orde van de

Nederlandse lfem. Officier in de ordedie dag deden de deken en pastoors van Oranje Nassau.van de stad in de pers een "welge-
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- 116meend verzoek om bezinning en hervatting van het werk'i'. Dat viel niet
in goede aarde. zoals een politierapport aan de procureur-generaal in 's-
Hertogenbosch"' aangaf en deken J.F.M. Sanders schreef aan bisschop Die-
pen: "Het is wel opvallend. dat wij na dit stuk aanstonds verdacht werden

441 19

van te heulen met de patroons
De fabrikantenbond besloot haar sterkte te zoeken in onverschilligheid en

geen initiatieven of nieuwe maatregelen te nemen, die als weifelmoedigheid
zouden worden uitgelegd.

Die  lijn zou kunnen spreken  uit  het  feit.  dat  er  tot 24 september  1935
geen vergaderingen zijn gehouden. althans geen genotuleerde. Op die datum
kwam een compromis opgesteld door de burgemeester in behandeling bij de
Raad van XIV. Door het dagelijks bestuur - een orgaan dat zo nu en dan ten
tonele verschijnt om voorbereidende werkzaamheden uit te voeren - was een
tegenvoorstel uitgewerkt. waarin als belangrijkste punt was opgenomen. dat
de loonregeling van 19 augustus 1935 werd aanvaard. De beide voorstellen
verschilden onderling ook met betrekking tot de betaling van ingehouden
loon en de stakingsperiode. maar hoewel daarover veel gepraat werd, strui-
kelde het voorstel van het dagelijks bestuur door de tegenstand tegen conces-
sies aan wilde stakers. Dit werd een gevaarlijk precedent geacht en het voor-

1.()stel werd met 9 tegen 5 stemmen verworpen
De aansluitende algemene vergadering, blijkbaar onder de indruk van de

bezwaren ontwikkeld in de Raad van XIV, besloot af te wachten hoe de sta-
kers zouden reageren op het voorstel van de burgemeester. Weer nam het da-
gelijks bestuur het voortouw, toen men vernomen had, dat de stakers het
compromis van de burgemeester wilden aanvaarden. Het dagelijks bestuur
pleegde overleg met de bondsbestuurders van St. Lambertus. de Eendracht en
Unitas. Deze schatten in, dat bij afwijzing door de werkgevers een groot ge-

121

vaar zou ontstaan van langdurige particle stakingen
Dat risico achtte het dagelijks bestuur te groot, zodat men zich zette aan

een amendering van het voorstel van de burgemeester op een wijze die niet
tornde aan de materiele inhoud, maar wei helder stelde, dat de loonregeling
niet meer voor discussie vatbaar zou zijn. Het luidde als volgt'--:

"De Algemene Ledenvergadering der Vereeniging van Tilburgsche Fabri-
kanten van Wollen Stoffen heeft kennis genomen van de jongste bemidde-
lingspogingen van den Burgemeester van Tilburg en deze met de arbeiders-
organisaties besproken. De arbeidersorganisaties hebben de Fabrikantenver-
eniging medegedeeld het voornemen te hebben ledenvergaderingen te hou-
den. teneinde hare leden in de gelegenheid te stellen met de besturen van ge-
dachten te wisselen over het door deze ten aanzien van de loonsherziening
gevoerde beleid. Door de Fabrikantenvereniging werd in verband met een en
ander besloten op morgen. Donderdag 26 September. de gelegenheid open te
stellen de arbeid te hervatten op onderstaande voorwaarden:
a.  Teneinde den door de staking in de gezinnen ingetreden financiele achter-

stand te helpen overbruggen, wordt vanaf Donderdag 26 September tot en
met Zaterdag 12 Oktober op de thans krachtens de loonregeling  van  19
Augustus 1935 verdiende lonen een zodanige toeslag gegeven. dat de
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eindlonen worden aangevuld tot het loonniveau van vddr 19 Augustus
1935; vanaf Maandag 14 Oktober geldt ongewijzigd de loonregeling van
19 Augustus 1935.

b. Op denzelfde grond als vermeld sub a. worden op een in overleg met de
arbeidersorganisaties vast te stellen tijdstip aan de arbeiders, die de 3 ker-
misdagen nog niet kregen uitbetaald, deze dagen alsnog uitgekeerd.

c.  Het door de werkgevers ingehouden loon ter zake van het verbreken der
dienstbetrekking zal bij de eerstvolgende loonbetaling alsnog worden uit-
betaald.

d. Geen rancune-maatregelen zullen worden toegepast".

Het is teveel gezegd, dat iedereen er mee ingenomen was. Integendeel, in
deze vergadering, waar alle leden aanwezig of vertegenwoordigd waren,
stemden 29 v66r en 8 tegen het doen van concessies. Waar de schoen wrong,
kwam tot uitdrukking bij de stemming over de afzonderlijke onderdelen:

28 leden vddr en 9 tegen:
21 leden vddr en 16 tegen;
35 leden v66r en 2 tegen;
33 leden vddr en 4 tegen,
Daarna werd het voorstel met 33 tegen 4 stemmen aanvaard' Daarmee

kwam een einde aan de staking, die ruim een maand duurde en het aanzien
van vooral St. Lambertus beschadigde. Pas in januari 1936 werd uitvoering
gegeven aan het augustus-besluit ten aanzien van de werkmeesters en bazen,
Van de aanvang af lag daarin besloten, dat ook deze lonen met 5% zouden
worden verlaagd. St.Andreas en Johannes de Doper hadden de bui al zien
hangen.

Tot de nasleep van de staking behoorde ook nog de discussie over het
standpunt van de burgemeester ten aanzien van de opstootjes, die zich toen
voordeden. 1n de Tweede Kamer'" kwam dat nog ter sprake. De afgevaardig-
de Boon maakte zich tot tolk van het ongenoegen van de Tilburgse fabrikan-
ten. Hij verweet het hele gebeuren aan Amsterdamse 'opruiers' en wees daar-
bij onder meer op een bericht in De TOd: "Eerst toen men een week lang
communistische en andere op Moskou sympathiseerende hitsers had aange-
hoord - met Brabantse trouw had aangehoord - besloot men te staken".
Reeds de bijval van nationaal-socialistische zijde had - volgens Boon - in-
grijpen van de politie gerechtvaardigd, maar de burgemeester was in geen
velden of wegen te bekennen en de loco-burgemeester wist niet waar hij was.
Minister De Wildeb weerlegde de tot hem gerichte verwijten door te melden,
dat hij - ook ongerust - tweemaal 'heimelijk' naar Tilburg was gegaan om
ten huize van de burgemeester met hem en de commissaris van politie te
overleggen. Mr. Vonk de Both - "tussen twee haakjes een uitnemend burge-
meester. een man die met vaste hand regeert" - had de minister gerust kun-

« De laatste zinsnede van het bepaaide onder a. zou als afzonderlijk punt vermeld worden in de
definitieve tekst.

h  Mr. Jacob A. de Wilde *Goes 7-1-1879, Anti-revolutionair politicus. minister van
Binnenlandse Zaken.
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nen stellen. Het was in Tilburg rustig en een samenscholingsverbod zou al-
leen moeilijkheden veroorzaakt hebben.

Frans van Dooren had zich geergerd aan de kijk daarop, die minister De
Wilde ten toon spreidde'M Desgevraagd was H. Blomjous bereid ervoor te
zorgen, dat in het voorlopig verslag van de Eerste Kamer bij de begroting
van binnenlandse zaken de minister zou worden verzocht, dat de rapporten
van de Rijkspolitie ter inzage zouden worden gelegd

Aldus geschiedde. In het voorlopig verslag der Eerste Kamer over de be-
groting van Binnenlandse Zaken voor 1936 was onder het hoofd 'Plaatselijk
Bestuursbeleid' het volgende te lezen:

"Sommige leden brachten in herinnering, dat bij de discussies in de
Tweede Kamer der Staten-Generaal over de staking te Tilburg de minister de
burgemeester dezer gemeente zeer heeft geprezen

Deze leden verklaarden met dien lof niet te kunnen instemmen. Toen na-
melijk de bedoelde 'wilde' staking uitbrak, hebben de stakers elke werkwil-
lige door hinderlijke bejegening het verblijf in de fabriek onmogelijk ge-
maakt. Indien nu de burgemeester van meet af aan de vrijheid van arbeid had
beschermd, zou, naar de mening van de hier aan het woord zijnde leden, de
staking genen voortgang hebben gehad. Thans hebben de communisten dit
laatste kunnen beletten, ook doordat de gemeentepolitie eenzijdig is opgetre-
den. Gaarne zouden deze leden vernemen, of klachten over terreur, hinderlijk
volgen, belemmering van de vrijheid van arbeid, enz., tijdens de Tilburgsche
staking, ook bij andere politie-autoriteiten buiten de gemeentepolitie, met
name bij de Rijkspolitie, zijn ingekomen."

In de Memorie van Antwoord schreef de minister ter beantwoording:
"De ondergetekende kan zijn standpunt, dat de burgemeester van Tilburg

tijdens de staking aldaar een juiste gedragslijn heeft gevolgd, niet verlaten.
Gelijk door hem in de Tweede Kamer is medegedeeld, heeft hij, ook in per-
soon, de toestand in Tilburg opgenomen en nauwkeurig gevolgd, waarbij van
het bestaan van een toestand, die de burgemeester tot ingrijpen zou hebben
moeten nopen. niet is gebleken. Ook in de eerste dagen van de 'wilde' sta-
king kon de burgemeester geen ordeverstoringen constateren van dien aard,
dat hij zich gerechtigd achtte. de hem ten dienste staande uitzonderlijke
maatregelen te treffen. Men onderscheide hier goed: de Overheid als ordebe-
waarster moet zich geen partij in het conflict stellen en mag alleen afgaan op
hetgeen op de openbare straat gebeurt of dreigt te gebeuren.

Informatie omtrent binnengekomen klachten als in het Voorlopig Verslag
bedoeld, bij de daarvoor aangewezen autoriteit de Procureur-Generaal, fun-
gerend directeur van politie te 's-Hertogenbosch. heeft een negatief resultaat
opgeleverd."

Secretaris Van Spaendonck commentarieerde: De minister wil het doen
voorkomen, alsof er bij de Rijkspolitie geen ernstige klachten naar voren ge-
bracht zijn. terwijl dit in feite wel het geval is, doch de Procureur-Generaal
is blijkbaar in gebreke gebleven dit bij de ondergeschikte Rijkspoli-
tie-autoriteiten op te vragen.
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Toch maakte men zich in 's-Hertogenbosch en 's-Gravenhage echt wel
bezorgd over de ontwikkelingen. In de periode 13 september tot 28 septem-
ber zond de procureur-generaal dagelijks een rapport aan de minister van
Justitie, die op zijn beurt de minister-president en de minister van binnen-
landse zaken op de hoogte stelde. Vooral de inmenging van het Nederlandsch
Arbeids Secretariaat NAS, dat als een revolutionaire beweging werd be-
schouwd, verontrustte de justitiele autoriteiten. Nog op 11 oktober signaleer-
de de PG, dat de NAS-propagandist D. Schilp uit Amsterdam in Tilburg ac-
tief is, terwijl De Tribune afwijzing van het akkoord met kracht bepleit. Men
vreesde, dat de staking zou worden voortgezet, doch nu met geopende sta-

125 126

kingskassen  . Het dossier werd afgesloten met het bericht, dat na de sta-
king de belangstelling voor het communisme belangrijk was toegenomen

127Nog een tweede naijl-effect verdient de aandacht, In november 1935
vroeg Frans van Dooren, of het bindend besluit inzake werkstaking en uit-
sluiting niet gereviseerd zou moeten worden. Die gedachte werd ondersteund
door Nico Aelen, die de geldende bepalingen een sta-in-de-weg oordeelde
om tot een oplossing te komen, vooral ten gevolge van de regeling van het
stemrecht, waardoor een aantal kleinere bedrijven de macht hadden een be-
sluit te blokkeren, een stelling die van meerdere zijden bijval kreeg. Hoewel
het moment niet zo gelukkig werd geoordeeld, kreeg de secretaris niettemin
opdracht de zaak in studie te nemen in het licht van de recente ervaringen.
Het was dus kennelijk geen haastklus en de secretaris nam er dan ook de tijd
voor.
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Defabriek van  Andri van  Spaendonck  &  Zonen  aan  de  Koestraal  in   1940.  De foto
dateert  van  1950.  toen  ook  defabriek  aan  de  over:iide van  de  Enschotsestraat  was  gebouwd.

Links op de folo de jirma Janssen< de Horion.
(Fotoarchief Joannes Antonius van Spaendonck Stichting)



WEERSLAG OP DE ARBEIDSVERHOUDINGEN 353

Een jaar later werd het bindend besluit in tweede lezing door het bestuur
besproken en goedgekeurd. Frans van Dooren kondigde bij de afsluiting der
beraadslaging aan, dat hij zich met het ontwerp niet geheel kon verenigen en
zich dus zijn vrijheid ten aanzien van het ontwerp moest voorbehouden. Dat

128

was een omineuze mededeling, want de bespreking van het eerste concept
had al tot een door Frans van Dooren aangezwengelde principiele discussie
gevoerd over de vraag, of de bestuursleden in het volgende besluitvormings-
proces gebonden zouden zijn aan een eerder collegiaal ingenomen standpunt.
Voorzitter J.Frans Mutsaerts correspondeerde daarna nog met Van Dooren
over de noodzakelijke homogeniteit in het bestuur, die wel enige ruimte liet
om zijn standpunt te wijzigen, maar als beginsel toch voorop stelde, dat be-
stuursleden in de algemene vergadering niet de vrijheid hadden het bestuurs-
standpunt zonder meer af te vallen. Frans van Dooren verbond daaraan de
consequentie, dat hij zijn lidmaatschap van het bestuur, waarvan vele jaren
deel had uitgemaakt, neerlegde. De algemene vergadering  van 17 december
1936 aanvaardde met algemene stemmen het ontwerp.

De devaluatie van de Nederlandse gulden liet langer op zich wachten dan
in de nazomer van 1935 werd aangenomen. Op 27 september 1936 ging het
monetaire  roer van Nederland  om. In bestuursvergadering  van  11  juni  1937
herinnerde Nico Aelen eraan, dat de vereniging bij de loononderhandelingen
steeds een verband had gelegd met de monetaire politiek. Het wekte enige
verbazing, dat de vakbeweging niet aan de bel had getrokken, toen goud-
waarde van de gulden in enkele dagen met omstreeks 20% daalde'Z'. Maar in
de onderhandelingen over een loonsverhoging in juni - augustus 1937 weer-
legt Van der Meijs dat met het argument, dat de arbeidersorganisaties meen-
den, dat de afgelopen acht maanden "geen actie tot verbetering moest worden

„130
gevoerd, waar de industrie een beetje lucht best kon gebruiken

De algemene vergadering verzette zich tegen de gevraagde verbeteringen
met een beroep op de nog steeds hogere lonen in Tilburg. Secretaris Van
Spaendonck ging zover de sterkere groei van de werkgelegenheid in de wol-
industrie buiten Tilburg hieraan toe te schrijven, het procentueel aandeel in
de arbeidsplaatsen in de Nederlandse wolindustrie was teruggevallen van
57.7 tot 52%! Maar Van der Meijs riposteerde: "Dat het nu maar eens uit
moet zijn met steeds naar voren brengen, dat in Tilburg betere arbeidsvoor-
waarden gelden. Voor de bijvoorwaarden wil hij dit niet betwisten, doch wat
de lonen betreft acht hij dat niet juist, dat Tilburg meer zou betalen dan el-
ders-131

Als resultaat komt een algemene toeslag van 5% uit de bus als compensa-
tie van de gestegen kosten van levensonderhoudi,2. Daarmee sluiten we de
beschouwing over de vooroorlogse loononderhandelingen af. De vraag van
de wenselijkheid of zelfs de noodzakelijkheid van een collectieve arbeids-
overeenkomst ging in deze periode de gesprekken beheersen. In het volgende
hoofdstuk zullen we daaraan aandacht besteden.
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Hoofdstuk 10

Ordening in de industrie

10.1 Inleiding

De titel van dit hoofdstuk is overgenomen van een inleiding, die mr.
B.J.M. van Spaendonck als secretaris van de Katholieke Werkgevers Vereni-
ging in de zomer van 1936 hield voor de Sociale Studiedagen, waar hij de
noodzaak van bedrijfs(tak)organisatie bepleitte. De voorhanden instrumenten
als de Bedrijfsradenwet 1933 en de Wet tot het algemeen verbindend en on-
verbindend verklaren van ondernemersovereenkomsten 1935 boden onvol-
doende soulaas om tot een "herstel van gezonde verhoudingen" te komen.

In de dertiger jaren won de gedachte veld, dat de vraagstukken waarvoor
het bedrijfsleven zich vooral ten gevolge van de crisis gesteld zag, opgelost
zouden moeten worden door overleg en samenwerking, waarbij de overheid
desnoods dwingende voorschriften zou kunnen geven. De Bedrijfsradenwet
en de Wet op de Ondernemers-overeenkomsten waren voorbeelden daarvan.
De in voorbereiding zijnde Bedrijfsvergunningenwet betekende een belang-
rijke aanvulling

In feite bestond er al sinds vele jaren in de boezem van de Vereeniging
van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen een controverse tussen de li-
berale opvattingen ten aanzien van het functioneren van de economie en de
denkbeelden, die - mede onder invloed van de pauselijke encyclieken - ook
in R.K.-kring werden gepropageerd. In de voorafgaande hoofdstukken heb-
ben we daarvan meerdere symptomen gezien. Prof. Veraart en mr. Korten-
horst werden door velen beschouwd als dragers van dit virus, dat bij de
Vereniging van Katholieke Werkgevers in de Textieinijverheid wellicht een
broedplaats had gevonden'. Toen B.J.M. van Spaendonck voorgedragen werd
als rechtkundig adviseur-2' secretaris van de fabrikantenbond had het bestuur
zich ervan vergewist, dat hij niet aangetast was door het virus' Misschien ter
bevestiging is hij de schrijver van een door het bestuur goedgekeurde kritiek
op het instituut bedrijfsraden. waarvan een maand later in de algemene ver-
gadering van 2 maart 1922 gewag werd gemaakt.

Er werden daarna door de fabrikantenbond aan bedrijfsraden niet veel
woorden besteed. Het forum voor principiele discussie was verschoven naar
de Katholieke Werkgevers Vereniging, waar Van Spaendonck - zoals we
zojuist zagen - uit een ander vaatje tapte dan in 1922. In 1936 kreeg het be-
stuur de vraag ter beantwoording of er behoefte bestond aan een Bedrijfsraad

'
Zie pag.  171
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voor de wollenstoffenindustrie, hetgeen zonder enig in de notulen vermeld
argument "vooralsnog" niet het geval bleek'

Maar het thema was breder dan bedrijfsraden. Worstelde de vereniging al
niet vele jaren met het probleem van de outsiders? Op 7 december 1921 werd
het bestuur geYnformeerd over "het vraagstuk der bindendverklaring van
collectieve arbeidscontracten" Uit meerdere patroonsbonden (typografie,
bouwvakken, meubel-, kleding, sigarenindustrie enz.) was een commissie
geformeerd, die dit idee wilde propageren en de vraag was, of de Vereeni-
ging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen mee wilde doen.

Dit is waarschijnlijk de eerste keer, dat H. Blomjous en Van Spaendonck.
de degens kruisten . Blomjous achtte deze bindendverklaring uit den boze:
hij vreesde als gevolg daarvan verstarring van ons bedrijfsleven. De 2' se-
cretaris meende, dat deze vrees ongemotiveerd was. Bedoeld wordt om vrij-
willig tot stand gekomen collectieve contracten bindend te maken voor de
niet georganiseerde patroons en arbeiders. Niet moet uit het oog worden
verloren, dat de idee van bindendverklaring behalve op de steun van de ar-
beiders en de meeste economen en sociologen ook kan rekenen op de steun
van een zeer groot deel van de georganiseerde werkgevers. Juist onder deze
categorie is een sterke stroming om langs de weg der bindendverklaring een
einde te maken aan het parasiteren van ongeorganiseerde werkgevers op het
werk der organisatie'.

Maar in de voortgezette discussie trok H. Blomjous(44) aan het langste
eind, de nieuwbakken secretaris(25) kreeg alleen steun van Frans van
Dooren(61). Toch werd de kwestie nog verwezen naar de algemene vergade-
ring, maar over de uitkomst van dat beraad zijn wij vanwege de reeds meer-
malen gesignaleerde lacune in de verslagen niet geYnformeerd. doch er is
geen aanleiding te veronderstellen, dat de uitkomst constructiever is geweest.
In tegendeel in de herfst van 1925 herinnert Van Spaendonck eraan, dat "ge-
zien de meningsverschillen" Kortenhorst zou worden uitgenodigd om het on-
derwerp toe te lichten. Maar zijn voortvarendheid hield geen gelijke pas met
het tempo van de politiek. De wet op het verbindend verklaren van CAO's«
trad pas op 1 oktober 1937 in werking!

Zo nu en dan worden in de vergaderingen van de Vereeniging van Til-
burgsche Fabrikanten van Wollenstoffen wel vooruitstrevende denkbeelden
geventileerd. maar die zetten geen zoden aan de dijk. Zo bestond in de Til-
burgse kring geen enthousiasme voor het in 1934 ingediende voorstel van de
Raad van Overleg der katholieke sociale organisaties aan minister Slotema-
ker de Brurne om een regeling te ontwerpen. die het mogelijk zou maken om
sociale bepalingen, zoals pensioen- en kindertoeslagregelingen, bindend te
verklaren . De meningen waren blijkbaar zo sterk verdeeld, dat toen de
ontworpen wet op het verbindend verklaren van CAO's ruimere mogelijkhe-
den bood. ervan afgezien werd een eigen geluid over deze materie te laten
horen, ook al was de vereniging een belanghebbende in verband met de eigen
pensioen- en kindertoeslagregelingen.
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kunnen blijven en in het algemeen
geen risico dragen voor het beleid, dat bij dreigende stakingen door de vere-
niging wordt gevoerd. Voorkomen moet worden, dat de positie van de onge-
organiseerde bedrijven beter is dan die der georganiseerdenf

Voorzitter J.Frans Mutsaerts erkende, dat het probleem van buitengewoon
groot belang is, doch hij herhaalde zijn aan de praktijk ontleende bezwaren
tegen dwangvoorschriften, vooral indien de overheid zich met de handhaving
daarvan inlaat. Bij de samenwerking met bedrijfsgenoten zijn zeer pijnlijke
ervaringen opgedaan. Daarom zag de voorzitter er weI erg tegen op om de
weg in te slaan, die ook de mogelijkheid opent, dat men gedwongen wordt te
participeren in regelingen, waarvan men een overtuigd tegenstander is. Hij
aarzelde echter dit standpunt in te nemen, omdat men dan ook hem zou kun-
nen indelen bij de liberale groep, waaronder hij zich echter niet gerangschikt
wenste te zien .

Ook de geestelijk adviseur pastoor Van Dun nam deel aan de discussie
constaterende, dat men ook in liberale kring inziet, dat "het onbeperkt vast-
houden aan de vrijheidsgedachte tot de maatschappelijke chaos voert en dat
een beperking van vrijheid niet kan worden gemist. Steeds meer wordt het
beeld dat van graduele in plaats van principiele verschillen. Overigens is niet
het ideaal der katholieke sociologie de bevordering van dwangregelingen van
overheidswege, doch juist de gedachte van het zelfregelen der verhoudingen

'
Zie pag. 203



ORDENING IN DE INDUSTRIE 357

door de bedrijfsgenoten. Spreker wijst in dit verband op de zo kernvolle
„10denkbeelden der Encycliek Quadragesimo Anno

Ook Hub. van Dooren betoogde, dat het noodzakelijk was de richting der
ordening in te gaan om toestanden te voorkomen als die, welke in het bui-
tenland tot nog veel verder ingrijpen der overheid leidden. Alleen door
hechte samenwerking en geordende toestanden zouden betere bedrijfsuit-
komsten binnen bereik komen.

Met de weergave van deze visies en citaten sluiten wij deze inleiding af
om kennis te nemen van de wijze waarop deze verschuiving in de mentaliteit
in de praktijk gestalte kreeg.

10.2 Verkoopcondities voor wollenstoffen

Aan deze principiele overwegingen was heel wat vooraf gegaan. De rode
draad voert terug naar pogingen al veel eerder tot afspraken te komen over
verkoopscondities voor wollenstoffen.

Die hadden de gemoederen al frequent bezig gehouden. In de schriftelijke
geschiedenis van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollen-
stoffen wordt het onderwerp voor het eerst genoemd in februari 1899". De
ambitie om er iets aan te doen werd echter toen niet in daden omgezet. Dat

12

zou op zich laten wachten tot in juli 1906  , toen Jan Brouwers, de "eerste se-
cretaris", na "breedvoerige en langdurige besprekingen" op zich nam een
stuk voor de leden gereed maken, waarin valutastelsel, afschaffing van gratis
stalenmateriaal, niet franco leveren en dergelijke aan de orde zouden komen.
In de daarop volgende maanden zetten de bestuursleden zich in om niet al-
leen de leden maar ook niet aangesloten fabrikanten tot acceptatie te bewe-
gen. Veel resultaat hebben deze pogingen steun voor het project te werven
niet gehad. Daarom werd overwogen het in te trekken, maar gelet op de in-
spanningen, die men zich getroost heeft, werd toch tot indiening bij de alge-
mene vergadering overgegaan. Er blijven echter bezwaren bestaan en op
grond van de grote verdeeldheid en het onderling wantrouwen trekt het be-

13stuur het voorstel in .
I4Afgezien van een bindend besluit  om voor elke maand te late betaling

1% minder korting te geven - ingegeven door de prijsstijgingen bij het begin
van de eerste wereldoorlog - wordt pas in 1920 het onderwerp weer actueel.

15

Voorzitter Louis Swagemakers spreekt in de algemene vergadering  over
misbruik van verkoopcondities: blijkbaar willen sommige leden de fatale
gewoonten van weleer weer in zwang brengen; er is weer sprake van langere
valuta, hoge kortingen, baisseclausules enz. Hij roept op tot standvastigheid.

Mr. Passtoors had gehoord van een bedongen leveringstermijn van zes
maanden met een baisseclausule, die erop neer kwam dat tussentijdse prijs-
dalingen over de hele leverantie zouden worden gerestitueerd. De rechtkun-
dig adviseur geeft nog andere voorbeelden. Dit ondergraaft het vertrouwen in
de fabrikant en legt het risico geheel bij hem.

Maar Lambert de Beer zei daarop, dat er theoretische en praktische men-
sen zijn. Mr. Passtoors behoorde tot de eerste groep. De condities, valuta, ra-
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batten, stalenmateriaal waren reeds jaren geleden door het bestuur uren langtot in den treure besproken. Wat was de overtuigingskracht als de voorstellen
in de algemene vergadering kwamen? Nihil! Zolang er geen vaste regels zijn
met een hoge boete bij geconstateerde overtreding is alles tevergeefs.

Frans van Spaendonck bepleitte de proef te nemen, maar Frans van
Dooren herinnerde eraan, dat onder zijn presidium ongeveer  18 jaar geledende verkoopscondities punt van bespreking uitmaakten. Dat is toen vastgelo-
pen op de omzetpremie.

Toch wordt met 32 tegen 8 blanco stemmen besloten met onmiddellijke
ingang geen baisseclausules meer toe te passen.

Voorts wordt een commissie geformeerd om (opnieuw)condities te ont-
werpen. Op 16 februari 1921 komt de Commissie "tot regularisatie van ver-
koopcondities" bijeen, die "Condities voor den verkoop van alle wollen en
halfwollen stoffen behalve baai, flanel en dekens aan in Nederland geves-tigde afnemers" opstelt. Het waren twaalf zeer beknopte regels met een boe-
tebepaling en een voorziening voor controle. Dit plan vond het bestuur niet
opportuun, maar het werd schriftelijk aan de leden voorgelegd, die verdeeld

I6

blijken: 16 v66r, 12 tegen .
De daarop volgende zin in de notulen van de bestuursvergadering van 12april 1921, luidende: "Besloten wordt deze aangelegenheid voorlopig te laten

17rusten" werd in de daaropvolgende vergadering echter geschrapt, maar daar
kwam het wel op neer. Pas in april 1926 besteedde de vereniging er weeraandacht aan. Inkoopcondities, die een grossier de fabrikanten wil opleggen,werken als een katalysator. Van verschillende zijden klonk de roep om uni-forme verkoopcondities, vooral omdat reeds enkele fabrikanten voor de druk
van de afnemer gezwicht bleken.

In september heeft het bestuur zijn aarzelingen overwonnen en de alge-
mene vergadering besluit tot het instellen van een brede commissie': Het
ontwerp van april 1921 werd opgedoken uit het archief en de commissie toog
aan het werk. Het werkstuk dat op 10 december 1926 op tafel ligt, muntte uit
in beknoptheid! Tenslotte kwam een ontwerp bindend besluit op 1 april 1927in de algemene vergadering in bespreking. Voorzitter Lambert de Beer
constateerde, dat "de aanvankelijk vrij uitgebreide lijst van condities tot
enige zeer bescheiden punten is beperkt, maar niettegenstaande zijn er van
verschillende leden nog ernstige bezwaren ingekomen"': Er werden 20 stem-
men v66r, 9 tegen en 4 blanco stemmen uitgebracht: de voorzitter - behorend
tot de 'practische mensen' - beschouwde hiermee "het plan tot vaststelling
van uniforme verkoopcondities als afgedaan."

10.3 Sitovek

Plotseling wordt de speurder in archieven dan geconfronteerd met Sito-
vek, de 'Samenwerkende Industritlen tot Organisatie van den Verkoop van
Kledingstoffen'. Uit het aanvankelijk ontbreken van elke vermelding in de
notulen van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen
moet worden geconcludeerd, dat de oprichting van deze organisatie formeel
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geen initiatief van de vereniging was. Blijkbaar zetten twintig leden de eerste

stap zonder bemoeienis van het bestuur. De eerste brief- van  17 juli  1929 -
.
p

werd op papier zonder briefhoofd gericht aan de 'Heren Verzenders
Daarmede werden aangeduid grossiers. die de kleermakers van coupons
voorzagen. De circulaire bevatte de aankondiging, dat de afzenders vanaf
heden alleen nog zouden verkopen aan verzenders op voorwaarde, dat deze
in hun prijscouranten en op staalkaarten prijzen noteren, die tenminste 40%
boven de prijzen van de fabrikanten lagen. Degenen, die zich hieraan niet
hielden, zouden van levering worden uitgesloten. Bovendien zijn enige
uniforme verkoopsvoorwaarden vastgelegd inzake stalenmateriaal, omzet-

premies en kortingen.
Maar de 'verzenders' wisten het initiatief over te nemen. Die conclusie

verbinden we aan het feit, dat ruim twee maanden later - op 28 september -
de groep leden van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollen-
stoffen worden geadresseerd als "de fabrikanten die toetraden tot de Envek-
condities". ENVEK blijkt dan te staan voor: 'Eerste Nederlandse Vereniging
van   Engros-Verzenders van Kledingstoffen'.   De 2' secretaris  deed  in  de
wintermaanden 1929/1930 deze groep korte verslagen toekomen van bespre-
kingen over de toepassing van de wel erg summiere condities, die in de cir-
culaire van  17 juli 1929 werden vermeld. Het bleek aldra, dat op de soliditeit
van die afspraak wel het een en ander aan te merken viel. Zowel de zoge-
naamde 'samenwerkende fabrikanten' als de Envek-leden bleken wel eens in
de fout te gaan.

Na een jaar roeien met de riemen, die men had, wilde men toch een soli-
dere basis scheppen voor de prijsafspraak. In juni 1930 lag een concept voor
een overeenkomst tussen de 'samenwerkende fabrikanten' enerzijds en de
Envek-leden anderzijds OP tafel. De eerste groep omvatte 24 fabrikanten.
waarvan er 3 geen lid waren van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikan-
ten van Wollenstoffen en buiten Tilburg gevestigd. De groep verzenders was
veel kleiner en waarschijnlijk ook minder representatief. Na het uittreden

21

van 5 verzenders stonden 15 Envek-leden tegenover 34 outsiders  .
De veel gedegener opzet kreeg dan ook geen kans en de samenwerkende

fabrikanten volstonden met een door hen ondertekende circulaire, waarin
gewijzigde verkoopscondities ter kennis werden gebracht van alle verzen-
ders. Dat was voor de Envek niet acceptabel, want over de oorspronkelijke
tekst was met hen overeenstemming bereikt. Voorzitter en secretaris van de
Envek' verschenen op 24 juli 1930 in een vergadering van de samenwerkende
fabrikanten te Tilburg, maar een deal met de Tilburgers leek er niet in te
zitten. Daarvoor had de representativiteit van Envek intussen al te veel
geleden. Maar Envek liet niet af. Men boekte alsnog resultaat door de mini-
mumwinstmarge - de kern van de afspraak - te beperken tot minimaal 30%
na aftrek van alle kortingen en omzetpremies hoe ook genaamd. Daar stond
tegenover. dat de Envek-leden orders voor fantasie-herenstoffen alleen zou-
den plaatsen bij de samenwerkende fabrikanten.

' J,W.G. van Ammers en W. Hakkert
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Zo lag 's avonds laat op vrijdag 8 augustus 1930 de overeenkomst van de
'Samenwerkende Industrielen tot Organisatie van den Verkoop van Kleding-
stoffen Sitovek' ondertekend op tafel. Die overeenkomst voorzag in een or-
ganisatie, die geleid werd door drie vertrouwensmannen. Dit college bestond
in eerste instantie uit J.Frans Mutsaerts, die ook hier voorzitter was, Henri
Eras en Frans van Spaendonck. Barend van Spaendonck was de secretaris,
die de volgende dag reeds de ondertekenaars van de overeenkomst op brief-
papier van Sitovek de afspraken bevestigde. De overeenkomst trad onmid-
dellijk in werking en gold tot 15 juli 1931 met de mogelijkheid tot verlen-
ging, waaromtrent v66r 15 april een besluit zou moeten worden genomen. De
overeenkomst had tenslotte in vergelijking met de eerste versie van juli 1929
heel wat meer om het lijf: naast de minimumwinstmarge, die op de eerste
plaats de afnemers een verplichting oplegde, bevatte ze regelingen voor sta-
lenmateriaal, maximum omzetprovisies en een valutaregeling.

De overeenkomst was getekend door 23 fabrikanten, maar dat aantal was
22op 25 augustus al opgelopen tot 27 . Dat werd medegedeeld in de bespre-

king, welke toen met de vertegenwoordigers van de Envek werd gehouden.
Daar werd besloten een overeenkomst tussen Sitovek en Envek te ontwerpen,
welke de fabrikanten zou verplichten uitsluitend op de Sivotekcondities te
verkopen, terwijl de Envek-leden zich verbonden alleen te kopen bij de Sito-
vek-fabrikanten. In feite ging deze exclusiviteitbepaling erg ver. Een Envek-
lid, dat de minimum winstmarge veronachtzaamde, hing een boycot voor on-
bepaalde tijd boven het hoofd, later op aandringen van Envek beperkt tot het
betreffende seizoen. Hoewel de beschikbare archivalia daarover geen expli-
ciet uitsluitsel geven, is aannemelijk, dat de overeenkomst kort daarna werd
gesloten.

In het verdere verloop van de verdere gebeurtenissen kwamen reeds de
zwakke punten van de verreikende overeenkomst aan het licht, zoals de be-
perking tot een sector van de markt en het ontbreken van bepalingen, die een
richtige uitvoering van de gesloten overeenkomsten van koop en verkoop
zouden kunnen waarborgen. In het zicht van het tijdstip, dat een beslissing
zou moeten worden genomen over een eventuele verlenging van de overeen-

23komst besloot de ledenvergadering van Sitovek op 27 februari 1931 een en-
quBte in te stellen naar de ontwikkeling van de verkopen van weefsels aan de
Envek-leden en aan niet-leden. Het resultaat zal voor de Sitovek-leden te-
leurstellend zijn geweest. Gemeten met 1928 als basis was de ontwikkeling
in procenten 109,1% in 1929 en 82,4 % in 1930, terwijl de in aantal veel
grotere groep niet-Envek-leden het beeld vertoonden van 108,3% in 1929 en
85,1% in 1930. In omzet uitgedrukt was deze laatste groep net iets kleiner
dan de Envek-groep.

Het enthousiasme om nieuwe verbintenissen aan te gaan zal er zeker on-
der geleden hebben ondanks de bereidheid van de Envek-vertegenwoordigers
om nu voor achttien maanden een gewijzigd en op een aantal punten ver-
scherpt contract aan te gaan, waarvan een kenmerkend verschil was een ver-
hoging van de minimummarge van de verzenders tot 45%. De ledenvergade-
ring van 31 maart wilde dan ook niet op de voorstellen ingaan en dacht
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veeleer aan eenzijdige vaststelling van de condities door de fabrikanten. Die
weg lijkt daarna te zijn ingeslagen, maar een duidelijk beeld ontbreekt, om-
dat het verdere Sivotek-archief verdwenen is. Toch werd de overeenkomst
niet opgedoekt. Uit stukken betreffende de Nederlandse Wollenstoffen Con-
ventie, waarop we nu ons zoeklicht zullen richten. blijkt, dat tenminste voor
de perioden 1933-34 en 1934-35 soortgelijke overeenkomsten bestonden24.

In de vergadering van de Vertrouwensmannen van de Newoco op 8 fe-
bruari 1935" werd de vraag of Sitovek in stand moest blijven "vooralsnog"
(waarvoor elders een termijn van Edn jaar werd genoemd) bevestigend be-
antwoord, al diende de omzetpremieregeling te verdwijnen. Anderzijds was
de regeling van de Sitovek inzake het imiteren van dessins aanleiding om dit
'euvel' in de Newoco in studie te nemen.

Sitovek bleef toch actief, zij het op ander terrein. In de bestuursvergade-
ring van de fabrikantenbond van 26 mei 1931'« werd in aanwezigheid van mr.
L. Broekhuijsen uitvoerig ingegaan op het plan een krachtige propaganda-
actie op te zetten voor wollen stoffen als Nederlands fabrikaat. Dit spitste
zich toe op de verzendhuizen, in welke sector de preferentie van de
consumenten voor Engelse stoffen zeer sterk was. Daarnaast werd gesproken
over een initiatief van de Kamer van Koophandel te Arnhem, gericht op Ne-
derlands fabrikaat in het algemeen. Het was een aflevering van de zich tot in
lengte van jaren voortslepende discussie over het rendement van reclame en
promotionactiviteiten voor producten, die via tussenschakels - grossiers,
confectiefabrikanten, detailhandel - de eindgebruiker bereiken. Er werd een
commissie ingesteld, welke later genaamd werd de commissie Nederlands
Fabrikaat. Dit thema wordt hier verder niet behandeld, omdat van een eigen
rol van Sitovek verder niet gebleken is.

Ondanks deze incomplete geschiedenis van Sivotek mag worden gecon-
cludeerd, dat het een belangrijke voorloper was van de Nederlandse Wollen-
stoffen Conventie en ongetwijfeld ertoe heeft bijgedragen aan het rijp maken
van de geesten voor een conditiekartel, zoals uit het volgende zal blijken.

10.4 Nederlandse Wollenstoffen Conventie

In de crisis van de dertiger jaren en de dreiging van een nieuwe Duitse
valutacrisis steeg het water de industrialen tot aan de lippen. Dat is al uitvoe-
rig uit de doeken gedaan. De situatie werd besproken in het dagelijks bestuur
van de Algemene R.K. Werkgevers Vereniging, waar mr. Max P.L. Steen-
berghe en H. Blomjous verslag uitbrachten over het onderhoud, dat zij ieder
voor zich met minister-president Colijn hadden. Die hoopte, dat de economi-
sche conferentie te Londen soulaas zou bieden, wat Frans van Dooren in de
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Tilburgse bestuursvergadering van 20 juni  1933 deed verzuchten, dat dit een
zoethoudertje voor de wollenstoffenindustrie was evenals de eerdere confe-

« In een lijst van door mr. B.J.M. van Spaendonck vervulde maatschappelijke functies is
vermeld.  dat  hij het secretariaat waarnam van augustus   1930  tot 27 februari 1939, hetgeen

ongetwijfeld de periode was, waarin Sitovek bestond.
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renties te Genbve en Ouchy. Omdat er dus van overheidswege weinig hulp te
verwachten was, was het des te dringender - aldus de redenering - dat men
zelf maatregelen beraamde. De wollenstoffenfabrikanten werden immers
tegen elkaar uitgespeeld. Hierin zou een grotere samenwerking verbetering
kunnen brengen.

In de daarop volgende vergaderingl' liet prof. H.A. Kaag zijn licht schij-
nen over de problemen. Aan het slot van zijn betoog resumeerde hij:
- Een prijskartel is vanwege het grote aantal artikelen moeilijk te ver-

wezenlijken; een calculatiekartel is mogelijk en Zal tot verbetering van het
prijsniveau leiden, al is voorzichtigheid geboden vanwege de grote import.
Overwogen zou kunnen worden om het E.T.I. te belasten met een studie
daarvan.

- Aanbeveling verdient het zich nog meer toe te leggen op artikelen, die tot
nu toe niet in Nederland werden gemaakt, waarbij de vergadering wel aan-
tekent, dat er onder invloed van de contingentering op dit stuk wel het een
en ander bereikt is ondanks de moeilijkheid, dat men voor specialitds bui-
tenlandse afzet nodig is, die nu vrijwel niet te behalen is;

- Overwogen moet worden door het deponeren van dessins of anderszins de
artikelen tegen prijsbederf te beschermen. waarvoor echter tot dusver in de
industrie - en met name bij de fabrikanten van damesstoffen - weinig ani-
mo bestond.

- Primair zijn uniforme verkoopscon-
dities noodzakelijk gekoppeld  aan     r  ...p,>.:-i,k....: ....   . .-'...:7' ..... -

..nt;©·.. : •. A'·   .    Ischerpe sancties en controlemaatre-
gelen, waarbij hij verwijst naar de     I  '4#   0  '
Nederlandse Textielconventie, die  ' '   '

"

prof. dr. J. Wisselink, directeur van      .':·,
'..4 .het Textielinstituut, verbonden aan     f -:p.. -

s % ·  1
de Nederlandse Economische Hoge-
school: op poten heeft gezet.

Kaag, die een pluim van de voor-    1 \...

zitter krijgt, omdat "hij in de weinige      ' . ·                                    A   ')11jaren, dat hij in Tilburg is, reeds een
insider in onze industrie is ge- .

%,  -ik
worden", reciproceert dat met de
opmerking: "dat een en ander niet zo

4gemakkelijk uitvoerbaar is, doch in
:

tegenstelling tot bijvoorbeeld Twente .
M

heeft Tilburg de voorsprong van aan Henricus (Han) A.  Kaagsamenwerking gewend te zijn, terwijl * Hoom 2 j - 12-1895
tevens beschikt wordt over een t  Tilburg  7-8-1970

bureauorganisatie, die z.i. de beste in x Maria A.L.J. Mulder
het land is"'9 Hoogleraar K.E.H.S. 1927-1968.

De uitkomst van het overleg is,

« Tegenwoordig Erasmus Universiteit te Rotterdam
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dat de ledenvergadering een principiele uitspraak over samenwerking en in
het verlengde daarvan over uniforme verkoopscondities zal worden ge-
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vraagd. Dat gebeurde in de algemene vergadering van  1 augustus 1933  . waar
de argumenten van prof. Kaag de volle aandacht krijgen. De nadruk werd
gelegd op soortgelijke initiatieven in de katoenindustrie, de fabrikanten van
damesstoffen, de dekenindustrie en de hierboven reeds besproken Sitovek.
Bovendien wees voorzitter J.Frans Mutsaerts erop, dat de algemene vergade-
ring van het R.K.Verbond van Werkgeversvakverenigingen het er over eens
was, dat de overheid de bevoegdheid moet hebben regelingen door de bran-
che zelf getroffen bindend te verklaren.

Het project werd verder ter hand genomen door een commissie van voor-
bereiding onder voorzitterschap van B.J.M. van Spaendonck, die een verga-
dering van de <ehele

Nederlandse wollenstoffenindustrie uitschrijft op 10
november 1933 , waar het concept van de conventie behandeld wordt. De
formele betrokkenheid van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van
Wollenstoffen eindigt dan. Weliswaar wordt in dat kader melding gemaakt
van de ontwikkelingen, maar de deelnemers aan de conventie vormen een op
zichzelf staande groep, die spoedig eigen rechtspersoonlijkheid verwerft.

Met nadruk wordt hier gesproken van formele betrokkenheid, want voor
sommigen blijft het een pot nat. Dat blijkt bijvoorbeeld als de N.V. De Rooy
van Dijk op 2 december 1935 het lidmaatschap opzegt. Het bedrijf had in
strijd met de bepalingen van de Newoco een optieorder geaccepteerd, waar-
voor de Vertrouwensmannen een boete van fl. 50 oplegden, naar de mening
van het bedrijf geheel ten onrechte. De door de Vertrouwensmannen in
overweging gegeven arbitrage werd van de hand gewezen: "Om dit voor de
Kamer van Koophandel te laten komen, daar denk ik niet aan, want de ene
Tilburgsche fabrikant kan bij de andere de zon niet in het water zien schij-
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Tussen De Rooy van Dijk en de vereniging kwam het pas in november
311939 in orde.   Maar dit voorval gaf wel aanleiding tot een fundamentele dis-

cussie in het bestuur, waar secretaris Van Spaendonck het bestuur om duide-
lijke directieven vroeg, omdat hij door (zonder enige vergoeding) medewer-
king te verlenen aan conventies tussen groepen leden de vereniging zou on-
dermijnen, hetgeen natuurlijk allerminst zijn bedoeling was,4.

Een exegese van de achtereenvolgende concepten voor uniforme ver-
koopcondities wordt de lezer bespaard. Aanvankelijk waren de condities
nogal summier in tegenstelling tot de conventie - de geheime overeenkomst
tussen de fabrikanten - houdende de verplichting die verkoopcondities toe te
passen. tot zekerheid waarvan een garantie van fl. 2000,-- moest worden ge-
steld. Ook een vermelding van details over het ledental lijkt overbodig. We
constateren. dat de ledenlijst, die op 20 augustus 1934 aan de afnemers werd
gezonden, 51 namen telt. Hierin waren begrepen 41 fabrikanten uit Tilburg.
Ook bij de Newoco bleef de 'Van den Bergh-groep', zoals Beka, Swagema-
kers-Caesar, NV. Gebr. Van Spaendonck en F.A. Swagemakers werden
aangeduid, outsider. Een voorstel tot een gesprek werd afgewimpeld. Ook
het prominente lid van de vereniging J.A. Blomjous ontbrak op het appel,
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hoewel H. Blomjous zich aanvankelijk krachtig had uitgesproken voor deze
samenwerking in termen als "van het allergrootste gewicht" en "onbereken-

„35baar voordeel voor onze industrie
Met de houding van de beide broers Van den Bergh was men vertrouwd,

maar de positie van H. Blomjous baarde opzien. Blomjous had na een ge-
sprek met de secretaris zijn bezwaren schriftelijk geformuleerd. In het kort
kwamen deze erop neer:
1.  het afzijdig blijven van de fabrieken van Frits en Adolf van den Bergh;
2. bij de nog steeds bestaande invoermogelijkheden is het een gevaarlijk

experiment nieuwe condities tegenover de klanten door te voeren;
3. het tijdstip van inwerkingtreding (1 april) valt midden in het seizoen. Er

zou in elk geval een overgangstermijn moeten worden gegeven;
4.   de korting voor contante betaling zou op 1 % moeten worden gebracht;
5. het vrijlaten van het geven van omzetprovisies zou de gehele
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kortingsregeling illusoir maken  .
Deze argumenten lijken niet erg overtuigend, afgaande op de doelstelling,

die in de hiervoor genoemde circulaire van 20 oktober 1933 aan de Neder-
landse wollenstoffenfabrikanten werd voorgehouden, namelijk om - naar het
voorbeeld van tal van branches - tot een goed functionerende samenwerking
in de wollenstoffenindustrie te komen, waartoe het vaststellen van uniforme
verkoop- en betalingscondities een belangrijke eerste stap zou zijn.

Het bestuur van de fabrikantenbond was dan ook eenstemmig van oor-
deel, dat alles in het werk zou moeten worden gesteld om Blomjous tot an-
dere gedachten te brengen. Vooral waar de vereniging een beroep had gedaan
op het Departement van Economische Zaken om de buiten de vereniging
staande ondernemingen te dwingen aan de Wollenstoffen-Conventie mee te
werken, zou men wel een buitengewoon mal figuur slaan, indien de zaak op
een van de eigen leden zou stranden. Eventueel zou moeten worden overwo-
gen om krachtens de nieuwe statuten een bindend besluit inzake verplichte
toetreding tot de Wollenstoffen-Conventie te nemen.

Het overleg met Blomjous en met Frits en Adolf van den Bergh, die na
een interventie van het Departement van Economische Zaken zich tot een be-
spreking bereid verklaarden, slaagde er niet in om dezen van de dwalingen
huns weegs te doen terugkeren. Het is duidelijk, dat het Departement reeds
een voorschot neemt op de in voorbereiding zijnde wet tot het algemeen ver-
bindend en onverbindend verklaren van ondernemersovereenkomsten. die
pas in mei 1935 het Staatsblad bereikt".
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Op 15 mei 1934 trad de 'Neder-
landsche Wollenstoffen Conventie'
in werking. Vooraf waren circa acht-
honderd afnemers op de hoogte ge-
steld van de uniforme verkoopcondi-
ties. Natuurlijk werd niet verwacht,
dat dezen daarin zonder slag of stoot
zouden berusten. Er vormde zich dan
ook een 'Comitd van Afnemers van
Wollenstoffen' dat onder voorzitter-
schap van mr. C.P.M. Romme(38)
een reeks van afnemersorganisaties'
vertegenwoordigde. De onderhande-
lingen, waarbij ook in wezen kwes-
ties van normalisatie aan de orde
kwamen,  leidden in augustus 1934 Carl P M  Romme
tot overeenstemming. De geamen- *      Oirschot  1896
deerde condities werden aangete- t    s Gravenhage 17 10 1980

kend toe<ezonden aan circa duizend Buttengewoon hoogieraar aan de R K
afnemers . Handelshogeschool 193537

In de volgende jaren vroegen de Kath Politicus lanaf 1933
verhoudingen met de afnemers, de achtereeniolgens  Lid Tweede  Kamer

interpretatie van de condities en de Minister van Sociale Zaken  letder van de

naleving van de overeenkomst veel Kath  Volkspang  lid van de Raad jan

aandacht van de Vertrouwensman- State  Minister van Staat

nen en de voorzitter. In deze functie
was secretaris Van Spaendonck benoemd, die daardoor - zo voelt men - in
een wat ambivalente positie terechtgekomen was. In de vergadering van de
Vertrouwensmannen en plaatsvervangers op 19 oktober 1937" proeft men
dan ook een zekere irritatie, dat de voorzitter al te voortvarend voor de al-
gemene vergadering op die zelfde dag heeft geagendeerd het voorstel om de
Vertrouwensmannen te machtigen over te gaan tot aanvrage van algemeen
verbindend verklaring der Conventie. Daartoe was in de vorige vergadering
niet besloten: de meningen liepen uiteen. De voorzitter maakte daarvoor ex-
cuses, maar het punt kwam niettemin in behandeling, zij het om de gevoelens
van de leden over een eventuele verbindendverklaring te peilen. Er bleek on-
der de adherenten een stroming te zijn, die op principiele gronden een ver-
bindendverklaring afwees, anderen wilden de ervaringen met de Nederlandse
Textielconventie. het inmiddels verbindend verklaarde conditiekartel van de
katoenindustrie afwachten, maar de grote meerderheid stemde in met het

+ Ned. Ver. van Werkgevers in het Herenkledingbedrijf, Eerste Ned. Ver. van Engrosverzenders
var Kleedingstoffen (ENVEK), Federatie van verenigingen van Ned. Confectiebedrijven,
Ned. Bond van Maatkledingpatroons, Vereniging van Damesmantelfabrikanten, de Ned.
Grossiers en Verzendersvereniging NEGROVER, Vereniging van Grootwerkgevers in het
Winkel- en Magazijnbedrijf.
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denkbeeld uitbreiding te geven aan
de controle op de naleving en de
inrichting van een technisch-des-
kundige instantie. Dat zou door de
Vertrouwensmannen nader uitge-
werkt moeten worden, terwijl de
kwestie van de verbindendverkla-
ring aangehouden werd.                                      .4     )Dat duurde echter niet lang. In
december   1937  werd het lidmaat-
schap door NV. Janssens de Horion
Wollenstoffenfabrieken opgezegd,
die "liever tot haar oude vrijheid

„40terugkeert . Die opzegging zou
eerst per 15 mei 1938 effet sorte-
ren. De leden werden daarvan in
kennis werden gesteld met de
boodschap, dat de Vertrouwens- Henri M.J. Blomjousmannen hadden besloten om aan de *       Tilburg   i  1 -8-1877
Algemene ledenvergadering voor te t   Tilburg 10-2-1953
stellen een verzoek om verbindend- x    Maria H. Kolkman
verklaring van de Conventie in te Firmant J.A. Blomjous:
dienen. Het secretariaat had op- President Curator ran de KEHS.
dracht gekregen om de huidige Lid van Provinciale Staten van Noord
Conventie om te werken, daarbij Brabant   1912-1920:  Lid  van  de  Eerste

zoveel mogelijk rekening houdend Kamer 1920-1946: Ridder in de Orde \'ali de
met de moeilijkheden, welke tij- H. Gregorius de Grote: Ridder in de Orde

dens het bestaan der Conventie zijn van de Nederiandse Leeuw; Commandeur iii

ondervonden, en de lacunes, welke de Orde van de Kroon van Roemenie.
4]hierin bestonden . Er zou naar

worden gestreefd een zoveel mogelijk sluitend systeem naar het voorbeeld
der Nederlandsche Textiel Conventie NTC te maken.

Op 2 februari 1938 kwamen de Vertrouwensmannen tot een besluit. Sinds
december waren overeenkomstig de verwachting meerdere opzeggingen in-
gekomen: "De gebondenheid aan de Conventie, terwijl anderen vrij zijn, ver-
oorzaakt ons grote moeilijkheden, zodat nu wederom enkele fabrikanten voor
het lidmaatschap hebben bedankt, wij ons niet kunnen veroorloven ons nog
langer te binden", dat stelde A.& N. Mutsaerts in een brief aan de conventie.
die deze zienswijze in aan een brief aan de leden voorhield42. In feite voelde
men zich hierdoor gesteld voor de keuze tussen verbindendverklaring of op-
doeken van de conventie. Gekozen werd voor het eerste, waarbij de vertrou-
wensman mr. L. Broekhuijsen(36) zijn principieel bezwaar tegen verbin-
dendverklaring liet vallen. Hij speculeerde. dat de fabrikanten die buiten de
conventie staan of zullen gaan staan onder dreiging van de verbindendverkla-
ring de "verstandigste weg" zouden kiezen en zich vrijwillig aansluiten, zo-
dat de verbindendverklaring achterwege zou kunnen blijven.
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De Vertrouwensmannen bleken zeker niet echt warm te lopen voor de
verbindendverklaring: Jan Swagemakers' vreesde zelfs dat die voor sommi-
gen juist aanleiding zou zijn om voor de conventie te bedanken. zodat een
aanvrage zo lang mogelijk uit de weg gegaan zou moeten worden. Vervol-
gens besluit de algemene vergadering tot het indienen van de aanvrage bij de
minister van Economische Zaken. 42 Deelnemers aan de conventie gaven een
"principiele bereidverklaring af om te behoren tot de deelnemers aan de
nieuwe overeenkomst en dienovereenkomstig tot de aanvragers van de alge-
meen verbindendverklaring"; 2 deelnemers stemden tegen en 3 leden onthiel-
den zich. (Voor de leden van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten
van Wollenstoffen waren deze aantallen resp. 23,2 en 1) .

De ingediende aanvrage gedateerd 14 februari  1938 is het begin van een
lang en wat moeizaam traject. waarbij met name getoetst werd of de conven-
tie voor de economische verhoudingen in de bedrijfstak overwegende bete-
kenis had en het algemeen belang een verbindendverklaring vergde. Die
vraag werd ook beoordeeld door een vaste commissie uit de Economische
Raad onder voorzitterschap van prof. mr. P. Lieftinck. Op 11  maart vond een
hearing plaats, waarvan een summier verslag uitwijst, dat zich daar lieten ho-
ren:
- Het Verbond van Textielafnemers (de nieuwe naam van het 'Comitd van

Afnemers van Wollenstoffen') VTA, waarmede nog besprekingen lopende
waren;

- De Nederlandsche Textiel Conventie NTC, die de aandacht vroeg voor de
afbakening van de werkterreinen;

- Enige niet-deelnemers aan de bestaande conventie, namelijk J.A. Blomjous
en AaBe. De vertegenwoordiger van Blomjous verwoordde de bezwaren:
het algemeen belang, noch het belang van de bedrijfstak vergt een verbin-
dendverklaring, de directeur van de conventie krijgt een te grote macht; er
is een aanzienlijk aantal outsiders; de verplichtingen zijn onvoldoende af-
gebakend; het rigoureuze optreden tegenover de client&le voert tot proble-
men.

Op  11  mei 1938 berichtte de minister van Economische Zaken zijn be-
reidheid de nieuwe conventie verbindend te verklaren. zij het onder enkele
voorwaarden, hetgeen tot een aanpassing leidde, die door de ledenonderteke
naars goedgekeurd worden.

Overeenkomstig de suggestie van de minister werd op 1 juni' nog een
vergadering belegd van de outsiders. waar bleek. dat de belangrijkste tegen-
standers zich vooraf - door medeondertekening van een gezamenlijke afwij-
zende verklaring - al hebben vastgelegd, zodat de bijeenkomst geen resultaat
opleverde.

Johannes Norbertus J.M. Swagemakers * Tilburg 23-9-1903 t Oisterwijk 21-7-1982 x Maria
J.J. Eras: firmant van Gebr. Janssen

h        De  cijfers  zijn ten opzichte  van het verslag gecorrigeerd. omdat enkele firma' s zich achteraf

alsnog onder degene, die zich bereid verklaren, scharen.
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Ondanks de bestaande aarzeling ten opzichte van de stringentere regels,
die het gevolg zijn van het dwangmatige karakter van een verbindendverkla-
ring, concludeerden de Vertrouwensmannen dan, dat het verzoek aan de mi-
nister moet worden gehandhaafd en aangedrongen moet worden op een spoe-
dig besluit. De NeWoCo werd tenslotte verbindend verklaard" met het
Ministerieel Besluit van 8 augustus 1938.

Met de verbindendverklaring kwam ook de hele organisatie van de Ne-
woco op de helling. De hoogste autoriteit van de NeWoCo werd de Neder-
landse Wollenstoffen Commissie, die in de wandeling weer Newoco blijft
heten. In die commissie nemen zitting:
- zeven vertegenwoordigers van de deelnemers;
- twee vertegenwoordigers van de fabrikanten-niet-deelnemers. Dit werden

Henri Blomjous(61) en Frits van den Bergh(61).
- vier vertegenwoordigers van de afnemers.

Aan dit gezelschap werd toegevoegd een vertegenwoordiger van de mi-
nister van Economische Zaken, in welke functie werd benoemd mr. H. Wa-
genaar, secretaris van de Kamer van Koophandel 's-Hertogenbosch.

De uitvoerende taak werd toevertrouwd aan de stichting Bureau van de
Newoco onder leiding van de directeur, in welke functie mr. J.B.G.M. Peters,
adjunct-secretaris van de Tilburgse Kamer van Koophandel, werd benoemd.
Hierbij zij vermeld, dat mr. B.J.M. van Spaendonck secretaris van die Kamer
was. Daarnaast werd een accountant van de conventie benoemd in de persoon
van C.J.A.J. Janssens(37), die zowel als assistent van Kaag en als lector in
de accountancy aan de Tilburgse Hogeschool verbonden was'.

De gang van zaken rond deze benoemingen leverde het eerste incident op
voor de prille conventie. Door Van Spaendonck werd hierover op 12 oktober
1938 gerapporteerd in de eerste algemene ledenvergadering van de inmiddels
opgerichte Newoco-vereniging, die een kader zou moeten vormen voor
overle  tussen de deelnemers en beYnvloeding van de uitvoering der overeen-
komst' .  Toen de verbindendverklaring  op 10 augustus in werking  trad,  leek
het geboden onmiddellijk een aantal organisatorische voorzieningen te tref-
fen. Na ruggespraak met het departement werd daartoe overgegaan in weer-
wil van het nog ontbreken van de fabrikanten-niet-leden in de zo juist ge-
noemde Wollenstoffen Commissie.

Die commissie beperkte zich daarom op 19 augustus tot de oprichting van
het Bureau, de benoeming van de directeur en de vaststelling van diens in-
structie. De veronderstelling, dat de vertegenwoordigers van de fabrikanten-
niet-deelnemers in de Nederlandse Wollenstoffen Commissie door de minis-
ter nog niet waren benoemd, bleek achteraf onjuist. Hun benoeming dateerde
van 18 augustus,  doch  ze  kwam  pas  op 20 augustus ter kennis  van  de  Ne-
woco-commissie.

De rechtsgeldigheid van de besluiten van die commissie werd vervolgens
door vertegenwoordigers van de fabrikanten-niet-deelnemers betwist. Al
verwierpen de overige leden van de Newoco-commissie - daarin gesteund

C.(Kees) J.A.J. Janssens 1901-1965
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door het departement - deze stelling, op 28 september werden de eerder ge-
nomen besluiten na een lange en vruchteloze discussie bekrachtigd dan wel
opnieuw genomen. Deze start was dus niet erg gelukkig. Bovendien vond in
deze periode te Tilburg onder leiding van H. Blomjous en F. van den Bergh
een vergadering plaats van de outsiders waar het standpunt werd ingenomen,
dat fabrikanten-niet-deelnemers niet verplicht zouden zijn bij te dragen in de
kosten van uitvoering en de afspraak werd gemaakt, dat de leden van deze
groep derhalve feen omzetopgave zouden insturen noch enige bijdrage zou-
den overmaken . Uiteraard nam de Newoco-vereniging met teleurstelling
van deze non-cooperatieve houding kennis. Men meende, dat deze de bereid-
heid van de regering om andere maatregelen ten gunste van de wollenstof-
fenindustrie te nemen nadelig zou beYnvloeden.

Op 27 maart 1939 , toen men voor de vraag stond, of de verbindendver-
klaring moest worden verlengd, vond op initiatief en onder leiding van mr.
H. Wagenaar, de ministeriele vertegenwoordiger, een vergadering" plaats
van delegaties van deelnemers en niet-deelnemers om te onderzoeken, of de
bestaande controverses zouden kunnen worden overbrugd. De voornaamste
woordvoerder van de outsiders was H. Blomjous, die stelde. dat de
tegenstanders bij de ministeriele vertegenwoordiger voor de eerste maal be-
grip hebben gevonden voor hun moeilijkheden en bezwaren. Hij had een uit-
voerige nota opgesteld, waarin - volgens Wagenaar - bezwaren tegen perso-
nen en bezwaren van technische en economische aard waren aangevoerd.
Ook al wilde de voorzitter de eerste categorie hier niet ter sprake brengen,
omdat deze punten straks bij verlenging van de verbindendverklaring ter be-
oordeling zouden staan van de statutaire organen, het was natuurlijk onver-
mijdelijk, dat er door leden van de Newoco-vereniging op ingegaan werd.

48

Blomjous bestempelde allereerst de hearing door de commissie Lief-
tinck als een "comedie, een voorop gezet vraag- en antwoordspel tussen prof.
Lieftinck en Van Spaendonck." met het resultaat, dat de vertegenwoordiger
van de firma Blomjous zijn beschouwing over de vraag of het algemeen be-
lang verbindendverklaring vorderde niet had kunnen afmaken, omdat Lief-
tinck die buiten de orde beschouwde: "voor een hoogleraar een ongelofelijke
fout". Er was sprake van een staatsrechtelijke dwaling en Lieftinck zou blijk
gegeven hebben van een parti-pris. Ook de hiervoor verhaalde gang van za-
ken bij de eerste besluiten van de conventie - de vergadering van 19 augus-
tus - werd gewraakt, want al was Van Spaendonck na pogingen dit goed te
praten "gedwongen" dit terug te draaien. het bleef niettemin een fait accom-
pli.

De voornaamste reden van hun tegenstand vond zijn oorzaak in hun
overtuiging, dat de voordelen, welke de Conventie de deelnemers bood,
geenszins in overeenstemming waren met de "grootsche opzet der admini-
stratie" en de daaruit voortvloeiende hoge kosten en met de "zware en verne-
derende voorwaarden". waaraan de fabrikanten zich moesten onderwerpen.
Hierbij kwamen de "welhaast dictatoriale macht en de noch door hen, nbch
door de Newoco-Commissie controleerbare handelingen van den directeur,
de inquisitoriale wijze, waarop de accountant en zijn assistenten het boeken-
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onderzoek verrichten en waardoor groot gevaar bestaat voor ruchtbaarheid
over velerlei zaken, welke zij van groot belang achten geheim te blijven"49.Vervolgens werd een aantal bezwaren ontwikkeld tegen uniforme ver-
koopcondities, die gepaard gaan met hoge kosten zonder de fabrikanten iets
meer te bieden dan rechten die het burgerlijk recht hen reeds verschaft. Het
is veeleer zaak met "de gave des onderscheids" chicaneuze afnemers te we-
ren en het beginsel "koop is koop" voor de rechter af te dwingen.

Deze theorie kon de deelnemers aan de conventie allerminst overtuigen.
50Mr. Broekhuijsen bekende dat sommige redeneringen van Blomjous hem

wel zouden aanspreken, ware het niet dat de ervaring hem had uitgewezen,
dat voor een goede handhaving van uniforme leverings- en betalingscondities
een uitgebreid apparaat nodig is om de noodzakelijke intensieve controle uit
te voeren. Van de vroegere gentlemen-agreements is men teruggekomen, om-
dat men niet mag verwachten, "dat ieder van de 60 wollenstoffenfabrikanten
zijn 59 collega's geheel vertrouwt".

Toen heeft ook menige huidige
tegenstander een stringentere con-
trole bepleit. Een conventie zonder

„

verbindendverklaring zou ook de
voorkeur van Broekhuijsen hebben,                    -
maar dat is alleen haalbaar als het
aantal en de betekenis van de niet-
deelnemers beperkt zijn. De voor-
delen van de conventie in de hui-
dige vorm overtreffen zeker de na-
delen. omdat verschillende mis-
standen uitgebannen werden: geen
gratis stalenmateriaal, einde van het
systeem. dat elke klant zijn eigen
kortingen had, geen willekeurige
onttrekking aan gesloten koopover-
eenkomsten, geen ongemotiveerde

51reclames en chicanes
H. van Dooren stelde, dat zo de

hearing van de commissie Lieftinck
al als een komedie zou kunnen ge-
kwalificeerd, dit te wijten was aan

Mr. Maximilien P.L. Steenberghede afwezigheid van de outsiders. *        Leiden  2-5- 1899die gemachtigden hadden gestuurd, t    Tilburg 22-1-1972wier repliek tekort schoot. Met het x     Catharina Th. M. Ausems
aanhalen van deze beide voorstan- Achtereenvolgens penningmeester,
ders lijkt de essentie van de betogen ondervoorzitter en voorzitter van dein de vergadering te zijn weer- Vereniging van Katholieke Werkgevers in de
gegeven. De terugkeer naar de Textielnijverheid 1923-1934:
vroegere situatie, die Blomjous en /934 Minister van economische zaken.
zijn medestanders leken te beplei-
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ten, maakte bij de voorstanders weinig kans. In een algemene vergadering op
14 april werd dan ook unaniem besloten om opnieuw verbindendverklaring
aan te vragen'

De niet-deelnemers werd daarna medegedeeld, dat de leden van de con-
ventie met H. Blomjous van mening waren, dat bij de controle de nodige be-
scheidenheid moet worden betracht, maar dat kon in de instructie van de di-
recteur, de accountant en de controleurs worden vastgelegd. In de conventie
zelf wilde men de controlebevoegdheid niet beperken. Overigens werden in
de condities slechts enkele wijzigingen van ondergeschikte betekenis doorge-

53

voerd, die de outsiders tegelijkertijd ter kennis werden gebracht .
Maar Blomjous gaf het niet op. Op 31 mei verleende de minister van Eco-

nomische Zaken mr. Max P.L. Steenberghe hem en Frits van den Bergh een
audientie. Deze laatste was ook dit keer verhinderd. De aantekening van de
minister bestemd voor de afdeling Nijverheid van de Directie Handel en Nij-
verheid wordt hier gedeeltelijk geciteerd: "De heer Blomjous heeft zijn hart
uitgestort, over het algemeen over kleine persoonlijke incidenten. Belangrijk
is, dat hij over deze kwestie, met name de verregaande accountantsbevoegd-
heden, met Dr. Colijn gesproken heeft, waarbij Dr. Colijn hem klaarblijkelijk
in zijn verzet heeft gesterkt. Wij zullen hiermede bij de behandeling van het
voorstel tot verlenging in den Ministerraad rekening moeten houden".

De minister resumeerde in de notitie de "eigenlijke bezwaren", die neer-
kwamen op:
- in de eerste plaats, dat de onderzoekingen en controle te ver zouden gaan,

maar de minister stelde zich hier op het standpunt, dat een kartel zo goed
mogelijk gecontroleerd moet worden om ook volkomen gesloten te zijn,
aangezien onvoldoende controle zich keert tegen degenen, die de overeen-
komst nauwkeurig naleven. "De bankrekening werd weer ten tooneele ge-
voerd" - schreef de minister aan zijn ambtenaren - "waarbij de Heer Blom-
jous erop wees, dat zodoende familieverhoudingen in de zaak bekend wer-
den aan nog jeugdige assistenten en aan het personeel van het bureau".

- in de tweede plaats werd groot bezwaar gemaakt tegen het onderbrengen
bij het bureau van mr. van Spaendonck.. De minister vond, dat het ingrij-
pen van den Staat ook in dit opzicht niet verder mag gaan dan dringend
noodzakelijk is en dat, wanneer de vrijwillige contractanten een bepaald
bureau aanwijzen, het niet de taak van den Staat is een ander bureau te ei-
sen.

- het derde bezwaar was. dat de Commissie Lieftinck, "onder hypnose van
mr. van Spaendonck". de minderheid. die tegen de conventie was. "te laag
had aangeslagen", maar Steenberghe verweet dit aan de minderheid zelf,
die zich op onvoldoende wijze bij de hearing had doen vertegenwoordi-

54

gen.
Al deze drukte verhinderde niet, dat de verbindendverklaring voor een

.

jaar werd verlengd -. Maar in het daaropvolgende jaar - Nederland is intus-
sen in de oorlog betrokken - werd een verdere verlenging door secretaris-ge-
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neraal Hirschfeld', die de ministeriele bevoegdheden nu uitoefent, onnodig
geoordeeld.

10.5 Dames Mantelstoffen Conventie

Men zou vermoeden, dat daarmee het advies, dat prof. Kaag inzake de
versterking van de marktpositie van de industrie in juni 1933 aan de algeme-
ne vergadering uitbracht, uitgewerkt was, doch dat was niet het geval. Met
name zijn suggestie zich te beraden op de mogelijkheden van een calculatie-
kartel kreeg al spoedig een follow-up. We zijn daarover slecht gedocumen-
teerd, zodat het project bij wijze van spreken uit de lucht komt vallen met

56een circulaire op briefpapier van de NeWoCo d.d. 30 maart 1935 , waarin 22
Tilburgse fabrikanten worden geYnformeerd over het op 29 maart gevallen
definitieve besluit tot oprichting van een conventie van damesmantelstoffen-
fabrikanten betreffende prijscalculatie, later genaamd de Damaco.

Er zijn voorbereidingen getroffen, maar in de beschikbare verslagen ont-
breekt daarvan nagenoeg elk spoor
van het initiatief, al werd in de ver-
gaderingen van de vertrouwensman-
nen van de Newoco begin 1935" ook
gesproken over de wenselijkheid van
een calculatiekartel met het oog op
de bescherming van nieuwe dessins.
(Zulk een kartel zou imitatie niet
zonder meer uitsluiten, maar men

\  1811"t ::. verwachtte ervan daardoor de prijs-0 BJ'.1.,   " i 't
bedervende werking van namaak te

i /„3' :2.- Hub. van Dooren(39)b, tevens een
beperken.). De eerste voorzitter was

07        van de vertrouwensmannen van de
Newoco.

In elk geval lag er begin april
een conceptovereenkomst op tafel,prof· Dr. Jan Wisselink

*         Haaksbergen  17-4-1892
dat na enige wijzigingen in de alge-

t        Voorburg  20-12-1978 mene  ledenvergadering   van   14  mei
wordt aanvaard met in begrip van der    Maria J. van Noppen

Hoogieraar aan de Nederlandsche daarbij behorende prijscalculatie. De
Economische Hoogeschool te Rotterdam essentie was vastgelegd in artikel 4

(thans: Erasmus Universiteit) 193 1-1960; van de overeenkomst: "Het is den le-
Directeur van het Econoinisch instituut den verboden damesmantelstoffen te

roor  de  Textielindustrie   193 j - 1960. verkoopen, te factureren of af te le-
veren tegen een prijs welke, afge-

«

Hans Max Hirschfeld * Bremen  1899 t 's-Gravenhage  1961;  1931 Directeur-Generaal Handel
en Nijverheid'
Zie pag. 374
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zien van de aan de betreffende afnemer toegestane - volgens de Nederland-
sche Wollenstoffen Conventie geoorloofde - kortingen, lager is dan die wei-
ke voor de betreffende artikelen de resultante is van de in de bijlage dezer
overeenkomst neergelegde prijscalculatie"1.

De overeenkomst voorzag ook in een college van scheidslieden, die niet
alleen geschillen zouden beslechten, maar ook dwingende voorschriften kon-
den geven in zaken die door de overeenkomst niet waren geregeld en wel re-
geling behoefden. De leden van dit college waren prof. H.A. Kaag, prof. dr.
J. Wisselink en mr. B.J.M. van Spaendonck. Al 18 mei ligt er een dergelijk
probleem ter oplossing: Moet de prijscalculatie ook gelden voor weefsels,
die tegelijkertijd ook als herenstoffen worden beschouwd. Het Salomonsoor-
deel van de scheidslieden luidt: alleen als damesmantelstoffen aan uitgespro-
ken herenconfectioneurs worden geleverd - volgens een door de scheidslie-

59

den op te stellen lijst - is de prijscalculatie niet van toepassing
Negentien leden van de fabrikantenbond namen deel aan de Damaco. Al

werd in oktober 1935 het lidmaatschap door de firma A. Aelen opgezegd, de
conventie, die tot 1 december was aangegaan, werd gecontinueerd. Omdat
outsiders een bedreiging vormden voor het voortbestaan, bood Aelen na in-
tensief overleg aan het lidmaatschap te continueren tot het einde van het win-
terseizoen (Pinksteren). Een lichtpunt was dat twee bedrijven buiten Tilburg
tot de conventie toetraden:

Terzelfder tijd kwam een initiatief van de grond voor een nauwe samen-
werking in de damesmantelstoffen-sector. De eerste besprekingen werden

6i

door de voorzitter van de Damaco gevoerd in Amsterdam . Dat waren orien-
terende gesprekken op uitnodiging van confectioneurs van damesmantels. De
bedoeling bleek te komen tot een overeenkomst, dat de leden der Damaco al-
leen zouden leveren aan een in onderling overleg vast te stellen lijst van bo-
nafide mantelfabrieken, terwijl omgekeerd deze mantelfabrieken zich zouden
verplichten uitsluitend van Damacofabrikanten te kopen. Op deze manier
willen de beide industrieen een sanering der verhoudingen in de mantelindu-
strie bereiken en in het bijzonder "de mantelindustrie beschermen tegen
steeds verder gaande uitbreiding van dit productieapparaat door vestiging

„62van buitenlanders   . Een brief van prof. C. Romme, die namens de mantelfa-
brikanten optreedt, spreekt in dit verband van het "weren van Schmutz-con-

„63currentie   . Maar in de kring van de wollenstoffenfabrikanten dacht men ook
langs deze weg de eigen collega's te bewegen tot toetreding tot de Damaco.
anders zou men zich genoodzaakt zien door middel van een verbindendver-
klaring de inmiddels verscherpte prijscalculatie-voorschriften op te leggen.

In eerste aanleg zouden 24 (met name genoemde) fabrikanten van da-
mesmantelstoffen zich bij de beoogde afspraak willen aansluiten. Dezen wa-
ren "niet ongenegen" in te gaan op de wens van de wollenstoffenfabrikanten,
dat niet op de lijst voorkomende confectiebedrijven desgevraagd tot de com-
binatie zouden kunnen toetreden.

Het onder leiding van prof. C. Romme opgestelde contract, dat reeds on-
dertekend door 17 confectionairs aan de leden van de Damaco werd voorge-
legd, werd echter verworpen, omdat de - ons onbekende - tekst een levering



374 In de wol geverfd

aan bijvoorbeeld C&A, grossiers en verzenders uitsloot, hetgeen natuurlijk
niet de bedoeling was. Er volgt dan een intensieve en twee maanden in be-
slag nemende - geleidelijk amicalere - correspondentie tussen Carl Romme
en Barend van Spaendonck. Hoewel de overeenkomst al enige tijd operatio-
neel is, kon eerst op 29 januari 1936«* het nu VerFaCo geheten contract (Ver-
bruikers-Fabrikanten-Contract) aan de leden van de Damaco ter onderteke-
ning worden toegezonden. De ondertekenaars zijn 27 leden van de Damaco
en 32 verbruikers van damesmantelstoffen, die lid zijn van de Damesmantel-
conventie. De twee conventies hebben aldus een gesloten circuit opgetrok-
ken, waarvan de afl)akening heel wat voeten in aarde had. De opzet om de
positie van beide conventies te versterken leek geslaagd: het aantal deelne-
mers breidde zich uit.

Zelfs een uitgesproken tegenstander tegen ondernemersafspraken Frits
van den Bergh overwoog toetreding door zijn bedrijf Swagemakers Caesar.
Er werd alleen als voorwaarde gesteld, dat het bedrijf voorlopig geen lid be-
hoeft te worden van Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollen-
stoffen, omdat men zich als niet katholieke firma niet gedwongen wenste te
zien zich aan te sluiten bij een confessionele organisatie. In de vergadering

65waar dit te berde werd gebracht, werd het bovendien niet onwaarschijnlijk
geacht. dat J.A. Blomjous zich voor het lidmaatschap zou aanmelden! Dat
was natuurlijk een brug te ver voor de man, die in januari 1936 nog dreigde
het lidmaatschap van de fabrikanten-
bond op te zeggen, als de Damaco
doorging met het Verfaco««.

Maar in maart 1936 komen de ono-
verkomelijke bezwaren van de minis-
ter van Nijverheid, Handel en Scheep-
vaart dr.ir. H. Gelissen aan de opper-
vlakte. Het Departement, dat ervan uit-
gaat het bedrijfsleven door middel van
de contingentering maar ook bij gele- '.

genheid van andere ordeningspogingen
te hebben gesteund, is verbolgen, om-
dat het niet op de hoogte is gesteld van
deze voor de betrokken

bedrUven be-               P.
langrijke overeenkomst.

De bezwaren richtten zich tegen
den inhoud der overeenkomst. De

-.  ..'. 0macht om over al of niet toelating van
een mantelfabrikant te beslissen is in
handen van dEn persoon gelegd, zon- Hubert ALHM  ,an Dooren
der dat voor de uitoefening van die *    Tilburg 26 5  1896
macht objectieve criteria zijn gesteld. t    Drimmelen 20 1  1948

Verder wees het Departement erop. 1    Virginte Brouiters
dat zonder duidelijke motivering fi- Directeur Van Dooren & Dams
nanciele voorwaarden werden gesteld
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voor de toetreding van firma's die bij het contract weinig belang hebben.
Over de vraag of het over het algemeen de juiste weg is de goedkeuring

van het Departement te vragen op overeenkomsten als de onderhavige ont-
spon zich in een overleg over de verlenging van het contract op 28 maart
1936 een discussie, waarin voorzitter Hub. Van Dooren zich tegen "staats-
voogdij" keerde om "in ieder geval de zelfstandigheid te behouden". Maar
men beseft, "dat men de Overheid niet tegen zich moet hebben". Tenslotte
verenigde men zich met de opvatting, "dat het in het algemeen onaanvaard-
baar is om de regering bij elke ordeningspoging om toestemming te vragen,
doch dat het in dit concrete geval tactischer geweest ware de regering met
deze overeenkomst in kennis te stellen, waar te voorzien was, dat zij daarin
anders door buitenstaanders zou worden gemoeid".

Besloten werd, dat prof. Romme en mr. van Spaendonck. gezamenlijk een
bespreking zouden hebben met den drs. J. Gispen, souschef van de Afdeling
Nijverheid, Handel en Scheepvaart', teneinde te trachten de bezwaren van het
departement te overbruggen  .

De onderhandelingen over eventuele verlenging van het Verfaco-contract
moesten dus plaatsvinden onder het voorbehoud, dat de kwestie met het De-
partement alsnog tot een oplossing zou komen.

Door de Damaco werd daarbij vooropgesteld, dat in elk geval alle uitzon-
deringen uit het contract zouden moeten verdwijnen. Voor de mantelfabri-
kanten bleek echter van meer belang te zijn het vraagstuk van de levering
aan grossiers en detaillisten, die voor eigen verkoop confectioneren. De op-
zet, welke bij de afsluiting van het Verfaco-contract bij de Mantel-Conventie
heeft voorgezeten, zou feitelijk illusoir worden gemaakt, doordat de nieuw
opgekomen mantelfabrikanten, die zij van leveringen uitgesloten wilden
zien, toch via grossiers alle stoffen konden kopen, welke de overige mantel-
fabrikanten voeren.

De indruk, die de Damaco-vertegenwoordigers uiteindelijk van de be-
spreking meenamen, was, dat de mantelfabrikanten bereid zouden zijn per 1
mei een nieuw contract aan te gaan op de basis, dat de mantelfabrikanten uit-
sluitend zouden betrekken van de leden der Damaco en de leden der Damaco
anderzijds de verplichting op zich zouden nemen om hun collecties steeds
het eerst aan de mantelfabrikanten te zullen voorleggen en de door deze laat-
ste uitgekozen artikelen niet zouden tonen, noch verkopen aan grossiers en

68confectionerende detailzaken .
De Damacoleden waren echter van oordeel, dat een overeenkomst op die

basis onaanvaardbaar was. Bovendien zou het niet verstandig zijn om nu in
weerwil van de bezwaren van de minister van Handel, Nijverheid en Scheep-
vaart tot verlengen van het Verfaco te besluiten. Beter ware het bestaande

'
J.H. Gispen werd later directeur van Organon, Oss. Op 15- 11 -1944 werd hij lid van het
College van Algemene Commissarissen voor Landbouw. Nijverheid en Handel. waarvan ook
B.J.M. van Spaendonck deel uitmaakte. In 1945 was hij korte tijd de minister van Handel,

Nijverheid en Landbouw
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contract met een maand te verlengen, zodat intussen dit probleem kan wor-
den opgelost. Op deze suggestie blijkt de Mantelconventie niet in te gaan.

Reeds hebben de Damaco en de Mantel-Conventie beide een schrijven
ontvangen van de minister, waarin deze te kennen geeft, dat de vorm van
samenwerking tussen de leden der Damaco en de leden van de Nederland-
sche Mantel Conventie in het Verfaco-contract door hem weinig gelukkig
wordt geacht, De minister gaf in overweging te trachten een andere weg te
zoeken om de moeilijkheden, die zich bij de samenwerking tussen mantel-
confectiefabrikanten voordoen, tot een oplossing te brengen.

Op 6 mei«' komt drs. Gispen voor de vertrouwensmannen van de Damaco,
die ook prof. Kaag voor deze gelegenheid hebben uitgenodigd, het ministeri-
ele standpunt toelichten. De minister legt een verband met de han-
delspolitieke contingentering. De door het Verfaco uitgesloten mantelcon-
fectiefabrikanten hadden zich beklaagd bij het ministerie, dat hun verzoek
om extra invoerconsenten heeft gehonoreerd. Op deze wijze werd de contin-
gentering voor een oneigenlijk doel gebruikt. Een ordening in de bedrijfstak
dient echter naar het oordeel van de regering te worden bereikt met behulp
van de wet op het verbindend- en onverbindend verklaren van ondernemers-
overeenkomsten. Dit advies ontlokt voorzitter Hub. van Dooren de vraag, of
minister Gelissen geen voorkeur heeft voor onverbindend verklaren boven

70verbindend verklaren  , doch Gispen bestrijdt dat: de minister is dagelijks be-
zig met maatregelen, die in de richting gaan van verbindendverklaring van
ondernemersovereenkomsten, maar op de vraag van secretaris Van Spaen-
donck, of de minister bereid zou zijn de prijscalculatie-overeenkomst van de
Damaco verbindend te verklaren, geeft Gispen een voorzichtig en aarzelend
antwoord. Hij beaamt, dat de confectioneurs hun doelstelling met behulp
deze wet moeilijk kunnen bereiken, zodat het wachten is op de industriele
vestigingswet, die de regering in voorbereiding heeft. Zowel Damaco als de
Mantelconventie zetten hun ideeen over het vraagstuk nog een schriftelijk
uiteen aan de minister. wiens antwoord de industrie geen aanleiding gaf ver-

71dere stappen te doen
Toch voelden de wollenstoffenfabrikanten, dat er iets moest gebeuren: de

conventie kwam door verschillende onderlinge ruzies en incidenten met de
afnemers weer onder druk te staan. De vraag kwam in juni 1936 (nogmaals)
aan de orde of - ondanks het weifelende antwoord van drs. Gispen - toch
verbindendverklaring van de Damaco zou moeten worden gevraagd, maar
Van Spaendonck adviseerde af te wachten welk lot het voor verbindendver-

··   72klaring voorgedragen kartel in de baksteenindustrie beschoren zou zijn.
Er zal ook nog wel enig vertrouwen hebben bestaan, dat de mantelfabri-

kanten van de dwalingen huns weegs zouden terugkeren. Immers in april was
door Romme namens 21 confectiebedrijven aangesloten bij de onlangs op-
gerichte 'Nederlandsche Japonnenconventie' geYnformeerd, of het mogelijkzou zijn met Tilburg en Twente te komen tot een overeenkomst met be-

73trekking tot japonstoffen in den geest van het Verfaco-contract  .
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Ook individuele confectiefabrikanten traden op als pleitbezorgers van het
Verfaco, omdat de Mantelconventie de steun van de Damaco niet kon ontbe-
ren .

Wat dat betreft komen de wollenstoffenfabrikanten tot de conclusie, dat
de confectie zijn heil zal moeten zoeken in een verbindendverklaring. Het
eerste thema is door de confectionairs van japonnen verder uitgewerkt in de
suggestie tot stichting van een 'Bureau van de Nederlandsche stoffen- en
confectie-industrielen' met het doel te komen tot maatregelen tot wering van
het dumpingelement uit de Duitse concurrentie'S. Het plan voorzag in een
verbintenis alleen te leveren aan erkende afnemers. Dit zouden dan alleen
afnemers zijn, die zich verplichten tot storting in een compensatiefonds van
een bedrag gelijk aan de waarde van het dumpingelement in de prijs van de
door hen uit het buitenland betrokken goederen; de gelden gestort in dit
compensatiefonds zouden weer worden verdeeld onder de erkende afnemers
naar rato van hun omzet bij de Nederlandse industrie. Romme tekende daar-
bij aan: "Na ons laatste onderhoud bij den Heer Gispen lijkt mi de geopper-
de gedachte nog stouter dan toen ik haar voor het eerst hoorde"  .

Maar het VerFaCo loopt  op  1  mei  1936 af. Iedereen  kan  weer zijn  gang
gaan, maar vier maanden later informeerde de algemene vergadering van de

17Damaco  in de rondvraag naar het advies van de vertrouwensmannen over de
vraag, of het onderbroken overleg met de Nederlandse Mantelconventie weer
zou moeten worden opgenomen om zo mogelijk de Verfaco-politiek voort te
zetten. Dit werd door de vertrouwensmannen uitgesloten, omdat de minister
zich onlangs nog uitdrukkelijk daartegen uitsprak.

De suggestie om samen met de arbeidersorganisaties de buitenstaanders
tot aansluiting te dwingen werd een onbruikbaar denkbeeld geacht. Ten aan-
zien van het vragen van een verbindendverklaring van de Damaco werd een
afwachtende houding geprefereerd.

Dat de zaak niet veel perspectief meer bood, kwam ook tot uitdrukking in
het feit. dat onderhandelingen over de bepalingen van de Damaco nu werden

gevoerd door het Verbond van Textielafnemers VTA. waarvoor ook prof.
Romme als voorzitter optrad. Het ging daarbij over het al lang hangende
geschil over een toeslag op coupons en 'korte stukken'78. De wevers
verdedigden daarbij de stelling, dat geen enkele bepaling hun het recht
ontzegde een hogere prijs te vragen voor een lager metrage dan de standaard,
terwijl de vrijheid tot vaststelling van de prijzen door de conventies niet
werd beperkt, waartegen de afnemers zich beriepen op een toezegging van de
Newoco, dat aan de condities niet getornd zou worden.

Maar ook al spanden de vertrouwensmannen zich in regels van de
conventie te verbeteren en vermaanden zij de leden de rug te rechten, de
vooruitzichten werden in het najaar 1936 bedenkelijk. In het zicht van 1
december, de datum waarop de overeenkomst tussen de Damacoleden moest
worden vernieuwd, bleken tien leden te hebben opgezegd. Als een redmiddel
werd nog even een quotaregeling gezien, maar gezien de vraagstukken. die
voor een omzetverdeling zouden moeten worden opgelost, liet men dit plan
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mede vanwege de economische ontwikkelingen (depreciatie van de gulden!)
voorlopig varen.

Bij wijze van compensatie werd nu een gentlemen-agreement
geintroduceerd, dat formeel toestond dessins na te maken mits die slechts
tegen de oorspronkelijke prijs werden verkocht. Dat gebeurde wellicht in
arren moede, want dessinbescherming was tot dusver vele malen aan de orde
geweest zonder resultaat. Nu werd gesproken van een "afspraak als mannen

„79van eer tot bescherming van nieuwe dessins . Omdat het nemen van
bindende besluiten op dit terrein buiten het werkterrein van de conventie zou
liggen, moest men zijn toevlucht nemen tot een gentlemen-agreement, dat
door de accountant van de Damaco werd gecontroleerd.

Bevredigend was dat agreement niet. In maart 1937 diende accountant C.
Janssens een gedetaillleerde regeling in, die wel werd aanvaard, echter met
uitzondering van de voorgestelde boetebepalingen. Zo stelde Janssens in juni
1937 vast, dat Andrd van Spaendonck & Zonen een artikel uitbracht, dat
overeenkwam met een door een andere fabrikant bij de accountant
gedeponeerd artikel, dat Andrd van Spaendonck wilde uitbrengen tegen eenlagere prijs. Toen daartegen bezwaar werd gemaakt, trok Andrd van
Spaendonck zich daarvan niets aan. De verontwaardiging bij deVertrouwensmannen over dit en andere gevallen was groot, maar toen de

80leden weer bijeenkwamen - in november - leek de bui te zijn overgedreven  .
Met het ledenverloop viel het achteraf wel mee. Meerderen kwamen terug

op hun besluit. In de algemene vergadering van 20 november 1936 waren 25
bedrijven vertegenwoordigd, maar in de loop van de volgende jaren
brokkelde het aantal leden steeds verder af. Ondanks de negatieve
ontwikkeling besloten de overblijvende leden telkenmale de conventie voor
een halfjaar te continueren.

De zojuist genoemde vraagstukken - toeslag op coupons en 'korte
stukken', dessinbescherming en de calculatievoorschriften - konden wel de
aandacht vasthouden, maar waren tegelijkertijd een bron van onderling
wantrouwen, zodat elk halfjaar een of meer leden uittraden, dikwijls met de
boodschap, dat zij zich voorstelden de regels van de Damaco ook in de
toekomst te blijven hanteren behoudens in uitzonderingsgevallen. Men
hoopte kennelijk in de luwte van de afspraak naar eigen inzicht de zaken te
regelen. Die ontwikkeling maakte natuurlijk, dat de roep om verbindend-
verklaring weer klonk. De Vertrouwensmannen bleven echter de kat uit de
boom kijken. Eerst wil men de hangende verbindendverklaring van de
Newoco niet voor de voeten lopen, dan wacht men de ontwikkeling bij de
japonstoffenconventie af.

Op de achtergrond spelen de dalende prijzen. Er werd nog gepoogd eendam op te werpen tegen die ontwikkeling, maar al bericht de secretaris Van
Spaendonck, dat alle leden akkoord gaan met handhaving van de huidige
prijzen, het was de vraag of dit geen lippendienst was aan het voorste'81

De impasse werd doorbroken door L.E. van den Bergh, die in december
1937,2 aankondigde het lidmaatschap op te zeggen vanwege de handelwijze
van andere leden, die er volgens de accountant op neer komt, dat men bij de
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introductie van het nieuwe seizoen veel te lage prijzen noteert. Voorzitter
Hub. Van Dooren beschouwde dit niet als kwestie met een incidenteel karak-
ter, doch als een uiting van gebrek aan samenwerking en collegialiteit, die
een eerste vereiste zijn voor een bevredigende werking der overeenkomst.
Verschillende leden, die bij herhaling te kennen gaven, in hoge mate prijs te
stellen op de Damaco, verliezen uit het oog, dat zij in de praktijk niet anders
doen, dan de Damaco ondergraven.

De voorzitter heeft dit uitvoerig besproken met de accountant, waarbij zij
zich de vraag hebben gesteld, of onder deze omstandigheden de Conventie
wel moet worden voortgezet. Verdient het niet de voorkeur de algemene le-
denvergadering voor te stellen, om hetzij de Damaco te liquideren, hetzij het
apparaat der Conventie te laten voortbestaan, maar voor dit seizoen alle ver-
plichtingen op te heffen.

Na een lange discussie werden beide vragen door de Vertrouwensmannen
83

ontkennend beantwoord, echter met een blanco-stem van de voorzitter .
In de algemene vergadering van december 1937 kwamen deze onderwer-

pen dus niet ter sprake maar daarmee was de kwestie natuurlijk niet opgelost,
want de opzegging van L.E. van den Bergh bleef ondanks bemiddelingspo-
gingen van accountant Janssens op tafel. Er zal echter een besluit moeten
worden genomen over de voortzetting van de Damaco per 1 juni 1938, de da-
tum waarop de overeenkomst weer afloopt. Daarbij is de opzegging van een
belangrijke deelnemer een waarschijnlijk doorslaggevende factor.

De Vertrouwensmannen bereidden zich hierop voor in een vergadering op
21 maart, waar de voorzitter en de accountant adviseren de conventie te li-
quideren. Naast de argumenten, die al eerder in het geding waren gebracht,
wees de voorzitter erop, dat uit cijfers, die de accountant heeft verzameld,
bleek, dat de karakteristiek van de afzetmarkt zeer eigenaardig is. Naast een
klein aantal zeer grote afnemers opereert een groot aantal kleinere afnemers.
54% van den totale afzet van de Damaco-leden komt in handen van slechts
elf afnemers, die elk voor meer dan een ton van de gezamenlijke leden be-
trekken. Indien een fabrikant in de positie komt, dat hij niet voor levering
aan een van die elf afnemers in aanmerking komt, is hij in belangrijke mate
gedupeerd, temeer daar hij onder vigeur van de Damaco niet met zijn prijzen
kan werken om terrein te winnen.

Indien de Damaco wordt opgeheven, zal de toestand er niet beter op wor-
den, maar de thans bestaande toestand kan naar de mening van voorzitter

84Van Dooren toch niet worden bestendigd .
Door secretaris Van Spaendonck werd naar voren gebracht, dat bewaar-

heid is de stelling, dat een prijscalculatiekartel zonder quotaregeling op den
duur niet in stand gehouden kan worden. Hij suggereert een quotaregeling
zonder prijsbinding. Een quotaregeling, die de deelnemers verplicht te beta-
len, indien zij boven hun quote uitkomen, zal vanzelf ertoe leiden, dat men
zijn prijzen niet te laag stelt.

Als de Vertrouwensmannen een week later weer bijeenkomen, heeft de
accountant wel een quotaregeling uitgewerkt, maar hij ontraadt die, omdat
zijns inziens de stelling, dat een dergelijk opzet hogere prijzen in de hand
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werkt, niet opgaat. Al werden er nog verschillende compromissen aan de
hand gedaan, het voortbestaan hing af van L.E. van den Bergh, maar die had
met in zijn kielzog Frans Mutsaerts & Zonen en J.A.A. Kerstens definitief

85voor de vrijheid gekozen  .
Op 19 april 1938 komen de overblijvende leden - de notulen vermelden

elf aanwezigen en een bericht van verhindering - bijeen om zich op de
ontstane situatie te beraden. Ondanks alles wilde men de Damaco niet
roemloos ten onder laten gaan. Men nam daarom zijn toevlucht tot de
constructie, waarin de organisatie bleef voortbestaan met de bijbehorende
verplichtingen, maar de leden werden ontslagen van de naleving van de
calculatievoorschriften. Om nog te redden wat te redden viel, zouden de
leden de concurrentie uitschakelen door het maken van onderlinge afspraken,

86waarop de regels van de Damaco van toepassing zouden zijn .
Op het scheiden van de markt ging men nog in de fout, omdat het besluit

tot het overboord zetten van de calculatievoorschriften in zou gaan op 4
mei". Daartoe was de vergadering, waarvoor de uitgetreden bedrijven ten
onrechte niet waren uitgenodigd, echter niet bevoegd omdat iedereen - ook
degenen, die het lidmaatschap hadden opgezegd - gebonden waren aan de
bestaande regels tot 1 juni. L.E. van den Bergh voelde zich door dit besluit
geschaad in zijn commerciele belangen. De Vertrouwensmannen kwamen tot
de conclusie, dat er fouten zijn gemaakt, dat echter wel te goeder trouw is
gehandeld en dat ingegaan diende te worden op de schadeclaim van L.E. van
den Bergh. Hiervoor werd door L.E. van den Bergh in eerste aanleg een
bedrag van fl. 10.000,-- genoemd maar later verklaarde de firma zich na

88

overleg met van Dooren en Van Spaendonck akkoord met fl. 3000,-- .
Het heeft er toch veel van weg, dat deze gebeurtenis de nekslag is

89

geweest van de Damaco. Op 31 mei  is van de gewraakte afspraak van 19
april weinig meer over. Immers niet alleen de prijscalculatie liet men val len,
ook de dessinbeschermingsregeling werd buiten werking gesteld, zodat dus
de bestaande Damaco praktisch werd opgeheven. Voorzitter Hub. Van
Dooren bepleitte de handhaving van het apparaat, enerzijds opdat de ac-
countant zou kunnen blijven doorgaan met het verzamelen en rondsturen van
de in het verleden zo waardevol gebleken statistische gegevens (in zake om-
zet en gemiddelde prijs) en als intermediair en orgaan voor het geven van in-
lichtingen en adviezen zou kunnen blijven fungeren, en anderzijds om, voor
het geval in de toekomst tot een hernieuwde samenwerking zou worden be-
sloten, het apparaat daarvoor klaar te hebben. Bovendien zou de coupontoe-
slagregeling gehandhaafd moeten blijven

De aanwezige leden spraken zich uit voor dit denkbeeld.
1938 loopt al ten einde als na een vergadering onder voorzitterschap van

accountant C. Janssens een concept-overeenkomst inzake het in rekening
brengen van een verhoogde prijs voor coupons en losse stukken aan 21 fabri-
kanten met een begeleidende brief op briefpapier van B.J.M. van 3'aendonck- dus niet van de Damaco - ter ondertekening wordt toegezonden
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10.6 Een verbindend verklaarde CAO?

De wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van
collectieve arbeidsovereenkomsten dateert van 25 mei 1937. Maar ideeen
daarover bestonden al veel eerder. Bij tijd en wijle kwamen die ook bij de
Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen in discussie.
Aan het begin van dit hoofdstuk verwezen we al naar een pasage uit de notu-
len van 7 december 1921. Het moge dan zijn, dat de politiek zich in de loop
der jaren met het onderwerp bezig hield, het onderwerp kreeg bij de fabri-
kantenbond nauwelijks aandacht.

Toen vele jaren later in 1936 een wetsontwerp werd ingediend, kon de
secretaris Van Spaendonck daarvoor evenmin belangstelling wekken, ook al
wees hij erop, dat de verbindend verklaring voor de vereniging van belang
zou kunnen zijn met het oog op het kinderbijslagfonds, het pensioenfonds en

9Ihet verbod op arbeid van gehuwde vrouwen . Men besloot echter de parle-
mentaire behandeling af te wachten.

De directe aanleiding om de ontwikkeling niet langer te negeren is de op-
zegging van het lidmaatschap door de firma De Rooy van Dijk. Deze kwestie
werd reeds uitvoerig uit de doeken gedaan. Zoals in de Inleiding van dit
hoofdstuk besproken kwam in de bestuursvergadering van 30 november  1937
de principiele vraag ter discussie, of het tijdstip niet gekomen was om een
standpunt te bepalen over het afsluiten van een nieuwe CAO en de eventuele
verbindendverklaring daarvan.

Op  25  februari   1938 werd tenslotte de algemene vergadering  over  het
denkbeeld geconsulteerd. Met als vertrekpunt de meer besproken kwestie De
Rooy-van Dijk werd van bestuurszijde de aantrekkelijke positie van de out-
siders geschetst. Zij prof'iteren van het werk van de organisatie zonder bij te
dragen in de daaraan verbonden kosten. Op het terrein van de arbeidsvoor-
waarden haalt de vereniging de kastanjes uit het vuur en de ongeorganiseerde
werkgevers incasseren de bereikte resultaten zonder de risico's van werksta-
king en uitsluiting te lopen! Bij de kinderbijslag wordt geselecteerd, men
richt een pensioenfonds voor niet-aangesloten fabrieken op en laat de leden

92

opdraaien voor opleiding en scholing  .
Als tweede aspect van de zaak werd beklemtoond, dat de outsiders voor-

deel behalen door de uitkomsten van het overleg met de arbeidersorganisa-
ties naast zich neer te leggen. De 5%-loonsverhoging, die een halfjaar gele-
den werd doorgevoerd, had bijvoorbeeld bij de outsiders geen navolging ge-
vonden. Daardoor was het niveauverschil tussen de Tilburgse lonen en die
elders in de wolindustrie nog verder toegenomen. Bereikt zou moeten wor-
den, dat de lonen ook voor de industrie buiten Tilburg gaan gelden. Werd dat
doel niet verwezenlijkt, dan zou een verbindendverklaring slechts neer ko-
men op nog verdergaande verplichtingen voor de georganiseerde werkgevers.

Het bestuur opende daarop besprekingen met de Vereniging van Katho-
lieke Werkgevers in de Textielnijverheid, die een aanmerkelijk aantal leden
telde. die tot de wolindustrie gerekend zouden moeten worden. Veronder-
steld werd dat in die kring steun te verwachten viel voor het plan. Maar het
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was minder eenvoudig dan aanvankelijk werd aangenomen. Het zou wat de
lonen betreft noodzakelijk zijn, dat die van de leden van de landelijke
vereniging verhoogd zouden worden en de Tilburgse verlaagd, zodat men
elkaar op een tussenniveau zou ontmoeten. In elk geval zou een algemeen
minimum pakket van arbeidsvoorwaarden verbindend moeten worden
verklaard. De zustervereniging bleek niet ongenegen mee te denken in de
richting van 'normalisatie' al bestonden er wel bedenkingen om als
vereniging meerdere CAO's voor de onderscheidene sectoren af te sluiten.
Om een oplossing te vinden voor de pijnpunten werd met de Landelijke
vereniging een gecombineerde commissie opgezet.

De Landelijke had in 1929 nog eens een CAO afgesloten, die echter na
negen maanden door de bonden was opgezegd en niet vernieuwd. Daarna
golden eenzijdig door de vereniging vastgestelde loonregelingen". Thans
gold de Loonregeling van september  1935. Deze kende wat de wolindustrie
betrof vijf gemeenteklassen en - anders dan de Tilburgse loonregeling - een
indeling van de werknemers in drie vakgroepen: ongeschoolden, geoefenden
en geschoolden. Met weglating van het relaas van de procesgang lag op 18
november 1938 een voorstel ter tafel om samen met de Landelijke vereniging
een CAO voor de wolindustrie af te sluiten op basis van de minimumlonen
volgens de Landelijke vereniging geldend voor de 3' gemeenteklasse. Die
minimumlonen waren lager dan de Tilburgse minima. Hoewel het denkbaar
was hogere minima te laten gelden - de feitelijke lonen waren bij de beide
verenigingen hoger - werd dat door de Landelijke op organisatorische
gronden afgewezen. De minima golden immers niet alleen voor de
wolindustrie maar ook voor andere textielbranches bijvoorbeeld voor de ka-
toenwevers aangesloten bij die vereniging en voorspelbaar was, dat die sterk
gekant zouden zijn tegen elke verhoging van de minima met het oog op
loonconcurrentie van Twente.

Het plan kon nauwelijks enig enthousiasme wekken bij de bestuursleden.
De geestelijk adviseur pastoor Van Dun, die anders dan zijn voorgangers in
dit soort kwesties regelmatig het woord placht te voeren. trad op als pleitbe-
zorger van de wat halfbakken oplossing. Hij onderstreepte voornamelijk het
belang, dat dit middel dienstig was om in de textielindustrie tot een betere
beloning te komen. waarbij hij - rolvast - de encycliek Quadragesimo Anno
in stelling bracht. Ook de gemeenteklassen-indeling met de daaruit voort-
spruitende verschillen in loonhoogten achtte hij alleszins aanvaardbaar. Ook
meerdere bestuursleden zijn de lagere minimumlonen of het geheel ontbre-
ken van een loonregeling - zoals in Oosterhout, Sas van Gent, Clinge, Vaals
en Twente - een doorn in het oog. De secretaris beschouwde het voorstel als
een eerste stap naar een geleidelijke unificatie van de arbeidsvoorwaarden,
maar Nico Aelen voelde er weinig voor de lagere lonen elders te legitimeren.
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Gelukkig moest het voorstel
volgens de bestaande voorschriften
voorgelegd worden aan de Raad

I   .  ...   ......      I         f.

van XIV, waar mr. L. Broekhuijsen „r. 0
een frontale aanval opende. In zijn          ·
uitvoerig exposd van bezwaren
woog het verlies van de mogelijk- ./

heid om de Tilburgse lonen naar           .,        1
beneden aan te passen aan het ni-
veau van andere centra op een zelf
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gekozen moment heel zwaar . On-
danks aanbeveling van dr. ir. H. .1

Diepen, die meende, dat in elk ge-
.

..2       /     I           ,       .    . _1val iets van de doelstelling zou
worden gerealiseerd, overheerste
de aarzeling, maar toch werd inge-
stemd met behandeling in de alge- 4 +
mene vergadering zonder pread-  :.; .

- 6vies.
Maar nu kwamen de bonden op                   4

de proppen met de wens tot unifi- -

catie van de arbeidsvoorwaarden               8
door middel van een CAO. In Het
Hoog Ambacht van 23 juni 1938 Dr.Ir. Herman G.K.F. Diepen

was wel een lans gebroken voor *    Tilburg 9-11-1877
een collectief contract voor de wol- t   Tilburg 14-9-1946

industrie, maar verdere actie van x    Coleta M.A.J. Berghegge
Directeur van N.V. Wollenstoffenfabriekde arbeidersorganisaties was sinds

Gebr. Diepen
augustus 1937 achterwege geble-
ven. De brief van 10 december  1938'« deed het laatste restje bereidheid tot
een overeenkomst verdwijnen. Door Hub. van Dooren werd breed uitgemeten
de opstelling van de Eendracht, wier politieke vrienden zich verzetten tegen
de Tariefmachtigingswet van minister Steenberghe, waarmede de werkgele-
genheid in de wolindustrie gediend zou zijn. Bovendien waren de bonden in
gebreke gebleven ook in andere centra de claim van een 5% toeslag op de 10-
nen aan de orde te stellen. zoals ze hadden toegezegd. Zolang de kaarten zo
lagen, kon naar het oordeel van het bestuur geen enkel initiatief worden ge-
nomen. Ten onrechte hadden de bonden de fabrikantenbond over een kam
geschoren met de andere werkgeversorganisaties.

Rond de jaarwisseling kwam de gezamenlijke commissie van de beide
werkgeversverenigingen tot de slotsom, dat men niet de kant op zou moeten
gaan van een afzonderlijke CAO voor de wollenstoffen. De reeds twintig jaar
bestaande uniformiteit in de arbeidsvoorwaarden. gerealiseerd door de Lan-
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delijke vereniging, zou daardoor opgeofferd worden . Ook bij de Vereniging
van Katholieke Werkgevers in de Textielnijverheid raakte daarna het plan in
een impasse, al probeerde de secretaris de toch wel duidelijk afwijzende
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houding van Tilburg enigszins te verdonkeremanen. Maar het plan werd hier
98evenmin aan de ledenvergadering voorgelegd .

In Tilburg vond daarna op  12 juli  1939 een bespreking= met  de  bonden'
plaats, waarvoor de vakantieregeling het aanknopingspunt was. Natuurlijk
werd uitvoerig ingegaan op de kwestie van de 5%-toeslag. Hub. van Dooren
wierp de vakbondleiders voor de voeten, dat zij hun schone beloften niet
waren nagekomen. Daarom had het bestuur van de fabrikantenbond ook
overwogen het verzoek om een gesprek naast zich neer te leggen.

Van der Meijs zette daarop uiteen, dat de bonden wel degelijk in de weer
waren geweest om ook elders een loonsverhoging te bewerkstelligen, soms
met succes, soms ook met minder resultaat. A.F. Stuvt onderschreef dat met
de verklaring, dat "er in vele fabrieken in Twente geen maand of soms zelfs
geen dag voorbij gaat zonder dat er actie wordt gevoerd", wat met een
opsomming van recente acties werd geYllustreerd. Franssen gaf in aansluiting
daarop een overzicht van de met name in Brabant bereikte resultaten. Maar,
zei Van der Meijs, als de fabrikanten een verschuiving van de wollenstoffen-
bedrijvigheid naar elders constateren en dat wijten aan verschil in loon-
hoogte, dan begrijpen de bondsbestuurders niet, waarom de fabrikanten niet
grijpen naar het voor de hand liggende middel, namelijk de verbindend
verklaring van een CAO. De bestaande loonregeling kan zonder veel moeite
in een CAO-vorm worden gegoten, waarna met medewerking van de bonden
de verbindend verklaring kan worden verkregen. Bij de arbeidersorganisaties
bestond de indruk, dat de fabrikantenbond de wolbedrijven, met welke zij op
economisch terrein samenwerkte, wilde ontzien.

Dit was echter, aldus voorzitter J.Frans Mutsaerts, geheel bezijden de
waarheid. Er was samen met de Vereniging van Katholieke Werkgevers in de
Textielnijverheid een ernstige poging gewaagd tot uniformering van de
arbeidsvoorwaarden in de wolindustrie, maar de Tilburgse vereniging voelde

100er niets voor de lage lonen elders min of meer te sanctioneren
Hoewel op dit onderdeel van het overleg - andere punten waren: de va-

kantieregeling, toeslag voor de nachtploeg, het gentlemen-agreement en
overwerk - geen expliciete conclusies werden getrokken, dienden de bonden
enkele dagen later een uitvoerige nota in getiteld: 'De Tilburgse wollenstof-

,101fenindustrie in verhouding tot het overige deel der wollenstoffenindustrie
Er werd diep ingegaan op het twistpunt, dat de bonden zich onvoldoende
zouden hebben ingespannen om ook elders een loonsverhoging te bewerken,
er werd getornd aan de fabrikanten-stelling, dat de Tilburgse lonen aanzien-
lijk boven het elders geldende loonniveau uitgingen en er werd twijfel ge-
zaaid, of er in betekenende mate sprake was van een verplaatsing van traditi-
oneel Tilburgse activiteiten naar elders. Dat mondde uit in een krachtig be-
roep op de fabrikantenbond om samen met de bonden alles op haren en sna-
ren te zetten om een verbindend verklaarde CAO tot stand te brengen. die
een gedifferentieerde loonregeling zou mogen behelzen. Dat zou in overeen-

Aanwezig waren namens St.Lambertus: Van der Meijs, Franssen. Janssens en Huijsmans:
namens De Eendracht: A.F. Stuvd en Van Pelt en namens Unitas: Ekkel
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stemming zijn met en ten voordele strekken van de sterke positie van Tilburg
als centrum van de wolindustrie.

Deze serieuze poging de discussie open te breken kreeg geen serieuze
aandacht. De punten, die de vakbonden op 12 juli 1939 aan de orde hadden
gesteld de vakantieregeling, toeslag voor de nachtploeg, het gentlemen-

agreement en overwerk - leverden in de algemene vergadering van 31 juli al
weinig tot niets op. Het CAO-denkbeeld kreeg zelfs geen vermelding in het
verslag. In oktober - op 1 september 1939 is de tweede wereldoorlog begon-
nen met de inval in Polen - dienden de bonden de wens tot toekenning van
een duurtetoeslag in. Al komt in eerste instantie daarbij weer het argument
op de proppen, dat de vereniging niet de "eerst geroepene" is om loons-
verhoging toe te passen, het thema verbindendverklaring kwam niet meer aan
de orde. Een beschikking van Rijksbemiddelaars d.d. 19 december 1941 zou

in de bezettingstijd de minimum uurlonen en later ook de verdere arbeids-
voorwaarden in de textielindustrie voorschrijven.
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Hoofdstuk 11

Slotbeschouwing

De per saldo uitvoerige studie van de ontwikkeling en het wedervaren
van de Vereniging van Tilburgse Fabrikanten van Wollenstoffen bestrijkt eentijdvak van ruim 40 jaar. Zij biedt - naar ik meen - een kijk op de vele en
uiteenlopende activiteitenvelden van die ondernemersorganisatie. Ook al kan
de uiteenzetting desondanks niet bogen op volledigheid. het spectrum van
economische en sociale onderwerpen. van levensvragen voor de industrie tot
kleingeestige denkbeelden, welke de gemoederen in beroering brachten, lijktbinnen het gezichtveld gekomen. Daarmee is de vraag aan de orde of deze
organisatie beantwoordde aan de verwachtingen, die in de doelstelling als
geformuleerd in de statuten werden verwoord.

Nu is zo'n statutaire doelstelling een abstracte formulering, waaraan in de
loop van de tijd een min of meer concrete interpretatie wordt gegeven infunctie van de vraagstukken waarmee de industrielen geconfronteerd worden.
Daarmede is gezegd, dat de themata, die ik in deze beschouwing heb gerela-
teerd en besproken. kunnen worden opgevat als de ijkpunten voor de beant-
woording van de gestelde vraag.

Maar reikt de doelstelling van de vereniging eigenlijk niet verder in de
zin dat het erom ging voor de leden een meerwaarde te creeren, zodat zij er
aan het eind van de rit er beter voorstonden dan bij het begin. Die benaderingis wellicht wel het ultieme doel van een brancheorganisatie, maar of dat bin-
nen bereik komt is veel meer afhankelijk van de algemene sociale en econo-
mische ontwikkeling dan van het ijveren van de organisatie, die slechts een
beperkte reikwijdte heeft bij de beYnvloeding van die ontwikkeling. Eerder
zal men zich afvragen of men met het gemeenschappelijk optreden in vereni-
gingsverband er beter afkomt of voorstaat dan het geval zou zijn bij indivi-
dueel optreden.

Daarenboven is al even belangrijk wat de bijdrage van de groep bedrijven
dank zij hun georganiseerd verband aan haar maatschappelijke omgeving
was, met andere woorden droeg de organisatie bij aan een positieve ontwik-
keling van de maatschappij waarbinnen zij opereerde? In deze slotbeschou-
wing zal ik me met deze vragen bezig houden.

We moeten ons realiseren, dat bij de oprichting van de vereniging ge-dacht moet worden aan een groep van individualistisch georienteerde fa-
briekseigenaren. (Achter de 38 firmanamen op de presentielijst van de eerste
formele algemene vergadering gaat een onbekend aantal firmanten schuil).
De opzet was duidelijk die individuele belangen te verdedigen tegen de aspi-
raties van de opkomende arbeidsbeweging. In de statuten van de nieuwe ver-
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eniging is dat ingekleed als "wat bevorderlijk kan zijn ..... aan de goede ver-
"

standhouding tusschen patroon en werkman '. De eventuele discussie over
deze formulering is onbekend, maar de tekst ademt toch de geest van een
primaat van de belangen van de patroon in relatie tot de individuele werk-
man. Men kan er moeilijk een zweem van een intentie in ontdekken om als
groep op het viak van de arbeidsvoorwaarden te gaan opereren. Daaraan doet
nauwelijks af. dat de tekst voorop stelde "de verbetering en uitbreiding hun-
ner industrie"'

Eind 1897 werden de wensen van de arbeiders door het bestuur ter zijde

geschoven met het argument, dat die onderwerpen tot het domein van de in-
dividuele patroon behoorden, waarin de vereniging niet kon treden. Het was
al even typerend, dat de afdoening van klachten over de loonhoogte toen niet
tot de taak van de fabrikantenbond werd gerekend, maar werd verwezen naar
de geestelijk adviseurs van de arbeidersorganisaties - alsof het geen zakelijk
onderwerp maar eerder een kwestie van geloofsovertuiging zou zijn - om
daarna door de patroon te worden geregeld na tussenkomst van de Raad van
Arbeid.

De frequente arbeidsgeschillen, die nu hier dan daar optraden, werden in
eerste aanleg ook niet bij de fabrikantenbond aangekaart, maar deze trad

desgevraagd op als adviseur - achter de schermen - van de patroon. Pas in
1905 vond voor het eerst een 'conferentie' van de bondsbestuurders met een

delegatie van het bestuur van de vereniging plaats', hetgeen in oktober resul-
teerde in de eerste loonregeling, die tot stand kwam op basis van overleg tus-
sen de vereniging en de arbeidersorganisatiesh.

Op de achtergrond heeft - 'mirabile dictu' - waarschijnlijk wei een rol
gespeeld. dat in de overeenkomst betreffende werkstakingen van 1904' ook

was bepaald: "Aan alle leden en aan de bestuursleden in 't bijzonder wordt
opgedragen het oog te houden op de arbeiders-aangelegenheden en zooda-
nige voorstellen te doen en te bevorderen, welke gemotiveerde en billijke
verbeteringen in 't belang van den werkman zouden aanbrengen ten einde
een goeden toestand op billijke en eerlijke grondslagen te verzekeren"' . De

uitvoering van deze overeenkomst veronderstelde ook enig houvast voor de
Raad van XIV, die zou moeten uitmaken of de werkgever. waar gestaakt
werd, wellicht ongelijk had ofwel onvoldoende gerechtvaardigd was .

Maar het traject naar een collectieve arbeidsovereenkomst was nog lang.

De eerste, die door de Vereniging van Tilburgse Fabrikanten van Wollenstof-
fen werd afgesloten. dateerde van 14 december 1917,1. En al komt er daarna
voor het einde van de tweede wereldoorlog geen nieuwe CAO tot stand. als
men op zoek is naar markeringen in de ontwikkeling. dan mag hier ten prin-
cipale gesteld worden, dat de arbeidersvakbeweging van nu af een vaste
factor in de beleidsvorming is.

Zie pag. 99
Zie pag. 100

Zie pag. 77'
Zie pag. 153
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Die positie werd veroverd door druk van de allengs tot wasdom komende
arbeidersorganisaties, maar de vooral 'wilde' acties in de fabrieken brachten
de patroons tot het inzicht, dat alleen door overleg met de bonden onbe-
heersbare situaties konden worden voorkomen.

Een tweede factor, die de ontwikkeling heeft bevorderd, was natuurlijk,
dat de oprichting van de vereniging samenviel met de eerste fenomenen van
de opbouw van een sociale zekerheid: de veiligheidswet 1895, de wet op dekamers van arbeid  1897, de arbeidswet  1889, de ongevallenwet  1901  en de
wet op de arbeidsovereenkomst 1907. De maatschappelijke drijfveren, die
daaraan ten grondslag lagen, misten hun uitwerking niet op de inzichten en
ervaringswereld van de leidende fabrikanten. Ondanks andere opvattingen entegenstand bij sommigen zetten anderen de nieuwe politieke inzichten om in
bedrijfstakbeleid.

Men vergist zich als men de vereniging hoofdzakelijk de rol toedenkt van
een strijdorganisatie, die de leden-werkgevers bescherming moet bieden te-
gen de eisen van de bonden op het stuk van arbeidsvoorwaarden. Misschien
moet in de vorige zin gesproken worden van 'het werkvolk', want het ont-
wikkelingstraject wordt gemarkeerd door wilde stakingen, die culmineren in
de beruchte staking van 1935.

De vereniging werd van het begin af beschouwd als een organisatie, die
zorg moest dragen voor 'collegialiteit' onder de fabrikanten. Naast het ar-
beidsvoorwaardenoverleg met de bonden, waarbij in theorie een rechtvaar-
dige beloning het richtsnoer was, voltrok zich buiten de bonden om het in-
terne beraad van de leden met het doel al te grote voortvarendheid op de ar-
beidsmarkt aan banden te leggen. Dit was een kartelafspraak dikwijls met debijbehorende boetes met het oogmerk een zekere rust op de arbeidsmarkt te
handhaven.

Het complex van regels, waarin dit overleg resulteerde, had twee pijlers.
De eerste was het steeds terugkerende verbod om personeel bij collega's te
werven, de tweede de verplichting tot opleiding en soms ook werving van
personeel. De beide instrumenten raakten elkaar, al had het eerste op korte
termijn effect, terwijl de resultaten van bindende besluiten omtrent scholing
langer op zich lieten wachten. Dit beleid liet zich in Tilburg met wisselend
resultaat verwezenlijken dank zij de concentratie van de branche ter plaatse.

Gelijktijdig resulteerde deze collectieve aanpak in een beperking van de
bewegingsvrijheid van de individuele fabrikanten en firma's, die natuurlijkverleidde tot het gaan van de eigen weg met als uiterste consequentie de po-
sitie van 'outsider'. Deze principiele keuze werd al in 1914 door Beka ge-
maakt, die als grootste producent enerzijds profiteerde van de luwte van de
vereniging en anderzijds een afzonderlijke speler werd, waarmede de vereni-
ging bij de beleidsvorming terdege rekening moest houden, ook al om andere
leden niet in de verleiding te brengen een zelfde koers te gaan varen.

Ook deze dreiging stimuleerde de leden om in te haken op de bereidheid
van de politiek om door verbindendverklaring langs publiekrechtelijke wegdergelijke ontsnappingswegen te blokkeren met het resultaat de Newoco op
het terrein van de verkoops- en betalingscondities en aanstalten om een CAO
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aan te gaan met verbindend verklaring als perspectief. Daarop komen we
verder op nog even terug.

Omstandig is uiteengezet de aarzelende aanvaardig van de status van de

R.K.-grondslag. In de archivalia blijkt niets van een aanwijsbare invloed, die
door de kerkelijke autoriteiten zou zijn uitgeoefend. Vanaf 1919 is de vere-
niging ingebed in het geheel van R.K.-organisaties, hetgeen wellicht als een
'cordon sanitaire' mag worden gezien.

De geestelijk adviseurs van de vereniging stelden zich zeer terughoudend

op. Van daadwerkelijke invloed hunnerzijds op bijvoorbeeld de 'sociale
kwestie' bleek niets. Alleen pastoor Van Dun ondersteunde zijn betoog met
verwijzing naar de in 1931 verschenen encycliek Quadragesimo Anno. Toen
waren dergelijke thema's echter vooral onderwerpen voor de Diocesane

Werkgeversvereniging,
Dit alles voerde geleidelijk naar een organisatie als drager van maat-

schappelijke ideeen en opvattingen. Dit veronderstelt uiteraard een structuur,
die in technisch en intellectueel opzicht zodanig is uitgerust, dat die functie
kan worden waar gemaakt. Bij de Vereniging van Tilburgse Fabrikanten van
Wollenstoffen  is dat stadium wellicht bereikt.  toen  in 1921 besloten  werd
een eigen bureau met bemanning op te zetten. Door contacten met andere

textielorganisaties maar ook met de werkgeverscentrales - die overigens ook
nog in de kinderschoenen stonden - werd een verruiming van het blikveld
bewerkstelligd, die bijdroeg aan de noodzakelijke nuancering van de eigen
overtuigingen.

Deze evolutie werd ook mogelijk gemaakt door een verschuiving in de
karakteristiek van het ledenbestand. Bij de oprichting van de vereniging
bundelde een aantal eigenaren hun krachten ter verdediging van hun eigen-
domsrecht. Dat persoonlijke of familiale eigendomsrecht met de daaraan
verbonden hoofdelijke aansprakelijkheid bepaalde hun instelling ten opzichte
van de bezittingen, die zij in de loop van de industriele revolutie in de ne-
gentiende eeuw vergaarden.

Eerst later zullen de bedrijven rechtspersonen worden. De naamloze ven-
nootschap - met zijn ingebouwde tegenstelling tot 'firma' - heeft vele, vele
jaren in een kwade reuk gestaan. Een sprekend voorbeeld is, dat nog in no-
vember 1920 in de algemene vergadering de nieuwe rechtkundig adviseur en
2' secretaris Van Spaendonck de gevaren, die de industrie bedreigden door
"opschroeving van het loon" en de toenemende belastingdruk, illustreerde
door verwijzing naar Stork te Hengelo, dat zijn toevlucht had moeten zoeken
in de rechtsvorm van naamloze vennootschap.

In 1914 - bij de bespreking van de ledenlijst is dat benadrukt'- waren alle
42 leden firma's. Op 1 juli 1939 was het ledenbestand teruggelopen tot 36,
waaronder toen nog 10 firma's: Bij de kleinere bedrijven lijkt de voorkeur
nog steeds naar de (vennootschap onder) firma te zijn uitgegaan.

'
Zie pag. 84

' Strikt genomen 35 leden: de onderbreking van het lidmaatschap van N.V. Wollenstoffenfabriek

De Rooy-Van Dijk is hier buiten beschouwing gelaten.
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Het merendeel had dus de NV-vorm, die toen ook voor besloten vennoot-
schappen de gangbare structuur was. Hier is vooral relevant, dat daarmede
naast de beoogde risicobeperking voor de eigenaren - nu aandeelhouders -
gaandeweg ook een zekere distantie werd geYntroduceerd, mogelijk ook ver-sterkt door een toegenomen spreiding van de eigendom in de vorm van aan-
delen, waarbij het samenvallen van eigendom en bestuur verminderde.

Dit proces voltrok zich geleidelijk en is wellicht gestimuleerd door de in-
voering van de handelsregisterwet 1918 en de nieuwe wetgeving op de N.V.
(1927), beide voor de hand liggende momenten voor beraad op de meest ver-
kieslijke rechtsvorm.

De aan zelfstandigheid winnende organisatie kon met name in de tWinti-
ger jaren, die voor de wollenstoffenindustrie - enigszins in contrast met be-
langrijke delen van het Nederlandse bedrijfsleven - toch niet florissant wa-
ren, enkele op de collectiviteit gebaseerde regelingen tot stand brengen, die
zich misschien vooral kenmerkten doordat die regelingen evident gelijktijdig
het belang van de werknemer als dat van de werkgevers dienden. Gedoeld
wordt hier op de ziekengeldregeling (februari 1926)' en het pensioenfonds (1
januari 1929) .In beide gevallen mag gesproken worden van een voortvarend
beleid. omdat de regelingen tot de oudste op dat gebied gerekend mogen
worden. Een kenmerk van deze regelingen is, dat in dat kader risico's en
kosten gespreid of verevend werden tussen de werkgevers. Dat vormt een op
zijn minst in de ogen van de werkgever wezenlijk verschil met een collec-
tieve arbeidsovereenkomst, die dan primair alleen als productiekostenverho-
gend wordt bestempeld.

De kinderbijslagregeling' hing daar zo'n beetje tussenin. In werkgevers-
kring op de eerste plaats gezien als een beloningselement - in de statistiek
lange tijd niet als afzonderlijk element aangeduid - was de bijslag een bouw-
steen van het behoefteloon, waaraan ter vermijding van het kindertal als se-
lectiecriterium een vereveningsstelsel verbonden werd.

Maar niet vergeten mag worden, dat de patroons in die regelingen eenmiddel tot zelfverdediging zagen: de concurrentie op de arbeidsmarkt - het
aantrekken van personeel met aantrekkelijkere regelingen of het achterwegelaten van verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden - werd er door beperkt.

Van een homogene groepering was immers dikwijls weinig te zien. Deleden bleven elkaars concurrenten en dat niet alleen op hun afzetmarkt. Daar
was dat een principe, op de arbeidsmarkt veeleer een zaak van utiliteit. Als
dat zo uitkwam, stoorde men zich bij het aanwerven van personeel en hetvast stellen van lonen weinig aan het beroep op collegialiteit en in dat kader
gemaakte afspraken. Met bindende besluiten werd getracht hieraan paal enperk te stellen, maar die verstarrende maatregel kon nooit lang gehandhaafd
blijven. Deze - natuurlijk in tijden van grotere bedrijfsdrukte - scherpe con-

Zie pag. 217
'    Zie pag. 230'

Zie pag. 223
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currentie op de arbeidsmarkt komt vanzelfsprekend duidelijk naar voren bij
een 'geografische concentratie,3 van een bedrijfstak. Daar stonden ook
belangrijke voordelen tegenover omdat die samenballing de mogelijkheid
bood zaken gezamenlijk aan te pakken, zoals hoofdstuk 7 laat zien.

De twintiger jaren werden al sterk beheerst door de handelspolitieke situ-
atie. Men krijgt niet de indruk. dat alle adressen, rekesten, betogen in de
Kamers van de Staten-Generaal veel zoden aan de dijk gezet hebben. Alleen
toen na de Britse devaluatie, gepaard met een wijziging van de handelspoli-
tieke koers van dat land, de situatie voor de gehele Nederlandse economie
dreigender werd, ging de Nederlandse regering overstag en liet men de hoop
varen, dat binnen overzienbare tijd een ommekeer in de internationale han-
delspolitieke verhoudingen zou optreden. Voor maatregelen, toegesneden op
een bepaalde bedrijfstak, bestond geen politieke steun, zoals H. Blomjous al
in een vroeg stadium onderkende: het was vechten tegen de bierkaai. Boven-
dien kon de wolnijverheid gezien worden als een onderdeel van de veelom-
vattender textielindustrie, waarvan minstens een belangrijk deel uitgesproken
gekant was tegen handelspolitieke bescherming.

Dat de Tilburgse acties onopgemerkt zouden zijn gebleven, laat zich ge-
makkelijk weerleggen. In 100 Jaar ondernemersverbonden, het jaarverslag
1999 van VNO NCW, dat herdenkt, dat in  1899 (drie jaar na de Vereniging
van Tilburgse Fabrikanten van Wollenstoffen) de Vereniging van Nederland-
sche Werkgevers werd opgericht, wordt in de column gewijd aan Herman P.
Gelderman, die van 1931 tot 1948 voorzitter van het verbond was - we zijn
hem eerder in deze studie tegengekomen - gememoreerd: "In de jaren dertig
werd in Nederland heftig gediscussieerd tussen voor- en tegenstanders van
vrijhandel. Het VNW - dat zijn wortels had in de Twentse katoenindustrie -
was vanouds vodr vrijhandel. De Twentse industrie was een redelijk gespeci-
aliseerde industrie, die veel exporteerde. De Brabantse industrie daarentegen
richtte zich vooral op massaproductie voor de thuismarkten en neigde naar
protectionisme"6. Dat laatste mag als een keurig 'understatement' worden
aangemerkt!

Hier mag nog wel verwezen worden naar het citaat uit Blaisse: De Ne-
derlandse Handelspolitiek. waarin de ommezwaai van de Twentse katoenin-
dustrie in 1931 werd gesignaleerd.'

De verschillen in orientatie tussen de Twentenaren en Brabanders, die
ook na de tweede wereldoorlog nog tot meningsverschillen voerden, wortel-
den echter dieper dan hier uit bleek of met het natuurlijk onderscheid tussen
katoen en wol kan worden verklaard. Er was een verschil in politieke opvat-
tingen en godsdienstige overtuigingen in het geding. De laatste zouden wel-
licht hebben kunnen leiden tot andere eigendomsverhoudingen in de indu-
strie door significante verschillen in kindertal van de eigenaren en daarmee
tot een andere industriele structuur.

Dat de actie voerende vereniging indertijd voldaan geweest zal zijn met
de bereikte resultaten, lijkt twijfelachtig. Aan het einde van het vierde decen-

'
Zie pag. 295
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nium was de wollenstoffenindustrie ernstig verzwakt: dat mag men wei uit
de cijferpresentaties concluderen. In het gunstigste geval had men het hoofd
boven water gehouden, maar afgaande op afzet, personeelssterkte en outil-
lage was de industriele potentie sterk verminderd en had met name Tilburg
aan kracht ingeboet.

Misschien was de gang van zaken een teken aan de wand en had men als
gewaarschuwd moeten gelden, toen na 1960 opnieuw problemen ontstonden
en opnieuw de blik op den Haag werd gericht. Leerzaam is dan een fragment
uit de openbare verhoren in het kader van de parlementaire enquete naar het
overheidsbeleid rond het RSV-concern'. Het Rijn-Schelde-Verolme-concern
kwam in  1968 tot stand;  in 1983 besloot de Tweede Kamer gebruik te maken
van het enquBterecht om een beeld te krijgen van de gang van zaken bij de
steunverlening van overheidswege aan dit in grote problemen geraakte con-
cern. Als getuige werd ook gehoord de toen ex-minister-president J. den Uijl.
De door hem aan de openbaarheid prijs gegeven afweging tussen textiel en
scheepsbouw verdient hier geciteerd te worden:

"De heer Den Uyl: ................................................
Waarom wordt anders in de jaren zeventig de textielindustrie getierceerd

onder onze ogen? Waarom zien wij geen kans om dat tegen te houden?
Waarom blijft de scheepsbouw nog relatief overeind met later in het eind

van de jaren zeventig en de jaren tachtig geweldige klappen als het heel hard
gaat? Ik denk, dat hier toch enigszins het feit doorspeelt, dat men dicht bij
het vuur zit. Het is Rotterdam en het is de scheepsbouw met alle sentimenten
eromheen.

De Voorzitter: Bij wie speelden dergelijke sentimenten toen een rol?
De heer Den Uyl: Bij werkgevers, bij werknemers, partijen, de overheid,

de  Kamer en  bij  mij.
De Voorzitter: Werd het behoud van de scheepsbouw gezien als een nati-

onaal belang, een nationale trots, een economisch-strategische noodzaak?
De heer Den Uyl: Tot op zekere hoogte w e l. . . . . . . . . . . . . . . . .

„1'

In de jaren dertig was dat allemaal niet te voorzien. De terugloop in het
handelsverkeer en de daaruit resulterende verminderde bedrijvigheid, die
voortduurde  tot 1936: moest ingevolge de aanpassingspolitiek (desnoods)
worden bestreden met loonsverlaging

Die weg werd door de fabrikantenvereniging gekozen. Tussen  1922 en
1935 wordt zes keer met de bonden gesproken over loonsverlaging en een
keer - in  1927  - over loonsverhoging. Indien  men  de - op papier - doorge-
voerde percentages sommeert, dan komt men uit op een loonsverlaging van
per saldo 25 A 30%, maar dan is geen rekening gehouden met de nuancerin-
gen, die in de afspraken besloten waren, waardoor deze voor onderscheidene
groepen sterk verschillend uitpakten. Bovendien laten de loonstatistieken een
genuanceerder beeld zien'. St. Lambertus-voorzitter Van der Meijs noemde
"schattenderwijs" een gemiddeld percentage van 20% op de feitelijke loneno
Of een hard oordeel" over de activiteiten van St. Lambertus in de periode

Zie paragraaf 9.1.
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1922 - 1935 daardoor geheel gerechtvaardigd is, voorzie ik van een vraagte-
ken. Met verwijzing naar de vraagstelling, die ons hier bezig houdt, zou voor
de werkgevers dan het tegenovergestelde kunnen gelden, ziende naar de ont-
wikkeling van de loonkosten. In elk geval kon de vereniging in de discussie
over de noodzakelijke protectie c.q. contingentering op deze bezuinigingen
wijzen.  Maar de wilde staking  van 1935, waarmee deze loonsverlagingen
werden afgesloten leverde St. Lambertus een ledenverlies en de Vereniging
van Tilburgse Fabrikanten van Wollenstoffen een slechte pers op. Dat laatste
vond misschien een zekere compensatie in het vermoeden, dat loonsverla-
gingen na de gebeurtenissen in Tilburg als remedie tegen de conjuncturele
kwalen vrijwel onbruikbaar zouden zijn, hetgeen bijdroeg aan wijziging van
de economische politiek.

Die tekende zich ook af in een - over het algemeen genomen - zekere
gretigheid, waarmede de industrie in die jaren zijn toevlucht zocht in
bedrijfstakgewijze aanpak.

De wrange vruchten van de scherpe concurrentie, die men ten gevolge
van de handelspolitieke verhoudingen teruggedrongen op de thuismarkt on-
dervond, trachtte men te ondervangen door conventies. Die betroffen op de
eerste plaats de markt, maar openden ook perspectieven voor meer samen-
werking op ander terrein, zoals een collectieve arbeidsovereenkomst' en de
daarbij passende organisatie-structuur. Maar de ontwikkeling daarvan werd
doorkruist door de wereldoorlog.

Tegen deze achtergrond zijn de persoonlijkheden, die deel hadden in het
proces op het microniveau van de bedrijfstak, en de uitingen van hun opvat-
tingen de parameters van de evolutie van de ondernemersorganisatie. In de
loop van onze historisch omzwerving zijn ze de revue gepasseerd. Wij laten
het aan de lezer over zich een oordeel te vormen over de instelling van die
opinieleiders, dat gaat ons bestek te buiten, maar het zal de lezer niet ont-
gaan zijn, wie als kopstukken mogen gelden. Naar onze appreciatie werden
de hoofdrollen in dit tijdvak vervuld door Francois van Dooren - later lijkt
de voornaam Frans meer in zwang te komen -, Lambert de Beer, vader en
zoon J.Frans Mutsaerts, Louis Broekhuijsen en 'last not least' Henri Blom-
jous. Ook anderen hebben zich met hart en ziel ingezet voor de vereniging en
het belang van de leden, maar hun optreden was meestal van kortere duur of
gold een specifiek onderwerp uit het brede assortiment van verenigingsacti-
viteiten.

Er werd reeds op gewezen, dat Francois van Dooren vanaf de oprichting
van de vereniging tot eind 193613 - zij het met een forse onderbreking - zich
inzette voor de vereniging. Juist de incidenten, die leidden tot onderbreking
van zijn bestuurslidmaatschap zouden de indruk kunnen wekken, dat hij geen
'gemakkelijk man' was. Wij herinneren aan zijn aftreden als voorzitter en
bestuurslid, toen in 1904 onenigheid ontstond over de wijziging van de over-
eenkomst inzake staking en uitsluiting. Blijkbaar tornde de wijziging, die de
algemene vergadering wenste aan te brengen in deze door Van Dooren ge-

'
Zie paragraaf  10.6.
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concipieerde overeenkomsta, naar zijn gevoel zodanig aan zijn prestige, dat
dit protest moest worden ingescherpt door ook het lidmaatschap van de firma
Pieter van Dooren te beeindigen.

Toen in de eerste maanden van de wereldoorlog de outsiders door de ver-
eniging werden uitgenodigd deel te nemen aan de besprekingen over de
schaarsteproblematiek, zond het bestuur deze bedrijven een uitnodiging om
toe te treden als lid". Maar Pieter van Dooren 'volhardde in de boosheid' en
werd geen lid van de vereniging wegens bezwaar tegen artikel 4 van de sta-

14tuten en art 7 van het besluit inzake werkstaking en uitsluiting.  Pas in 1919,
toen de vereniging besloot de katholieke signatuur te aanvaarden, ging Pieter
van Dooren met andere dissidenten - na ballotage - weer tot de kring der le-

15den behoren . Dat deed blijkbaar geen afbreuk aan de autoriteit van Frans
van Dooren onder de leden, want in 1915 werd hij geconsulteerd over de
interpretatie van een verenigingsbesluit'«.

Aan het vertrek van Frans van Dooren in 1936 lag opnieuw een principi-
ele discussie ten grondslag, Voorzitter J.Frans Mutsaerts jr. nam geen
genoegen met de vrijblijvende opstelling van de 'eminence grise'(76) ten

17aanzien van bestuursbesluiten, hetgeen leidde tot zijn vertrek
Als man van de oude stempel leek Van Dooren niet gecharmeerd van het

optreden van de vakbonden. Symptoom was wellicht zijn waarschuwing in
1897 tegen de macht van de trade unions in Groot Brittannie. Dat moest in

I8Nederland tegen elke prijs voorkomen worden . Zijn opstelling lijkt liberaal.
hetgeen bevestigd wordt door zijn voorliefde voor het VNW - waar hij enige
tijd bestuurslid was - boven aansluiting bij het ARKWV.

Het is relevant hier aan te tekenen, dat de firma Pieter van Dooren", die
kon bogen op een roemruchte geschiedenis, een 'single spinner' was, die in
het gezelschap van voornamelijk wevers en spinwevers ook een relatief be-
perkte omvang had.

Lambert de Beer bekleedde tot driemaal toe het voorzittersschap. Al le-
zende vormt zich het beeld van een man, die de branche kent als zijn broek-
zak en wie geen zee te hoog gaat. Tijdens wereldoorlog I - voordat het rege-
ringsapparaat daarop is ingesteld - lijkt hij door zijn inzet erin geslaagd om
de problemen voor de industrie met behoud van het vertrouwen van de leden
onder controle te houden. Zijn overtuigd katholicisme combineerde hij met
conservatieve opvattingen ten aanzien van het arbeidsvoorwaardenbeleid,
waarbij hij herhaaldelijk koos voor de harde lijn. Of daarmee gerechtvaar-
digd was het negatief getinte advies van het hoofd van het 2' district van de
Arbeidsinspectie inzake de verlening van een koninklijke onderscheiding aan
hem als voorzitter van de fabrikantenbond lijkt betwistbaar. lr. J. Asssel-
bergs laat de minister weten: "In die hoedanigheid toont hij zich
aartsconservatief en genieten de handelingen van zijne patroonsorganisatie
eene ook bij u bekende reputatie" '.Voor experimenten was De Beer niet te
vinden, zoals Carl Straeter moest ervaren. Een wijziging van het bestek ver-

' Ook een van de eerste concepten van de statuten van de vereniging was van zijn hand. Archief
VTFW inv.nr. 249, notulen bestuursvergadering van 31-3-1900
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dween daarmee wellicht van tafel, al honoreert hij de afspraken, die de
vereniging onder Straeter met de arbeidersorganisaties had gemaakt. De
waardering van de leden werd tot uitdrukking gebracht in een portret van de
hand van Jan van Delft, dat hem bij zijn afscheid ten geschenke werd
gegeven.

Mutsaerts sr. en jr. kan men in een adem noemen. Beiden waren jaren
lang bestuurslid en voorzitter. Frans sr. was ruim 25 jaar bestuurslid, maar
op het voorzitterschap was hij niet zo happig. Slechts node liet hij zich
daartoe in 1905 verleiden om snel - in  1909 - die functie weer neer te
leggen. De beide heren lijken uit hetzelfde hout gesneden: ze zijn geen
dogmatici. Er worden duidelijke standpunten ingenomen, maar blijken die
onhaalbaar, dan wordt naar een compromis gezocht. Ze zijn de
fabrikantenbond van harte toegedaan. Als vader Frans(63) in 1926 het veld
ruimt, staat Frans jr.(35) al tussen de coulissen om de taak over te nemen.
Het jaar daarop wordt hij tot voorzitter gekozen. Dit keer beklijft het
voorzitterschap; na wereldoorlog II legt hij het neer, omdat de leiding van de
Federatie Nederlandse Wolindustrie Fenewol hem in beslag neemt. Hij zag in
de dertiger jaren een belang in internationale samenwerking en
bewerkstelligde de aansluiting van de fabrikantenbond bij de International
Wool Textile Organisation IWTO.

In het rijtje past mr. Louis Broekhuijsen - firmant van Elias Lakenfabriek
- als 'buitenbeentje'. Ondanks het feit. dat hij geen bestuurslid kon zijn, om-
dat hij als niet-R.K. daarvan uitgesloten was - hij is van joodse huize -
bouwde hij in korte tijd een zeer gezaghebbende positie op binnen de vereni-
ging. In de bestuursvergadering van 1 december 1927 ging Broekhuijsen(26)
schuil achter het agendapunt "Bespreking der denkbeelden van een der leden
omtrent een nauwere economische samenwerking", dat hij twee maanden la-
ter in de bestuursvergadering toelicht21. Hoofdzaak zijn de verkoop- en beta-
lingscondities, die Broekhuijsen met kracht voor de verschillende producten
van de wolindustrie bepleit, maar het bestuur is niet bereid na het recente
echec - het derde op een rij - het punt opnieuw aan de orde te stellen.

Als voorzitter van het Algemeen Pensioenfonds voor de Tilburgse Wol-
industrie ging hij met zijn collega's in de slag om de wankele financiele ba-
sis van het fonds te versterken. een discussie. die zich lang voortsleepte.
waarbij hij zijn gelijk dankzij een grondige dossierkennis kon binnen halen.

In de algemene vergadering is mr. Broekhuijsen voorstander van
loonsverlaging. die hij als onontkoombaar zag. Hij verdedigde het standpunt
van het VNW , waar hij als opvolger van Frans van Dooren optrad. Toen het
plan om het lidmaatschap van deze centrale te beeindigen vaste vorm aan-
nam, dreigde Elias op zijn beurt de fabrikantenbond te verlaten. hetgeen ech-
ter slechts tot uitstel leidde.

Henri Blomjous maakte ook nooit deel uit van enig bestuurscollege van
de vereniging, al werd hij in juli 1911 daarvoor gekozen. Hij aanvaarde de
benoeming echter niet--. Maar in de algemene vergadering - de leden kwa-
men in de eerste decennia van deze eeuw frequent bijeen - was hij in die pe-
riode reeds een vaste spreker, die een duidelijke invloed op richting van het
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debat had. Als 'onze man in Den Haag' - bestuurslid van de Verbond van
Nederlandse Fabrikanten Verenigingen - werd hij veelvuldig als deskundige
geconsulteerd over de opvattingen in de residentie, een gewoonte, die na-
tuurlijk werd gecontinueerd, toen hij een zetel in de Eerste Kamer bemach-
tigde.

Ook hij toonde in zijn opereren - naar ons gevoel - een ambivalentie, die
eveneens tot de bagage van Lambert de Beer scheen te behoren. Katholiek in
hart en nieren geporteerd voor een R.K.-grondslag voor de vereniging, maar
toch mordicus tegen denkbeelden, die in de pauselijke encyclieken 'Rerum
Novarum' en 'Quadragesimo Anno' werden ontvouwd. Toch worden die en-
cyclieken nogal eens door hem te berde gebracht in redevoeringen in de Eer-
ste Kamer, waar hij doorwrochte en dus langdurige uiteenzettingen hield,
hetgeen Kamervoorzitter J.J.G. baron van Voorst tot Voorst na het betoog
van Blomjous bij de algemene beschouwingen in 1921 de vermaning - ge-
richt tot alle kamerleden - ontlokt "zichzelf een weinig beperking op te leg-
gen" wegens "lange redevoeringen, die soms meer het karakter hebben van
een verhandeling of brochure"-".

Zijn invloed lijkt in de dertiger jaren te tanen, als zijns ondanks de weg
naar verbindend verklaring van het conditiekartel wordt ingeslagen en aan de
einder een verbindend verklaarde CAO opdoemt.

Zijn opponent was hier mr. B.J.M. van Spaendonck. In de studie van dr.
G.C.P. Linssen, getiteld: Van Spaendonck: Een case-study naar
bemiddelingsgedrag: Een schets van de spilfunctie, die mr.dr. B.J.M. van
Spaendonck (1896-1967) innam temidden van bedrijfsleven en overheid is
zijn inbreng ook bij de Vereniging van Tilburgse Fabrikanten van Wollen-
stoffen tot haar recht gekomen, al hebben we kunnen vaststellen, dat zijn
eerste optreden - formeel als secretaris van de Vereniging van Katholieke
Werkgevers in de Textielnijverheid - forse kritiek uitlokte. Dat lag wellicht
ook ten grondslag aan een "uitgesproken oordeel" van een "hoge ambtenaar
van het ministerie van Arbeid"14, die de minister op 20 maart 1922 toever-
trouwde: "Enkele werkgeversvereenigingen lijden aan het euvel, dat de pen-
voeders geen bedrijfservaring hebben, zelfs geen levenservaring, wat ten ge-
volge heeft, dat zo'n vereeniging als geheel veel onverzoenlijker en uitda-
gender optreedt dan de leden ieder voor zich zouden doen.  .... De beambten
der werkgeversorganisaties zijn in oorsprong en streven essentieel anders en
dikwijls plus royalistes que leurs rois" '. Het optreden van de bezoldigde se-
cretaris blijkt hier en daar weerstanden te hebben opgeroepen. Een Bossche
wethouder had er ook moeite mee en het is de vraag of Van Spaendonck bij
het incident met de Tilburgse burgemeester geheel vrij uit ging'. Maar het
oordeel van de hoofdingenieur-directeur van de Arbeidsinspectie lijkt een
jaar na aanstelling van de 2' secretaris van de vereniging wel wat voorbarig.

In de aanvang van deze slotbeschouwing werd de vraag geopperd of een
groep bedrijven dank zij hun georganiseerd verband - de Vereeniging van

'
Zie paragraaf 8.10
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Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen - een bijdrage leverde aan ont-
wikkeling van de maatschappij waarbinnen zij opereerde.

Met deze vraag heb  ik  me,  zij  het in ander verband,  in  1983 ook bezig
26

gehouden. In een opstel in het kader van Brabant gemeten , een verzameling
van beschouwingen, die de betekenis van de provincie in bestuurlijk, econo-
misch, sociaal, cultureel en religieus opzicht tegen het licht hielden, stelde
ik: "Verder hebben de makro-economische lessen, die ons in het recente
verleden zijn voorgehouden, wel duidelijk gemaakt, dat de activiteiten in de
markteconomie, dus van het bedrijfsleven, tenslotte het draagvlak moeten
vormen voor andere maatschappelijk nuttige activiteiten, waaraan niet het
ruilbeginsel ten grondslag ligt", een stelling, die -dunkt me - nog steeds

hout snijdt.
Een bijzondere situatie ontstaat als er in een regio een cluster van soort-

gelijke bedrijvigheid ontstaat, zoals in Tilburg met de wollenstoffenindustrie
het geval was. Het complex van zo'n industrieel cluster strekt zich verder uit
dan uit de kern blijkt. Zo omvatte het wollenstoffencluster natuurlijk bedrij-
ven in de productiekolom van de wol zoals wolhandel, wasserijen, spinne-
rijen, twernerijen en ververijen, maar ook andersoortige textielbedrijven en
toeleveranciers. Een kwantitatieve benadering - zij het van latere datum,
namelijk 1949 - gaf een studie van het Bureau voor de Statistiek van de Ge-
meente Tilburg onder de veelbetekenende titel: De betekenis van de woini -
verheid voor de welvaart van Nederland en in het bijzonder van Titburg- .
Toen "verschaften de industriele ondernemingen in Tilburg arbeid aan
21.300 personen. Hiervan waren er 9.600 werkzaam in de wolweverijen en -
spinnerijen. Samen met enige bedrijven van andere aard, zoals wolwasse-
rijen, bedroeg het aantal in de wolindustrie werkzame personen rond 10.000,
waarmede deze nijverheid de belangrijkste bedrijfstak in deze stad is".

In de periferie bevinden zich onderhoudsbedrijven, transporteurs, assura-
deurs en vele andere dienstverleners, die de kernindustrie tot klant hebben en

28

voor een zware opgave komen te staan zodra die kern averij oploopt . Dit
'uitdijende heelal' is een positieve bijdrage van de kern aan de regionale
economie. Daar staat niet alleen een gezamenlijke kwetsbaarheid tegenover.
De perifere bedrijvigheid vormt op zich zelf een startplatform voor verdere
industrialisatie, zoals het Tilburgse voorbeeld in recente jaren overduidelijk
heeft bewezen.

Daarvan zijn vele voorbeelden aan te voeren. Voor schrijver dezes is het
meest sprekende het centrale bureau, dat de Vereniging van Tilburgse Fabri-
kanten van Wollenstoffen in 1920 oprichtte. Hoewel reeds aan het einde van
het tijdvak  1896-1940. dat het onderwerp van deze beschouwingen uitmaakt,
het verenigingskantoor van de fabrikantenbond was uitgegroeid tot een con-
glomeraat van organisaties ten dienste van het bedrijfsleven. is de huidige
Stichting Bureau Van Spaendonck in feite toch ontstaan uit het verenigings-
kantoor. Rond 1970 was de omzet van het Bureau nog steeds voor + 50 % toe
te schrijven aan de textielindustrie. Dat percentage zou in de daarop vol-
gende jaren in snel tempo teruglopen. Maar in 1990 zou de omzet het tien-

29

voudige bedragen van de omzet in 1970 .
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Bespiegelingen over die ontwikkelingen zijn in het bestek van deze studie
enigszins prematuur, nu we kennis dragen van de teloorgang van de Til-
burgse wollenstoff'enindustrie. Een toekomstige schrijver van De Geschiede-
nis van de Federatie Nederlandse Wolindustrie, zou de aandacht kunnenvra-
gen voor de organisatie, die na de tweede wereldoorlog de krachten van de
gehele Nederlandse wolindustrie op economisch gebied bundelde en waarvan
de Vereniging van Tilburgse Fabrikanten van Wollenstoffen deel uitmaakte
tot de vereniging zich in 1968 aansloot bij de Vereniging van Werkgevers in
de Textielnijverheid en zich beperkte tot lokale aangelegenheden. In novem-

3(1ber 1970 werd besloten tot opheffing  .
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Lamben de Beer. drievoudig voorzitter ran de Vereeniging van Tilburgsche  Fabrikanten van
Wollenstoffen,  was firmant van  Thomas  de  Beer,  gevestigd aan  het Wihelminapark

In de nadagen van de Tilburgse wolindustrie maakte dit bedrijf deel uit van de Nederlandse
Textiel Combinatie NETEC, welke tenslotte overging in de Spinnerij Thomas de Beer. Mr. Jan de

Pont,  initiator van NETEC, transfor,neerde het fabrieksgebouw in de huisvesting van
"DE PONT"- stichting roor liedendaagse kittist. In de grote hal van "DE PONT" zijn onder

meer werken ran Richard Long geexposeerd.
Ifoto Jannes Linders, Rotterdam)



SLOTBESCHOUWING 399

Leden van de Vereniging van Tilburgse Fabrikanten van Wollenstoffen op 31 juli 1939

NV Wollenflanel-. Wollenstoffen- en Wollendekenfabrieken AaBe
Firma M. Aelen
NV. Wollenstoffenfabrieken Thomas de Beer
NV. Wollenstoffenfabrieken L.E.van den Bergh
Firma Van Beurden van Moll
Firma J.A. Blomjous
N.V. Wollenstoffenfabriek v/h W. Brands & Zn
NV. J. Brouwers' Lakenfabrieken
Firma S. de Cock & Zn
NV. Wollenstoffenfabriek Gebrs. Diepen
Van Dooren en Dams' Textielfabrieken NV
Firma Pieter van Dooren
NV. Wollenstoffenfabriek George Drijge
NV.Lakenfabrieken v/h Firma E.Elias
Firma H.F.C. Enneking
NV. Wollenstoffenfabriek van H. Eras & Zn
NV. Textielfabriek H. Eras-Janssen
Firma A. Franken & Zn
N.V. Gebrs.Franken's Wollenstoffenfabrieken
Firma Gebrs. Janssen

N.V. Janssens van Buren's Wollenstoffenfabrieken
N.V. Janssens de Horion' s Wollenstoffenfabrieken
Kastofa van Beurden NV.
NV. J.A.A. Kerstens' Lakenfabrieken
Firma C. Mommers & Co
N.V. A. en N. Mutsaerts' Wollenstoffenfabrieken
NV. Wollenstoffenfabriek Frans Mutsaerts & Zonen
Firma Pessers van Zuylen
NV. Wollenstoffentabrieken Ant. de Rooy & Zn
Firma W. Schoenmnakers & Zn
Firma Andrd van Spaendonck & Zn..
NV. F.M. Straeter's Textielmaatschappij
NV. Spinnerij Swagemakers-Bogaerts
NV. Wollenstoffenfabriek "Triborgh"
Firma Verschuuren-Piron
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Samenvatting

Het eerste hoofdstuk met de titel 'Bestek van deze studie' schotelt de le-
zer een probleemstelling voor, waarvan de kern is de vraag, hoe functio-
neerde de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen, die
in  1896 werd opgericht en daarmee tot de oudste werkgeversverenigingen in
Nederland behoorde. De bedoeling was daarbij te evalueren, in hoeverre deze
vereniging heeft beantwoord aan haar doelstelling, welke problemen zich
daarbij voordeden, welke personen aan het beleid gestalte gaven en wie bui-
ten de kring van de ledenfabrikanten tot het netwerk behoorden.

Dit limiteert ook de periode waarover zal worden bericht. Het vertrekpunt
is de oprichting in 1896, terwijl 1940 de afsluiting vormt, toen Nederland in
de tweede wereldoorlog werd betrokken. Hoewel de vereniging nadien nog
bleef voortbestaan, zijn de omstandigheden zodanig gewijzigd, dat een aparte
studie daaraan gewijd zou moeten worden, wat al evenzeer geldt voor de na-
oorlogse jaren, toen de organisatorische constellatie in de textielindustrie
grondig gewijzigd werd en ook de positie van de Vereeniging van Tilburg-
sche Fabrikanten van Wollenstoffen daarin veranderde.

Voordat de aandacht kan worden gericht op de geschiedenis van de vere-
niging wordt in hoofdstuk 2 ruimte gereserveerd voor de algemeen-economi-
sche en sectorale achtergrond van het gebeuren. De wetenschap was het er-
over eens, dat na 1870 een kentering in het maatschappelijk leven in Neder-
land op gang komt. De oprichting van de vereniging in  1896 is daarvan een
symptoom.

In die overgangsfase hadden zowel de arbeidersorganisaties als de pa-
troonsbonden hun vorm nog niet gevonden. Het gevolg was, dat bij verbe-
terde economische omstandigheden arbeidsconflicten een gebruikelijk ver-
schijnsel waren, waarop door werkgevers improviserend werd gereageerd,
terwijl de overheid de onrust trachtte af te dempen door sociale wetgeving,
als voorbeeld waarvan de arbeidsduur in de schijnwerper wordt geplaatst.

Ook in het neutrale Nederland ontstaat met het uitbreken van de 'grote
oorlog' een heel andere situatie. Aandacht wordt geschonken aan de ontwik-
keling van enkele macro-economische grootheden, die de gang van zaken in
het in zekere mate van de buitenwereld afgesloten Nederland.

De wapenstilstand gaat vergezeld van revolutionaire betogen en strevin-
gen. die voor de gevestigde orde alsnog een 'shock' zijn, maar al spoedig is
dat vergeten, want de economie maakt in de rest van de twintiger jaren on-
miskenbaar een hausse door. Een hausse met een bijsmaak, want tot de na-
sleep van de oorlog behoort monetaire instabiliteit, waartegen sommigen be-
ter gewapend zijn dan anderen. De pleidooien voor protectie zijn niet van de
lucht, maar de hoofdstroom in de politiek is uitgesproken voor het vrijhan-
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delsidee. De tariefwet Colijn van 1924 bood toch een bescheiden verhoging
van de invoerrechten, al werd dat als een fiscale maatregel gepresenteerd.

De twijfel of het Nederlandse vrijhandelsideaal door de handelspartners
naar waarde werd geschat, was gegrond, want de Duitse opstelling toen dit
land zijn handelspolitieke vrijheid in 1925 herkreeg, deed daarvan niets blij-
ken. De regering wenste echter vast te houden aan haar geijkte beleid en
mikte op internationale overbrugging van de handelspolitieke tegenstellin-
gen, waarvoor in de jaren 1927 tot 1930 een reeks van internationale confe-
renties werd belegd.

De kansen op het welslagen verdwenen als sneeuw voor de zon, toen na
de beurskrach van Wall Street in oktober 1929 het monetaire gouden huis in
stortte, de relevante nationale economieen lieten de een na de ander de gou-
den standaard vallen.

Nederland behoorde bij de volhouders en voerde een 'aanpassingspoli-
tiek', waarmede het beoogde resultaat niet werd bereikt, zodat men ten einde
raad in 1936 het voorbeeld van de andere West-Europese staten volgde.

Het is niet helemaal duidelijk geworden wie in 1896 het initiatief nam tot
oprichting van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstof-
fen. Weliswaar werd uitdrukkelijk de Raad van Arbeid genoemd, maar naar
de identiteit van dit orgaan - niet te verwarren met de gelijknamige raad op
basis van de Radenwet 1910 - kan slechts geraden worden. Het onderzoek
daarnaar leverde geen uitsluitsel op.

De vereniging is al een tiental jaren oud, als de vraag wordt opgeworpen,
of een provinciale Noord Brabantse vereniging van werkgevers in de tex-
tielindustrie geen aanbeveling zou verdienen. De pleitbezorger van dit denk-
beeld is Adriaan C. van Puijenbroek, die ook in andere Brabantse textielcen-
tra steun werft voor die opzet. De Tilburgse groep is niet toeschietelijk, men
wil de autonomie niet laten varen en na vrij intensieve besprekingen strandde
het schip eind 1906.

Een andere 'existentiele' vraag voor de vereniging was, of een confessio-
nele grondslag wenselijk zou zijn. Aanvankelijk ging het over de R.K. Pa-
troonsbond als alternatief voor de eigen wollenstoffenorganisatie. Van ker-
kelijke zijde werd voortdurend langs verschillende kanalen druk uitgeoefend
om de aansluiting te bewerkstelligen, maar de Tilburgse fabrikanten vrees-
den, dat de opgebouwde samenwerking in de bedrijfstak teloor zou gaan,
omdat een deel van de leden niet van R.K.-huize was. Deze acties boekten
geen resultaat.

Pas veel later besloot de vereniging toch de R.K.grondslag vast te leg-
gen. Op 11 november 1918 - wapenstilstandsdag - gaat de kogel door de
kerk. Het besluit kreeg nog een extra 'anti revolutionaire lading' mee. De
statuten werden aangepast, waarbij de bisschop erin berustte, dat de toevoe-
ging R.K. aan de naam van de vereniging achterwege bleef.

Onder de titel 'De patroons en het sociale vraagstuk' worden in hoofd-
stuk 4 in chronologische volgorde een aantal thema's behandeld.

Ter inleiding wordt ingegaan op de rol van de geestelijk adviseurs, die bij
de R.K. vakbonden een leidinggevende rol hebben. Dat zien we al direct bij



402 in de wol geverfd

het onderwerp, dat als een van de eersten in  1897 op de agenda stond van de
jonge vereniging, namelijk het 'verenigingslokaal der werklieden'. Dit voor-
stel vond geen genade bij de fabrikanten in tegenstelling tot het plan van de
organisaties een loonboekje in te voeren, dat (ook) de bonden de mogelijk-
heid zou verschaffen inzicht te krijgen in de feitelijke beloning van de arbei-
ders en met behulp waarvan bepaalde misstanden zouden kunnen worden te-
gengegaan.

De arbeidsduur en met name die op zaterdag was de aanleiding tot de eer-
ste formele 'conferentie' van de fabrikantenbond met de arbeidersorganisa-
ties in augustus 1905.

In 1908 concentreerde de discussie zich weer op de excessieve werktijd.
Nu beroepen de fabrikanten zich op het ontbreken van een handelspolitieke
bescherming. Toch wil minister Talma in zijn nieuwe Arbeidswet paal en
perk stellen aan die lange arbeidsduur, maar zijn plannen leiden grotendeels
schipbreuk.

Bij de kwestie van de vrije zaterdagmiddag leek de vereniging verwik-
keld in achterhoedegevechten. Minister Treub zal met een maatregel komen,
maar dan breekt de eerste wereldoorlog uit.

De titel van hoofdstuk 5 luidt 'Van oorlog tot loonconflict'. Bekomen van
de eerste schrik zette men zich aan de voorbereiding en uitvoering van maat-
regelen, die de te verwachten schaarste moesten ondervangen en reguleren en
die moesten voorzien in de noden, die eruit zouden kunnen voortvloeien.
Men had sombere verwachtingen ten aanzien van de bedrijvigheid en begon
al onmiddellijk de werktijd te verlagen. Maar na enkele weken bleek dat al-
lemaal mee te vallen. Verschillende voorbeelden van stappen, die onder aus-
picien van de vereniging in dit kader worden ondernomen, en de relaties met
het aangepaste overheidsapparaat passeren de revue.

Een regelrechte bedreiging van de activiteit van de wolindustrie vormden
de uitvoerverboden van textielgrondstoffen, die Groot Brittannie en Duits-
land instelden. Ook dank zij persoonlijke inzet van bestuursleden werd een
modus vivendi gevonden en het onheil afgewend.

Voor de krapte vormden de verfstoffen een goed voorbeeld, dat de aan-
dacht verdiende, omdat de Tilburgse loonververijen naar de mening van de
fabrikantenbond daaruit een prijsvoordeel meenden te kunnen halen. Dit ver-
haal had een naoorlogs staartje in de vorm van de oprichting van de CoOpe-
ratieve Ververijen.

Ondanks die problemen nam de bedrijfsdrukte hand over hand toe resul-
terend in personeelstekorten, die ontaardden in 'wegkopen' van personeel en
autonome loonsverhogingen. Om dat aan banden te leggen aanvaardde de al-
gemene vergadering een bindend besluit, dat de leden verbood personeel van
andere leden in dienst te nemen. Deze maatregel werd van maand tot maand
verlengd, werd afgeschaft. maar verrees weer uit zijn as en vormde vele jaren
een steen des aanstoots in de verhouding met de vakbeweging.

Gelijktijdig ondernam de vereniging pogingen weer greep te krijgen op
de loonhoogte, maar duurzaam resultaat had dat niet. Bovendien koesterde
men de ijdele hoop, dat de gestegen prijzen ook weer eens zouden dalen. wat
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resulteerde in een voorkeur voor een duurtetoeslag boven een 'echte' loons-
verhoging. Maar de daarvoor uitgewerkte plannen stuitten lang op verzet in
de algemene vergaderingen.

Was voor de arbeiders een verhoging van het loon een levensvoorwaarde
wegens de stijging van de kosten van levensonderhoud, de werkgevers wil-
den tot elke prijs hun bedrijf bemand houden. De tweede helft van  1915
stond daardoor in het teken van groeiende onrust en wanorde, waardoor de
weg gebaand werd voor het arbeidsconflict, dat in 1916 losbarstte. De veron-
derstelde discipline was ver te zoeken. Sommige fabrikanten namen hun toe-
vlucht tot nachtarbeid, wat de andere mishaagde. Ook over beloning daarvan
ontstond gekrakeel. Een scheuring in de vereniging dreigde. Om 'gezond-
heidsredenen' bedankte Lambert de Beer voor het voorzitterschap. maar
bleef lid van het bestuur.

Onder de nieuwe voorzitter Carl Straeter werd een compromis uitge-
werkt, daarna draaide de carrousel verder met de thema's, werktijd in het al-
gemeen en die op zaterdagmiddag in het bijzonder, duurtetoeslag, herleving
van het verbod om personeel van een collega in dienst te nemen. Voor dat
laatste werden zowaar enige outsiders gewonnen!

Op 14 december 1918 werd een akkoord bereikt, dat de vorm krijgt van
een CAO. Hierin werd een aantal oude strijdpunten tussen de fabrikanten-
bond en de arbeidersorganisaties beslecht.

De verlenging van de CAO - na de wapenstilstand - stond in het teken
van groeiende ontevredenheid bij de werknemers tengevolge van stijgende
prijzen. Intussen zagen de fabrikanten de 45-urige arbeidsweek op zich af-
komen, hetgeen zou resulteren in hogere uurlonen, zodat er geen bereidheid
bestond, die nu ter discussie te stellen. Maar onder druk van de onrust kwam
er op 7 juli 1919 toch een enigermate gewijzigde loonregeling tot stand.

Die  verlengde  CAO  zou  nu  per 17 december aflopen.  Maar de bonden
kondigden aan dat ze van hun recht tot opzegging geen gebruik zouden ma-
ken, al moesten enkele wijzigingen worden aangebracht.

Bij de besprekingen over die wijzigingen werd telkens met de bonden
over verbeteringen op onderdelen in de arbeidsvoorwaarden onderhandeld
onder meer over nachtarbeid en betaald vrijaf op christelijke feestdagen.
Tenslotte legden de bonden zich neer bij een onvoldoende geoordeelde
loonsverhoging. De aangepaste CAO zou dus tot december 1920 gelden.

Het volgende hoofdstuk behandelt de opportuniteit van een samenwer-
king met de Vereniging van Katholieke Werkgevers. Deze zusterorganisatie,
die in 1919 werd opgericht. had de ambitie ook de firma's in Tilburg. die een
'R.K.-signatuur' hadden, zich te doen scharen onder de landelijke katholieke
banier voor de textielindustrie.

Bij de oprichtingsbesprekingen was de Tilburgse vereniging afzijdig ge-
bleven en aan een daarna ontvangen uitnodiging tot een gesprek, werd geen
gevolg gegeven. Maar op 19 december 1919 - de Tilburgse vereniging had
inmiddels besloten tot een confessionele grondslag - werd toch het denk-
beeld van een echt landelijke organisatie met plaatselijke onderafdelingen
besproken in een gecombineerde vergadering.
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Het tweede onderwerp - een wachtgeldregeling - leverde niet veel meer
op. De gang van zaken in de textielindustrie had tot gevolg, dat de werkgele-
genheid zienderogen verslechterde en de werkloosheid sterk steeg, terwijl de
prognoses somber waren.

Dat de werkgever, als er geen werk beschikbaar was, zich zou kunnen be-
roepen op de oude regel 'geen werk, geen loon', was een stelling, die men
tijdens de kolenschaarste in de winter1916/1917 al verlaten had. Er werd
toen bepaald, dat bij 'stopzetten' 50% van de verloren uren op minimale
wijze vergoed zouden worden. De bonden waren allerminst tevreden over de
restricties.

De volgende winter staat de zaak weer op de agenda, maar de kwestie
heeft dan een algemener karakter. Het draaide vooral om de vraag, wie zal
dat betalen. De werknemersorganisaties kenden werkloosheidskassen voor
hun leden. Vele gemeenten waren op aandringen van de regering overgegaan
tot suppletie van deze uitkeringen, waarin de regering op haar beurt bijdroeg.
Dit werkte; de opzet werd vastgelegd in het Werkloosheidsbesluit 1917. In
1918 kwam onder druk van burgemeester en bonden een regeling van de fa-
brikantenbond tot stand, maar de inhoud kon niet achterhaald worden. Het
blijkt wel, dat intussen naast de gemeente ook het Nationaal Steuncomitd een
bijdrage leverde.

Na enkele tussenstappen ging eind 1920 een gezamenlijke commissie van
de Tilburgse en landelijke vereniging aan het werk, die al snel kon rapporte-
ren, dat Tilburg en Helmond het niet eens konden worden.

De zaak kreeg een grote urgentie, omdat de werkloosheidskassen van de
vakbonden uitgeput raakten. De fabrikantenbond ging wegens de stijgende
nood onder de arbeiders akkoord met een regeling, waarin rijk, gemeente en
werkgevers elk een derde van de kosten zouden betalen.

Van een engere samenwerking tussen de textielorganisaties, die door de
besproken episode heen speelde, kwam in de volgende jaren ook weinig te-
recht. Het bleef beperkt tot personele unies in het secretariaat.

Voordat we ons verder spoeden door de tijd, wordt de lezer in hoofdstuk
7 geYnformeerd over een aantal min of meer op zich zelf staande activiteiten,
die de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen in de
loop van de jaren ontwikkelde.

De fabrikantenbond heeft drie cooperatieve verenigingen opgericht. De
eerste (1909) 'tot verkoop van fabrieksafvallen en aankoop van grondstof-
fen'. De aankoop weerspiegelde vooral ambitie. Al werden wat hulpstoffen
verhandeld, in de praktijk dreef de zaak op de handel in fabrieksafvallen.
Knelpunt was de leveringsverplichting van de leden, waarop de cooperatie in
1922 stuk liep.

De historie rond de steenkolen is gevarieerd. Eerst is er sprake van geza-
menlijk inkoop (1899) in verband met kartellering van de Belgische mijnen.
Dan het fooienstelsel voor de stokers bij inkoop (1908). De eerste wereld-
oorlog brengt kolenschaarste en -distributie. De hoofdfiguur in het volgende
tafereel is ongetwijfeld de 'veger' op de kolenlosplaats van de Staatsspoor-
wegen.
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De tweede cooperatieve vereniging heeft een lange voorgeschiedenis. De
vereniging beoogde met gezamenlijke inkoop voordelen voor de leden te be-
halen, die de contributielast zou verlichten. De zaken - naar onze indruk van
beperkte omvang - werden gedaan door een commissie van de vereniging.
Pas in  1928 werd de Cooperatieve Inkoopvereniging opgericht.

Ook het Bureau voor Credietinformaties en 1ncassobureau der Neder-
landse Textielindustrie BCI had aanvankelijk geen formele grondslag. Het
was een taak, die door het secretariaat sinds 1924 werd uitgevoerd. Na het
oprichten van een vereniging in 1927 groeide het BCI geleidelijk uit tot een
instelling ten dienste van de gehele textielindustrie.

Onder het hoofd Scholing en opleiding wordt een omvangrijk chapiter in-
gevuld door de Textielschool, waarmede gedoeld werd op de latere Hogere
Textielschool in Tilburg een loot aan de stam van de Ambachts- en Indu-
strieschool. Al had de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollen-
stoffen de Industrieschool steeds gesteund, van een duidelijker band was
sprake sinds 1911, toen de afdeling weefschool een eigen bestuur kreeg.

De groei van de Textielschool werd zeer beperkt door de krappe huis-
vesting. In 1926 bleek, dat het ministerie bereid was in de buidel te tasten,
maar dan moesten ook gemeente en fabrikantenbond over de brug komen.
Hoezeer dat laatste ook in de rede lag, het kostte de nodige overtuigings-
kracht dit voor elkaar te krijgen. In 1930 werd de nieuwe huisvesting in ge-
bruik genomen.

De Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen was dan
wel geen initiatiefnemer bij de oprichting van de R.K. Handelshoogeschool,
maar de totstandkoming vond grote bijval bij de leiders van de organisatie.
De door sommigen boogde samenwerking met de Handelshoogeschool con-
cretiseerde zich in een plan voor een researchinstituut, dat echter in het
vaarwater van de Textielschool zou komen. Al werd dit weggewuifd, voor
het instituut was toch onvoldoende (financieel) draagvlak. Het ambitieuze
plan kreeg tenslotte de vorm van opdrachten aan het in 1930 opgerichte Eco-
nomisch-Technologisch Instituut ETI.

Een korte historische beschouwing startend met het Algemeen Verzeke-
ringsfonds voor Werklieden (1888) gaat vooraf aan de bespreking van de
ziekengeldverzekering. De wettelijke ziekteverzekering trad na een moei-
zame weg op 1 maart 1930 in werking. De vorm beantwoordde grotendeels
aan de Tilburgse aspiraties. Daar was men - ook na een lange voorgeschie-
denis - erin geslaagd in 1926 tot een uniforme ziekengeldregeling te komen.

Hoewel van een pensioenregeling geen sprake was, bleek uit een in het
midden van de jaren twintig ingestelde enqutte, dat meerdere fabrikanten aan
oudgedienden een uitkering plachten te geven varierend van fl. 2.50 tot
fl. 5,--, zonder dat daarin veel lijn te bespeuren was. Vervolgens werd een
orienterende nota uitgebracht. zodat toen St. Lambertus in1927 het vraagstuk
aan de orde stelde, de fabrikantenbond zich enigermate bewust was van de
implicaties.

Als zijnde van ondergeschikt belang komen in het kader van de beschrij-
ving van de omvangrijke activiteiten van de Vereeniging van Tilburgsche
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Fabrikanten van Wollenstoffen vervolgens nog aan de orde de volkswoning-
bouw (Tilburgsche Bouwvereniging), de acties tegen nieuwe belastingen, de
betrokkenheid van de vereniging bij Kamer van Koophandel en Kamer van
Arbeid, de bestrijding van steekpenningen en het verkrijgen van welwillen-
der publiciteit met betrekking tot de vereniging. Ter afsluiting wordt nog een
waslijst van andere 'points of intrest' opgesomd.

Hoofdstuk 8 heeft vrijhandel of protectie als centrale problematiek. Deze
lijdensweg wordt vooraf gegaan door een schildering van de handelspolitieke
positie van de wollenstoffenindustrie met behulp van een reeks cirkeldia-
grammen, die doen blijken, dat de Nederlandse wollenstoffenindustrie in
termen van in- en uitvoer steeds verder in het gedrang kwam en voor haar af-
zet tenslotte geheel op de binnenlandse markt was aangewezen. Pas nadat
Nederland de gouden standaard had verlaten, trad geleidelijk verbetering in.

Dit is verwerkt in een betoog, waarin beurtelings een van de spelers op
het veld van de handelspolitiek tegen het licht worden gehouden, afgewisseld
met een relaas over regeringsmaatregelen, die min of meer synchroon in dis-
cussie waren.

Zo belanden we op de eerste plaats bij de Nijverheidsraad, een advies-
college van de minister van economische zaken. (De juiste aanduiding van
deze portefeuillehouder is in de loop der jaren herhaaldelijk gewijzigd). In
dit college, dat balanceerde tussen voor en tegen protectie had de vereniging
een voorpost. Een doorbraak in de richting, die de vereniging voorstond, zat
er echter niet in. Ook niet toen de wolindustrie in ernstige problemen raakte
ten gevolge van de valutacrises. De acties in woord en geschrift, waarvan
enkele voorbeelden worden aangehaald, lokten even heftige weerspraak van
het vrijhandelsfront uit.

De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Tilburg en Omstreken had
zich van ouds met de handelspolitiek bezig gehouden. Zij mag als de voor-
naamste woordvoerder in de zaak van de tariefwet 1924 worden beschouwd.
Getracht werd medestanders te mobiliseren voor een tariefwet, die meer be-
scherming bood en ook de mogelijkheid van retorsie opende. In het bijzonder
trachtte men een front van de zuidelijke Kamers van Koophandel te vormen.

Als de rol van de Centrale Ondernemersorganisaties wat onderbelicht is
gebleven, dan zou dat tot een onjuiste beeldvorming kunnen leiden. De Ver-
eeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen had zich in een
vroeg stadium aangesloten bij het Verbond van Nederlandse Fabrikanten
Verenigingen, zodat er in die fase sprake was van een aanmerkelijke invloed,
die met de toename van de organisatiegraad in den lande geleidelijk taande.
Die stelling werd gestaafd door de fusie van het VNFV met het Verbond van
Nederlandsche Werkgevers. In Tilburg vroeg men zich niet zonder reden af,
of hun handelspolitieke belang bij het van liberalisme verdachte VNW wel
veilig was. Daarnaast stond dan de Algemene R.K. Werkgevers Vereniging,
dat zich veeleer als een bondgenoot deed kennen.

Deze strijd viel slechts ten dele samen met de dreiging van de Britse 'Sa-
feguarding of Industries Act'. De wollenstoffenindustrie vreesde, dat nu ook
Groot Brittannie als afzetgebied verloren zou gaan, maar misschien hebben
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de stappen, die door de fabrikantenbond werden ondernomen. er wei toe bij-
gedragen, dat men in Groot Brittannie het plan liet varen.

Cijfermatig is onderbouwd. dat de jaren 1925 tot 1929 voor de wolindu-
strie in vergelijking met andere bedrijfstakken in de consumptiegoederen-
sector niet ongunstig waren.

Maar dat de industrie met de gang van zaken allerminst tevreden was.
komt ook naar voren uit het beroep, dat men op de gemeente Tilburg doet om
ook harerzijds bij de rijksoverheid aan te dringen op beschermende maatre-

gelen. Maar de burgemeester vond, dat dat niet op de weg lag van het ge-
meentebestuur. Deze inhoudelijke zaak is verpakt in het relaas van voorval-
len, die geen hoge dunk geven van de verhouding van het gemeentebestuur
met de organisatie van de plaatselijk industrie.

De periode 1929 tot 1936 wordt gekenschetst met 'Van contingentering
naar depreciatie'.  Op de handelspolitieke wanorde,  die toen gedemonstreerd
werd door een voortgaande uitholling van de meestbegunstigingsregel, had
Nederland geen adequaat antwoord, tenzij men de pogingen van minister-
president H. Colijn om door internationaal overleg een oplossing te bereiken
als zodanig zou willen aanduiden. Maar - zo blijkt uit de uiteenzetting - de
koers wordt toch verlegd met name door de crisiswetgeving, waarvan de
Crisisinvoerwet voor de wolindustrie de grootste praktische betekenis had.
Het aandeel in het binnenlands verbruik loopt na de contingentering van de
wolproducten geleidelijk op.

De hiervoor beschreven ontwikkelingen misten hun uitwerkingen niet op
de arbeidsverhoudingen. De effecten laten zich objectief beoordelen met be-
hulp van de loonstatistiek, die in 1924 werd geYntroduceerd en die het tijdvak
tot 1940 beslaan. Voor de belangrijkste (talrijkste) beroepsgroepen zijn de
uitkomsten opgenomen.

Van januari 1922 dateert het rapport 'over het vraagstuk der loonsverla-
ging', waarin de stelling werd betrokken, dat nu een verlenging van de
werktijd na de wijziging van de Arbeidswet illusoir was, er niets anders op
zou zitten dan het voorbeeld van andere bedrijfstakken te volgen en de weg
op te gaan van de loonsverlaging

Achtereenvolgens komen dan de onderhandelingen met de bonden in de
periode 1922 tot 1937 aan de orde. In de besprekingen van 1922 werd de
mogelijkheid van werktijdverlenging als compensatie van een loonsverlaging
gepresenteerd. De vakbonden stemden daar niet mee in, maar tenslotte zou-
den zij zich niet verzetten. indien de minister vergunning zou verlenen tot
werktijdverlenging, maar de minister was slechts bereid individuele vergun-
ningen te verlenen. Dit leverde voldoende stof op om tot de lente van 1923 te
discussieren.

De tweede ronde werd ingezet in de zomermaanden van 1923. Van de-
partementale zijde werd de onontkoombaarheid van loonsverlaging dik on-
derstreept. Het lag de fabrikanten zwaar op de maag en de kwestie werd
steeds verder doorgeschoven. Intussen was de bedrijvigheid verbeterd. zodat
op het loonpolitieke front de bordjes waren verhangen. Na langdurige onder-
handelingen werd in het najaar 1928 tenslotte met St. Lambertus overeen-
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stemming bereikt, waarbij de loonsverhoging schriel uitviel, maar de oude
kwestie van de christelijke feestdagen werd geregeld, terwijl ook de oprich-
ting van het pensioenfonds tot het pakket gerekend moest worden.

De trend van de lonen is in stijgende lijn en de tijd tot 1931 werd geken-
merkt door een autonome loonontwikkeling, waardoor deze in de tweede
helft van 1929 het hoogtepunt bereikte.

De volgende ronde kwam onder druk te staan van de Engelse devaluatie.
Het intact houden van de gulden - aldus minister Verschuur - eiste
loonsverlaging In dezelfde geest schreef minister-president Colijn aan de
vereniging. Resultaat, per 4 januari  1932 werd een loonsverlaging doorge-
voerd.

De latere cijfers van de loonstatistiek wezen een geduchte verlaging van
de betaalde lonen uit. Nu was het welletjes! Maar neen, het was de ouverture
van de Tilburgse textielstaking van 1935.

In  1934  werd wel gesproken over loonsverlaging,  maar een voorstel
kwam pas in juli uit de bus. Aanvankelijk leek St. Lambertus zich te willen
schikken in het onvermijdelijke, maar per slot van rekening werd het voorstel
afgewezen. Opnieuw werd de rijksbemiddelaar in de kwestie betrokken. Het
bestuur van St. Lambertus zwichtte tenslotte, waarna een 'wilde staking' uit-
brak, die duurde van 26 augustus tot 26 september 1935.

Ordening in de industrie is het belangrijke onderwerp, waaraan hoofdstuk
10 gewijd is. Als een redmiddel in de zorgelijke situatie van de industrie
werd overleg en samenwerking, uitmondend in bindende afspraken aanbe-
volen. Een concrete optie was de instelling van een bedrijfsraad voor de
branche op basis van de Bedrijfsradenwet 1933. Daarvoor waren de wolindu-
strialen niet te vinden. Maar de problemen met outsiders, waarmede de vere-
niging sinds jaar en dag te kampen had, bewerkte een wijziging in de opstel-
ling. De vruchten van deze nieuwe zienswijze waren kartelafspraken, waar-
van de eerste uit 1929 dateerde.

Reeds na de oprichting van de vereniging in 1896 werd een poging ge-
daan een afspraak te maken inzake uniforme verkoopscondities. Dat lukte
niet, maar in 1906 werd veel tijd geYnvesteerd in een nieuwe uitwerking. Ook
nu blijft onderling wantrouwen de boventoon voeren. Wederopvoering in
1921 is ook een mislukking. In april 1926 werkten inkoopscondities van een
belangrijke afnemer als een katalysator. Zonder succes!

Sitovek, 'samenwerkende industrielen tot organisatie van verkoop van
kledingstoffen' is waarschijnlijk een initiatief, dat buiten de vereniging om
werd genomen. Het leidt tot de Envek-condities, waarachter de Eerste Ne-
derlandse Vereniging van Engros-verzenders van Kledingstoffen schuil gaat.
Op 8  augustus  1930 ligt er een overeenkomst 'Sitovek' geheten ondertekend
ter tafel. Ze voorziet in een minimum winstmarge, regelingen voor stalen-
materiaal, maximum omzetprovisies en een valutaregeling. Deze forsere in-
zet kon de Sitovek geen duurzaam leven garanderen. Het archief is verdwe-
nen. slechts enkele brieven kwamen in het Newoco archief boven water,
waaruit geconcludeerd mag worden,  dat de overeenkomst zeker in  1935  nog
bestond.
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Tot de hier behandelde materie moet ook gerekend worden het verbin-
dend verklaren van een CAO, al was het maar, omdat ook in dit verband de
outsiders de intenties van de vereniging konden dwarsbomen.

Maar er waren heel wat wolbedrijven niet aangesloten bij de Vereeniging
van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen. De meest voor de hand lig-
gende weg leek overleg te plegen met de Vereniging van Katholieke Werk-
gevers in de Textielnijverheid, die een aantal bedrijven uit de wolsector in
haar gelederen had. Deze laatsten waren gebonden aan de loonregeling van
de Landelijke. Daarin zaten vergeleken met de Tilburgse regeling niet te
verwaarlozen verschillen. Zo maakte men in Tilburg de prognose dat de Til-
burgse lonen omlaag zouden moeten en die van de landelijke groep omhoog.
Daarbij kwam ook de gemeenteklasseindeling in het geding. Voorts was er
een indeling in drie vakgroepen.

Toch kwam er nog een voorstel uit de bus, waarvoor in de Tilburgse ver-
gaderingen weinig bijval gevonden werd. Toen daarop de bonden met een
veel ambitieuzere aanpak voor de draad kwamen, was elk enthousiasme ver-
dwenen. In een uitvoerige notitie van de vakbeweging werd achteraf - in
antwoord op verwijten van de fabrikantenbond - betoogd, dat de bonden wel
degelijk hadden getracht elders de lonen op het Tilburgse niveau te brengen
en tegelijk werd gesteld, dat de verschillen niet zo groot waren als Tilburg
wel dacht. Ook waren er naar de mening van de schrijver geen aanwijzingen,
dat de wollenstoffenindustrie zich wegens het Tilburgse loonniveau bij voor-
keur buiten Tilburg vestigde. Aan de vooravond van de tweede wereldoorlog
werd daaraan geen aandacht geschonken.

In de Slotbeschouwing waagt de auteur zich aan enige observaties en
conclusies, ruim veertig jaar van het bestaan van de vereniging overziende.
De aandachtspunten worden in een aantal punten summier weergegeven:
- Beantwoordde de Vereniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstof-

fun aan haar (statutaire) doelstelling?
- De historie onthult een geleidelijke ontwikkelingsgang van de verdediging

van individuele belangen naar een organisatie als drager van maatschappe-
lijke ideeen en opvattingen.

- Dat weerspiegelt zich in de moeizame weg naar de eerste collectieve
arbeidsovereenkomst in 1917. waarin verschillende stadia te onderscheiden
zijn.

- De vereniging was ook een taak toegedacht als hoeder van de onderlinge
collegialiteit en saamhorigheid, een streven, dat door toedoen of bestaan
van outsiders herhaaldelijk in het gedrang kwam.

- Als men de vereniging een levensbeschouwelijk etiket zou willen opplak-
ken, dan is tekenend, dat na ferme druk gedurende langere tijd pas met het
gevaar voor revolutie in het achterhoofd in 1919 een R.K.-grondslag voor
de vereniging werd aanvaard.

- De effectiviteit van de vereniging werd in sterke mate bepaald door de be-
schikbaarheid van een verenigingsbureau sinds 1921, dat bij kon dragen
aan een verruiming van het gezichtsveld, toen de bedrijven in toenemende
mate van firma's muteerden in naamloze vennootschappen.
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- Met behulp van dit apparaat werden vooral in de twintiger jaren gezamen-
lijke regelingen tot stand gebracht, voorbeelden van voortvarend beleid.

- De vereniging was gegrondvest op een regionale concentratie van de be-
drijfstak, die veel vergde van de onderlinge discipline maar ook haar
vruchten afwierp.

- De aandacht, die de Nederlandse handelspolitiek gedurende minstens vijf-
tien jaar vergde, vond geen beloning in verwezenlijking van bepleite over-
heidsmaatregelen. Tot 1931 vormde de Twentse textielindustrie een blok-
kade.

- De slechte gang van zaken liet de industrie geen andere keus dan zich te
conformeren aan de door de rijksoverheid gepredikte 'aanpassingspolitiek',
die tenslotte uitliep op de textielstaking van 1935, die wel leidde tot loons-
verlaging maar het aanzien van de vereniging in den lande en St. Lamber-
tus ter plaatse beschadigde. Ook in deze kwestie stond de opstelling van de
overheid ter discussie.

- Bindende regelingen moesten een ontsnapping bieden aan de moordende
concurrentie, die in de dertiger jaren voortkwam uit de handelspolitieke en
monetaire situatie

- Een beperkt aantal fabrikanten bepaalde meer dan andere het karakter en
het beleid van de vereniging. Een korte schets geeft een indruk van deze
persoonlijkheden.

- Een bespiegeling van de betekenis van de wolindustrie voor de bedrijvig-
heid in Tilburg sluit de slotbeschouwing af.



411

Summary

The first chapter, entitled 'Bestek van deze studie' (Scope of this study),
introduces the reader to the subject, the core of which is the question: how
did the 'Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen' (Asso-
ciation of Woollen-textiles Manufacturers of Tilburg. hereafter refered to as
the Association) function? The Association. founded  in  1896, was amongst
the first Employers' associations of the Netherlands. The aim of this study is
to evaluate to what extent this particular association ftilfilled its objectives.
what problems it encountered, who played essential roles in the development
of its policy and who were, although not members, part of the network en-
compassing it.

The timeframe dealt with is limited. The starting-point is the establish-
ment of the Association in 1896, while 1940, the year the Netherlands were
drawn into World War II. forms the close. Although the Association did not
cease to exist after 1940, the circumstances during the war years to such an
extent, that an entirely separate study should be devoted to it. Similarly, this
applies to the post-World War II years, when the organisational constellation
in the textile industry was again altered profoundly, consequently changing
the position of the Association in it.

Before focussing on the actual history of the Association, chapter two
pays attention to the general-economic and sectoral background of the
scheme.  It is  a generally accepted view, that after  1870 a turn in the tide of
social life in the Netherlands becomes apparent. The establishment of the
Association in 1896 is a symptom of this change.

In this transitional phase, the concept of labour unions and employer as-
sociations had not yet taken its final shape. The result was, that in improved
economic circumstances labour conflicts occurred frequently. Employers
reacted merely improvisational to these disputes, while the government tried
to ease the turmoil by developing social legislation. Even in the neutral
Netherlands the outbreak of World War I resulted in an entirely different
situation. Attention is paid to the development of several macro-economic
factors, hat played a determining role in the Netherlands, which, to a certain
extent, were cut off from the outside world.

Revolutionary pleas and aims, that shocked the establishment. accompa-
nied the armistice. Yet the bickering was soon forgotten, for the economy
was unmistakably booming in the 1920's. However, the joy of the booming
economy was partly overshadowed, because of the monetary instability in
the aftermath of the war, against which some were better protected than oth-
ers. The pleas for protection were numerous. yet the mainstream in contem-
porary politics showed a marked preference towards the free trade concept.
Nevertheless, the Tariff Act of Colijn of 1924 offered a moderate increase of
the import duties, although presented in the form of a fiscal measure.
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Doubts whether its trading partners estimated the Dutch free trade ideal
at its true value proved to be justified, as soon as Germany regained its free-
dom to determine its own commercial policy in 1925. The Government per-
sisted, however, in its traditional policy, which aimed for international re-
conciliation of antitheses in commercial policy. Several international confer-
ences were called from 1927 to 1930 to that end.

Any chance of success for the free trade policy evaporated when Wall
Street crashed in 1929. The monetary 'domus aurea' collapsed; the relevant
economies dropped their gold standard one after another. The Netherlands
persisted in their 'adjustment-politics', yet the intended result was not
achieved. Finally,  in  1936, the Netherlands followed the example  set by  the
other West European states and left the gold standard as well.

It is not entirely clear who precisely took the first step towards founding
of the Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen (the As-
sociation of Tilburgian Manufacturers of Woollen Textiles) in  1896. The
'Raad van Arbeid' (Council of Labour) was explicitly mentioned, but the
true identity of this body -not to be confused with the similarly named coun-
cil based on the law of 1910- remains unrevealed. Research into this matter
did not provide any conclusive evidence.

The Association was a decade old, when the question arose whether a
separate, provincial association of employers in the textile industry in the
Northern Brabant region should be advisable. The advocate of this concept
was Adriaan C. van Puyenbroek, who also attracted support for this concept
in other centres of textile in the province of North Brabant. The Tilburgian
group was not eager to oblige; they refused to give up their autonomy. After
several fairly intensive meetings, the concept ran ashore at the end of 1906.

Another question of 'existential' tenor for the Association was, whether it
was desirable to base the Association on religious principles. Initially, plans
were made to join the already existing R.K. Patroonsbond (Roman Catholic
Union of Employers), as an alternative to the own wool-textiles organisation.
Through various channels, the church applied pressure to bring about the af-
filiation, yet Tilburgian manufacturers feared the loss of the co-operation re-
alised in their business, part of the members of the Association not being
Roman Catholics. These pressures remained without any effect.

It was not until much later on the eleventh of November 1918 -Armistice
Day- that the Association decided to record the Roman Catholic principles.
The statutes were adjusted, but the bishop conceded to omit the addition of
'R.C.' to the name of the Association.

The fourth chapter, entitled 'De patroons en het sociale vraagstuk' (Em-
ployers and the social issue) deals with several themes in chronological or-
der.

As an introduction, the role played by the clerical advisers, which was a
leading one in R.C. trade unions, is considered. This immediately becomes
obvious when we look at one of the first items on the agenda of the young
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Association in 1897, namely the proposal to establish a 'meeting room for
the labourers'. This proposal failed to gain any approval of the manufactur-
ers, as opposed to the plan of the unions to introduce a wage booklet, which
would provide the unions with insight in the actual wages of the workers in
order to prevent abuse.

The working hours, especially on Saturdays, led to the first formal meet-
ing of the association of manufacturers and the trade unions in August 1905.
Again in 1908, the discussion focussed on the excessive working hours. This
time, the manufacturers used the lack of a protecting trade policy as an ex-
cuse. Nevertheless, minister Talma intended to limit the long working hours
in his new Labour Law, but his initiative did not result in a concrete resolu-
tion.

On the issue of the free Saturday afternoon, the Association seemed to be
involved in a rearguard battle. However, the planned decission of minister
Treub was put on hold by the outbreak of World War I.

The heading of chapter five is 'Van oorlog tot loonconflict' (From war to
wageconflict). Once recovered from the initial shock, steps were taken to
prepare and execute measures, in order to cope with and regulate the ex-
pected scarcity and to provide for the possibly resulting needs. The outlook
for the economy was dark: immediate action was taken by reducing the
working hours. But after a few weeks the situation proved better than ex-
pected. Several initiatives of the Association in this respect and the relation-
ship with the adapted government bodies are reviewed.

The export embargos on raw materials by Great Britain and Germany
were a direct menace to the wool industry. Also as a result of the personal
efforts of members of the board of the Association, a modus vivendi was
reached and disaster averted.

Dyes are a good example of war scarcity. According to the Association,
the Tilburgian dye works were trying to get a price advantage out of the
scarcity. This resulted in the post-war founding of the 'Cooperatieve
Ververijen' (Co-operative Dying Works).

Despite these problems, business increased continually, resulting in la-
bour shortages. This led to 'buying' of personnel and autonomous wage in-
creases. In order to restrict this, the general meeting adopted a binding reso-
lution forbidding the members to hire each others personnel. This measure,
elongated, abolished and re-adopted numerous times, formed a thorn in the
eye of the trade unions.

Simultaneously, the Association made efforts to regain its grip on the
wage levels, yet without enduring results. Moreover, vain hope remained that
the high prices would come down again. This resulted in a preference of a
temporary cost-of-living supplement over an actual increase of wages.
Howeverthe already worked out plans encountered strong opposition in the
general meetings of the Association.

The workers were in desperate need of an increase of wages in order to
keep up with the rising costs of living. The employers were eager to keep
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their companies going, yet they were not willing to pay higher wages. The
second half of 1915 saw a rise in unrest and chaos, paving the way for the
labour conflict that broke loose in 1916. The presumed discipline amongst
the manufacturers was not to be found. Some manufacturers resorted to night
work, to great annoyance of others. The proper reward for night work was a
cause of dispute as well. A rupture in the Association was imminent. Lam-
bert de Beer resigned as president. because of 'considerations of health'. yet
he -curiously- remained a member of the board.

Under the new president Carl Straeter, a compromise was reached. In the
following period, the Association dealt with various usual themes, such as
the working hours in general and particularly on Saturday afternoons, cost-
of-living supplements and the reintroduction of the restriction to hire the
personnel of colleagues. Even some outsiders were won over in support of
this particular restriction.

In December 1917, an agreement was reached with the trade unions on a
'CAO' (Collective Labour Agreement). Several old points of dispute be-
tween the association of manufacturers and the labour unions were thereby
settled.

The extension of the CAO -after the armistice- was dominated by a
growing discontent amongst the employees as a result of the ever-rising
prices. Meanwhile, manufacturers were bracing themselves for a working
week of 45 hours, which would cause higher hourly wages, thus taking away
every readiness to bring the wages up for discussion. Nevertheless, cracking
under the pressuring unrest, a somewhat changed wage agreement was ac-
cepted in July 1919.

The extended collective agreement would now end next December. Yet.
although some changes were called for, the unions did not intend to use their
right of cancellation. Several suggested improvements in the terms of em-
ployment were negotiated. for instance in relation to night work and reim-
bursed days off on Christian holidays. Ultimately, the unions came to terms
with an insufficiently judged raise in wages. The adjusted CAO would now
end in December 1920.

The next chapter deals with the opportunity of a close cooperation with
the 'Vereniging van Katholieke Werkgevers in de Textielnijverheid' (Asso-
ciation of Catholic Employers in the Textile Industry). This sister assosia-
tion, founded in 1919. wanted the firms in Tilburg with an R.C.-signature to
join the national Catholic body of textile industry. The Tilburgian Associa-
tion had not been involved in the founding meetings. A subsequent invitation
to meet was ignored. In December 1919,-the Tilburgian Association had al-
ready decided to adopt religious principles- the concept of a truly national
organisation with local subdivisions was discussed in a combined meeting.

The second point of discussion -a reduced pay scheme for laid-off work-
ers- did not pay off anymore than the first point. The decline of business in
the textile industry caused an obvious deterioration of employment, while
prognoses stayed unfavourable. But the old 'no work. no pay' rule of the
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employers was a boat that did not sail anymore. Ever since the coal scarcity
of 1916-1917, this rule had been abandoned. During the coal scarcity. it was
decided that, in case work was brought to a hold, workers had to be compen-
sated for 50% of all lost hours, be it only on a minimum basis. Still, the un-
ions were not at all pleased with the limited scope of this scheme.

The following winter, this issue resurfaced on the agenda. yet in a more
general form. The key question was, who was going to foot the bill. The un-
ions had unemployment funds at their disposal. Many municipalities, under
pressure of the government offered a suppletion on these benefits, to which
the government contributed in its turn. The scheme worked and it was re-
corded in the unemployment act of 1917. In Tilburg under the combined
pressure of Mayor and unions. a reduced pay scheme of the Association was
established in 1918, yet it has been impossible to retrieve its exact contents.
Probably both the municipality and the National Support Committee were
contributing to the scheme.

In 1920. a combined committee of Tilburgian and the Association of
Catholic Employers in the Textile Industry tried to work towards a solution.
One of the first things this committee reported, was that the employers in
Tilburg and in Helmond could not reach an agreement on the unemployment
matter.

Nevertheless, the urgency of the problem was increasing because the un-
employment funds of the unions were reaching the point of exhaustion. In
view of the increasing need amongst the workers, the Association in Tilburg
agreed to a scheme in which State, Municipality and employers all paid one
third of the costs.

A closer collaboration between textile organisations, as discussed previ-
ously, was not realised in the following years. Co-operation was limited to
personal unions of secretaries.

Before we continue our march forward in time, the reader is informed in
chapter 7 about some more or less independent activities. developed by the
Association as time progressed.

The Association established three co-operative associations.
The first of these ( 1909) is the co-operation of 'selling of industrial waste

and purchase of raw materials'. The 'purchase'-part mainly reflected ambi-
tion. Although some auxiliary materials were traded. in practice business re-
lied solely on the recycling trade of industrial waste. The bottleneck was the
obligation of the members to deliver their waste, resulting in the associa-
tion's downfall in 1922.

The history of coals supply is varied. At first, a combined purchase
(1899) was intended. in reaction to the cartelisation of the Belgian coal
mines. Subsequently. the custom of 'tipping' the stokers at purchase was
disputed (1908). World War 1 brought scarcity of coals and a distribution
system. The main character in the next scene is undoubtedly the sweeper' at
the coal discharging facility of the State Rail Roads.
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The second co-operative association has a long previous history. The As-
sociation's aim was to reduce the subscription fee for its members through
advantages resulting from collective purchase. A committee of the Associa-
tion ran all business, which, according to our impression, did not amount to
much. It was not until 1928 that the Co-operational Purchase Association
was finally founded.

Initially, the Bureau of Credit-information and Collecting Agency (fur-
ther referred to as BCI) did not have a formal status either: ever since  1924,
this had been one of the activities of the secretary. After the foundation of an
association in 1927, the BCI gradually grew into an institution at service of
the entire textile industry.

The next extensive paragraph, entitled 'Scholing en opleiding' (School-
ing and education), focuses on the Textile School, referring to what later be-
came the Tilburg Textile Highschool, a shoot of the trunk of the Crafts and
Industry School. The Association had always supported the Industry School,
but the bond was tightened as from 1911, when the weaving department got
its own board.

Limited housing restrained the growth of the Textile School. In 1926, the
Ministry turned out to be willing to offer funding, provided that municipality
and manufacturers paid up as well. This condition seemed reasonable, yet it
took great effort to convince the municipality and the manufacturers. In
1930, the new housing was put into use.

Although the Association of Tilburgian Manufacturers of Woollen Tex-
tiles did not initiate the founding of the R.C. Commercial Academy, the
leaders of the organisation welcomed the realisation with open arms. Some
envisioned a collaboration with the Commercial Academy, which crystallised
in a plan for a research institute. The criticism that the institute would inter-
fere with the Textile Academy was easily done away with, but, as it turned
out, there was insufficient financial support for this scheme. The ambitious
plan eventually concretised in the form of commissions to the Economic
Technlogical Institute (ETI), founded in 1930.

A brief historical introduction, commencing with the General Insurance
Fund of Employees (1888) precedes the information about the sick benefit
insurance.   A  Law was adopted on March   1, 1930, after  a  long  road  of
hardship. The modalities answered to a large extent to the Tilburgian aspi-
rations. In Tilburg, although not overnight either, they had already succeeded
in agreeing on a uniform sick benefit regulation in 1926.

An actual pension scheme did not exist, yet a survey from the mid-twen-
ties revealed that a number of manufacturers offered their veterans pension
benefits, ranging from 2.50 to 5 Dutch guilders. Subsequently, an inventory
note was drawn up. When the trade union St.Lambertus raised the issue in
1927, the association of manufacturers had therefore already obtained a cer-
tain awareness of the implications.

Several supplementary activities of minor interest of the Association are
illustrated, such as in the field of housing (Tilburgian Building Association),
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the actions against new taxes, the involvement of the Association with the
Chamber of Commerce and the Chamber of Labour, the struggle against
bribes and the acquisition of more benevolent publicity in relation to the As-
sociation. Finally, numerous other points of interest are summed up.

Free trade or protection is the central problem considered in chapter 8.
Firstly, a description of the market position of the woollen textiles industry
in the international field is given, illustrated by several pie charts. These
charts show, that the Dutch wool industry is more and more limited in terms

of import and export. Finally, it relied solely on the national market. Only
after the Netherlands dropped the golden standard, the situation improved
gradually.

The events are elaborated in an argument in which the principal players
of the game of trade politics alternately enjoy the spotlight. An account of
the government measures, more or less synchronical items of discussion,
follows.

This leads us in the first place to the "Nijverheidsraad" (Council of In-
dustry), an advisory body of the minister of economic affairs. The Associa-
tion played a principal role in this body, balancing between a negative and a
positive attitude towards protection. However, a breakthrough towards the
protective direction advocated by the Association did not occur, even when
the wool industry got into serious trouble as a result of the currency crises.
The written and verbal actions, of which some examples are given, stumbled
upon strong opposition from the advocates of free trade.

The 'Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Tilburg en omstreken'
(Chamber of Commerce for the Tilburg District) was always engaged in
trade politics. The Chamber may well be considered the principal spokesper-
son in the matter of the Tariff Act of 1924. Support was recruited in favour
of a Tariff Act offering more protection as well as opening the possibility of
retorsion. A combined front of the Chambers of Commerce in the South of
the Netherlands was the principal aim.

To form a realistic view, it is of great importance to consider the role of
the central organisations of entrepreneurs. The Association had joined the
VNFV, 'Verbond van Nederlandse Fabrikanten Verenigingen' (Federation of
Dutch Manufacturers Associations) at an early stage. Thus, the Association
exercised considerable influence initially, which nevertheless declined when
more organisations joined and especially after the merge of the VNFV with
the 'Vereniging van Nederlandse Werkgevers' (Federation of Dutch Em-
ployers. further referred to as VNW). In Tilburg, justified doubts arose
whether the liberally orientated VNW could safeguard their commercial in-
terest. The 'Algemene R.K. Werkgeversvereniging' (General R.C. Associa-
tion of Employers) was generally considered an ally.

This struggle coincided partially with the threat of Britain's 'Safeguard-
ing of Industries Act'. The wool industry feared the loss of Great-Britain as a
market. Eventually. Great Britain abandoned the plan, perhaps as a result of
the steps taken by the Association.
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From existing data, we may conclude that, between 1925 and 1929, the
development of the wool industry was not unfavourable in comparison with
other trades in the sector of consumer products. However, the industry was
not at all satisfied. This is well illustrated by the appeal made to the munici-
pality of Tilburg to call upon the government for protecting measures. But
the mayor thought it not up to the town council to act. This issue is inter-
woven in the account of incidents, which does not convey a positive notion
of the relation between the town council and the organisation of the local in-
dustry.

The period of 1929 to 1936 is described in the chapter 'Van contin-
gentering naar depreciatie' (From the establishment of quotas to deprecia-
tion). The Netherlands had no adequate reply to the chaos in international
trade, characterised by the erosion of the most-favoured clause, unless the
attempts of prime minister H. Colijn, to find a solution through international
consultation, are regarded as such. However, a new course was taken by the
crisis legislation. To the wool industry, the crisis law on import was of the
greatest practical importance. After the establishment of quota on woollen
products, the share of the domestic industry on their home market increased
gradually.

These developments had profound effects on labour relations. This is
well illustrated by the wage statistics, introduced in 1924 and available up to
1940. The results of the most important and numerous occupations are com-
prised.

In January 1922, a report appeared '...about the issue of wage reduction'.
Since the amendment to the Labour Act, an extension of working hours was
illusory. Therefore, the report argued there was no other solution but to fol-
low the example set by other industrial branches and to reduce the wages.

The collective negotiations  with the unions between  1922  and  1937  are
dealt with successively. At the negotiations of 1922, the extension of the
working hours was presented to compensate the reduction of wages. Initially,
the unions did not agree, yet in conclusion they would not resist as long as
the minister would grant a permit to increase the working hours. However,
the minister was only prepared to do so in individual cases. This prolonged
the discussions up until spring 1923.

The second round of discussions commenced in the summer of 1923. The
department of labour placed a strong emphasis on the inevitability of the
wage-cuts. The manufacturers had reached their wits' end and the issue was
postponed over and over again. In the mean time, economic activity had in-
creased. Consequently, the balance tipped and an agreement was reached
with the trade union St. Lambertus in the fall of 1928. The increase of wages
was marginal, but the dispute of the Christian holidays was settled. Further-
more, the establishment of a pension fund was part of the deal.

The wage trend was upwards and the period until 1930 is characterised
by an autonomous development in the wages, peaking in the second half of
1929.
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The devaluation of the British pound pressurised the next round of talks.
In order to keep the Dutch guilder unimpaired, the wages needed to be re-
duced, according to minister Verschuur. Prime minister Colijn wrote to the
Association in the same spirit. As a result, the wages were reduced on the
fourth of January 1932.

Later on, statistics showed a substantial reduction in paid wages. That
was the final straw, yet it was merely the overture of the Tilburgian textile
strike of 1935.

In 1934, the issue was again discussed, but it took until July to create a
proposal. At first. St. Lambertus seemed to resign to the inevitable, but after
all, the proposal was rejected. Once again, a governmental mediator was
drawn into the dispute. Finally, the board of St. Lambertus gave in. An unof-
ficial strike broke loose. lasting from the 26th of August until the 26th of
September 1935.

Chapter ten is devoted to the important subject of industry regulation. A
collaboration resulting in binding resolutions was suggested to cure the very
ill industry. The establishment of a 'Bedrijfsraad' (companies council) for
the industry, based on the 'Bedrijfsradenwet' (Joint Industrial Council Act)
of 1933, was a concrete option. However. the wool Industrials were opposed.
The old struggles with outsiders resulted in an alteration of the opinion. The
changed views became evident in cartel-agreements, the first of which dates
from 1929.

Already after the foundation of the Association in 1896, an attempt was
made to reach an agreement on uniform sales conditions. The attempt failed.
but in 1906, extensive deliberations in this matter followed. However, the
mutual suspicion prevailed. A reprisal in 1921 was a failure as well. In April
1926, the purchase conditions of an eminent customer fuelled the delibera-
tions temporarily, yet without permanent success.

Sitovek. an analogy of 'samenwerkende industrielen tot organisatie van
verkoop van kledingstoffen' (co-operative industrials for organisation of sale
of cloth), is probably an initiative in which the Association had no part. It re-
sulted in the Envek-conditions, initiated by the 'Eerste Nederlandse
Vereniging van Engros-verzenders van Kledingstoffen' (First Dutch Asso-
ciation of Wholesale-senders of Clothes).The eighth of August 1930 the Si-
tovek agreement was signed. It ensured a minimum profit and provided
regulations for samples, maximum turnover discounts and currency-risk. Si-
tovek did not befall a long life. The archive has disappeared: only a few let-
ters could be found in the Newoco archives. from which we may conclude
that the agreement was still in existence in 1935.

The 'Algemeen Verbindend Verklaring' of the CAO (a governmental
declaration that this collective agreement is generally binding for the indus-
try) should be reckoned amongst the previously discussed matter. if only be-
cause. again in this case. the outsiders were able to obstruct the intentions of
the Association. Many wool firms were not a member of the Association.
The obvious way to go seemed to confer with the national 'Vereniging van
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Katholieke Werkgevers in de Textielnijverheid' (Association of Catholic
Employers in the Textile Industry), for this association hosted several wool
firms as well, which were subject to its wage regulations. The fundamental
differences between the national and the Tilburgian wage schemes could not
be neglected. Tilburgian wages were higher and would need to decrease, as
national wages would need to increase. Simultaneously, the division of mu-
nicipalities in classes and the division of the workers into three wagegroups
were drawn into question. Nevertheless, a proposal was developed, that
raised little support in the Tilburgian meetings. When the unions reacted
with a much more ambitious approach, every enthusiasm vanished. After-
wards, the trade unions reacted to the reproaches of the organisation of
manufacturers by means of an elaborate note. The unions stated that they in-
deed had tried to adjust the wages elsewhere up to Tilburgian standards.
They also claimed the discrepancies were not as sizeable as thought by he
Tilburgians. Moreover, there were no indications, in the author's opinion,
that firms left Tilburg as a result of the high local level of wages At the dawn
of the second World War, such issues did not attract much attention.

In the final chapter, the author hazards to make several concluding obser-
vations, taking stock of well over forty years of the existence of the Asso-
ciation. The main points of attention are summarily reproduced below:
- Did the Association fulfil its statutory objectives?
- History reveals a gradual development of the role of the Association as de-

fender of individual interests into an organisation as a carrier of social
ideas and perceptions.

- This is reflected in the laborious road leading up to the first collective la-
bour agreement in 1917, in which several stages can be discerned.

- Another important role of the Association was that of guardian of the mu-
tual collegiality and solidarity. Ample times this ambition was threatened
by the actions, or merely the existence, of outsiders.

- If one Was to pigeonhole the Association ideologically, it is characteristic
that only after firm, incessive pressure and under the threat of revolution in
1919, the Association accepted the R.C.-principles.

- The efficiency of the Association was profoundly determined by the avail-
ability of a professionally staffed bureau since 1921, that could broaden the
horizon in the period that so many companies developed into public corpo-
rations.

- By means of this bureau, mutual regulations were accomplished, particu-
larly in the 1920-ies, that were examples of a dynamic policy.

- The Association was based upon a regional concentration of the industry,
which required a high mutual discipline, but bore its fruits as well.

- The attention given throughout at least fifteen years to Dutch trade policy
was not rewarded with actual realisation of the advocated measures. Until
1931 the textile industry of Twente formed a blockade.

- The situation of the industry left it with no other choice but to conform to
the 'adjustment politics' of the government. Eventually, this lead to the
Textile Strike of 1935, resulting in a decrease of wages. This damaged the
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image of the Association nationally, and that of union St. Lambertus 10-
cally. Again in this issue, the position of the local government was a point
of dispute.

- Binding regulations were to offer a getaway from the killing competition, a
result from the commercial politics and monetary situation in the 1930-ies.
A limited number of manufacturers determined the character and policy of
the Association more than others. A brief sketch provides an impression of
these personalities.

- A contemplation of the impact of the wool industry on the economic activ-
ity in Tilburg concludes the final chapter.
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Archivalia

A.         Archief van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van
Wollenstoffen

De collectie bestaat voornamelijk uit notulenboeken. Vanaf 31 januari
1921 inv.nr.250) zijn de notulen losbladig en met een schrijfmachine
uitgewerkt. (De gebruikte nummers stammen uit het archief van de Stichting
Bureau Mr. Dr B.J.M van Spaendonck)

Het correspondentiearchief en het archief van financiele stukken
(accountantsrapporten en dergelijke) zijn niet bewaard gebleven. Van het
'correspondentiearchief' is slechts een doos gevonden betrekking hebbend op
de periode 1904-1949 (doos 264).

Bestuursvergaderingen
N.B. Tussen de notulen van de bestuursvergaderingen bevinden zich ook

de verslagen van de vergaderingen van de Raad van XIV, zie over dit college
het bindend besluit opgenomen in de verzameling onder 383.
249. 22-12-1896 t/m 30-11-1912 oprichting
293. 04-12-1912 t/m 01-04-1916
294. 05-04-1916 t/m 26-06-1919
295. 05-07-1919 t/m 25-01-1921

Algemene vergaderingen
290. 22-12-1896 t/m 07-05-1913
291 23-06-1913 t/m 16-02-1917; de notulen van de algemene vergaderingen in de

periode februari 1917 tot april 1919 blijken verloren te zijn gegaan. Er zijn
blijkens de notulen van de bestuursvergaderingen weI algemene vergaderingen
gehouden.

292. 11 -04- 1919 t/m 28-04-1921; vanaf 10-4-1922 zijn de notulen van de Algemene

Vergaderingen systematisch gebundeld met de bestuursvergaderingen, zie die
rubriek 250 ev.
Echter ook de notulen van de algemene vergaderingen in de periode mei 1921
tot april 1922 blijken verloren te zijn gegaan. De notulen van de algemene
vergadering van 28-04-1921 zijn de laatste, die door H. Donders handgeschreven
zijn. Die van 10-4-1922 zijn de eerste notulen in machineschrift. Er zijn in het
tussenliggende jaar verschillende algemene vergaderingen gehouden. In de
bestuursvergadering van 19 mei 1921 kreeg H. Donders een nieuwe instructie
inzake de verslaglegging van de algemene vergaderingen. De notulen moesten
beknopter. Zij zouden voortaan in machineschrift uitgevoerd worden. Het
resultaat van deze opdracht is dus onbekend.

Bestuurs- en Ledenvergaderingen
250. 31-01-1921 t/m 03-07-1922 Deel T-I tot pag. 203

13-07-1922 t/m 23-04-1924 Deel T-II tot pag. 448
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Er is een verzameling ongetekende kopieen van de notulenpagina's 259 t/m 379:
23-01-1923 t/m 15-11-1923

254. 05-05-1924 t/m 06-08-1925 Deel T-III tot pag. 658

255. 12-08-1925 t/m 09-11-1926. Deel T-IV tot pag. 862

499. 6-11-1926 t/m 19-08-1927 Deel T-V tot pag. 1059

256. 30-08-1927 t/m 09-05- 1928 Deel T-VI tot pag. 1245

257. 31-05-1928 t/m 27-12-1928 Deel T-VII tot pag. 1389

258. 04-01-1929 t/m 21-07-1930 Deel T-V111 tot pag. 1561

259. 30-07-1930 t/m 02-02-1932. Deel T-IX tot pag. 1755

260. 16-02-1932 t/m 13-04-1933 Deel T-X tot pag. 1926

261. 28-06-1933 t/m 22-08-1934 Deel T-XI tot pag. 2130

262. 13-09-1934 t/m 25-09-1935 Deel T-XII tot pag. 2285

08-10-1935 t/m 19-06-1936 Deel T-XIIA tot pag. 2361
19-06-1936 t/m 17-05-1939 Deel T-XIII tot pag. 2576
05-07-1939 t/m 12-12-1940 Deel T-XIV tot pag. 2654

Co,n,nissies
251. 15-06-1922 t/m 12-11-1930 Verzameling besluitenlijsten van de commissies.

voor steenkolen
voor de belastingen
voor de expeditie
voor de veiligheidswet
voor arbeidsaangelegenheden
Bezuinigingscommissie
voor de verzekeringen
voor de handelspolitiek
voor zwavelzuur
voor assurantien
voor de vuilwaterkwestie
van beroep voor de ziekenkassen
voor electriciteit en waterleiding
van advies voor de ziekteverzekering

in totaal 81 vergaderingen van 14 commissies

Verzamelingen van Statuten, Reglementen en (Bi,ide,ide) Besluite,1
383 Twee verzamelingen gedateerd A. december 1927 en B. november 1934

Deze verzamelingen zijn losbladig: in de loop der jaren hebben aanvullingen en
verwisselingen van teksten plaats gevonden. In het laatste geval zijn de oorspron-
kelijke teksten meestal niet bewaard. In enkele gevallen zijn zowel de oude als de
nieuwe tekst in de collectie opgenomen. Voorin bevindt zich een register.
december 1927 omvat 27 besluiten e.d.: pag. I t/m 59.
november 1934 omvat 37 besluiten e.d: pag. I t/m 70

264. Inventarislijst losse documenten Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van
Wollenstoffen.

B.         Archief van de Stichting Bureau Van Spaendonck

1. Notulen Algemeene Vereeniging voor Wolhandel en wolindustrie tot 6-11-1939
tot pag. 73

22.      Notulen van de bestuursvergaderingen van de Bedrijfsvereniging voor Ziekengeld
in de Textielnijverheid van 20-12-1929 tot 29-5-1931. deel BVT-1 tot pag.BVT
187
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64. Circulaires van de Nederlandsche Wollenstoffen-Conventie en de
Damesmantelstoffen- Conventie van 29-3-1935 tot 2-5-1936 inzake Damaco

65. Circulaires van de Damesmantelstoffen- Conventie van 8-5-1936 tot 10-6-1939
236. Circulaires van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen en

SITOVEK van 17-7-1929 tot 15-5-1931 inzake Sitovek
296. Notulenboek van de algemene vergaderingen der Cooperatieve Vereniging van

Tilburgsche Fabrikanten van Wollen Stoffen tot verkoop van fabrieksafvallen en
aankoop van grondstoffen van 4-8-1913 tot 13-3-1922

297. Notulenboek van de bestuursvergaderingen der Cooperatieve Vereniging van
Tilburgsche Fabrikanten van Wollen Stoffen tot verkoop van fabrieksafvallen en
aankoop van grondstoffen van 14-8-1913 tot 15-3-1922

384. Circulaires van de Vereniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen en
de Nederlandsche Wollenstoffen-Conventie van 20-10-1933 tot 5-4-1935 inzake
Newoco, deel WOC I

385. Circulaires van de Nederlandsche Wollenstoffen-Conventie van 16-4-1935 tot 22-

6-1937, deel WOC II
386. Circulaires van de Nederlandsche Wollenstoffen-Conventie van 14-6-1937 tot 31-

5-1938, deel WOC III
Circulaires van de Nederlandsche Wollenstoffen-Conventie van 3-6-1938 tot 30-
3-1940, deel WOC IV
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C. Rijksarchief Noord Brabant

Archief Kamer van Koophandel voor Tilburg en Omstreken,
1603 Notulenboek
1604 Notulenboek
Archief inschrijvingen in het handelsregister

D. Algemeen Rijksarchief, Den Haag

Plaatsingslijst van het archief van de directie van Handel en Nijverheid 1905-1943 en
voorgangers met werkarchieven van minister Steenbeghe, H.M. Hirschfeld en van enkele
commissies (1815). 1905-1943 (1946), toegangsnummer 2.06.001
ARA II archief van de Nijverheidsraad, toegangsnummer 2.06.058
Archief van het ministerie van Sociale Zaken, afdeling Arbeid 1893-1941,
toegangsnummer 2.15.31
Archief van het ministerie van Justitie, 1915-1955, toegangsnummer 2.09.22

E. Gemeentearchief Tilburg

4.        Secretariearchief van de gemeente Tilburg (1781) 1810-1907 (1873)
07.05 Woningbouwverenigingen
119 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Tilburg en Omstreken

123 Vereniging tot bevordering van de Textielnijverheid 1925

140 Archief van het bedrijf der textielververijen 'De Koningshoeven' NV., voorheen

de Co6peratieve Ververijen van Tilburgse Fabrikanten van Wollenstoffen U.A. te
Tilburg, 1918-1985

Bidprentjes archief
Repertorium op de Nieuwe Tilburgse Courant en
Repertorium op het Weekblad van Tilburg en de Tilburgse Courant beide samengesteld
door A.J.M. Vorselaars
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1919 met betrekking tot de <extielnijverheid, uitgave oktober 1920 door de Vereeniging
van Katholieke Werkgevers in de Textielnijverheid,Beknopte handleiding der Arbeidswet

19 19 voor de wolindustrie. ongedateerd uitgegeven door de Vereeniging van Tilburgsche
Fabrikanten van Wollenstoffen.Beknopte handleiding der gewijzigde Arbeidswet 1919
wor de lextielindustrie. maart 1926. zowel uitgegeven door Vereeniging van Tilburgsche
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Fabrikanten van Wollenstoffen als door de Vereeniging van Katholieke Werkgevers in de
Textielnijverheid

170.   Archief VTFW nr.292, notulen algemene vergadering van  13-2- 1917
171.  Archief VTFW nr.292, notulen algemene vergadering van 3-1-1920
172.    Archief VTFW nr.292, notulen aigemene vergadering van 30-1-1920
173.   Archief VTFW nr.295, notulen bestuursvergadering van  11-3-1920
174.   Archief VTFW nr.292, notulen algemene vergadering van 30-1-1920
175.   Archief VTFW nr.292, notulen algemene vergadering van 30-1-1920
176.   Archief VTFW nr.292, notulen algemene vergadering van 30-1-1920
177.  Hoofdstuk 6
118.   A.M. Eijkens, 30 Jaren 'Nederlandise  R.K. Vereniging van Werkgevers in de

Textielnijverheid' ( 19 19 -1949), Tilburg juni  1949
179.   Verslag der Vereniging van Katholieke Werkgevers in de Textielnijverheid over het jaar

1919, opgenomen in notulenboek archief Vereniging van Katholieke Werkgevers in de
Textielnijverheid inv. nr.29

180.   Verslag der Vereniging van Katholieke Werkgevers in de Textielnijverheid over het jaar
1919, opgenomen in notulenboek archief Vereniging van Katholieke Werkgevers in de
Textielnijverheid inv. nr.29

181. A..M. Eijkens, a. w., 9
182.   Archief VTFW nr.295, notulen bestuursvergadering van 13-11-1919
183.   Archief nr.29, notulen bestuursvergadering van de Vereniging van Katholieke Werkge-

vers in de Textielnijverheid van 8-3-1920
184. J.D.J. Aengenent, Wat is hit Bedrijfsradenstelse/7. 's-Hertogenbosch 1920.
185.   Archief VTFW nr.295, notulen bestuursvergadering van  11-3-1920
186.   Archief VTFW nr.295, notulen bestuursvergadering van 28-4-1920
187.  Archief VTFW nr.295, notulen bestuursvergadering van 19-7-1920
188.  Archief VTFW nr.295, notulen bestuursvergadering van 19-7-1920
189.   Archief VTFW nr.292, notulen algemene vergadering van 4-10-1920
\90.  Nieuwe Tilburgse Courant, dd. 8-11- 1920
191.   Archief VTFW nr.292, notulen algemene vergadering van 28-1-1921
192.   Archief VTFW nr.290, notulen algemene vergadering van 16-12-1911
193.   Archief VTFW nr.291, notulen algemene vergadering van 28-12-1916
194.   Archief VTFW nr.291, notulen algemene vergadering van  13-2-1917
195. Ibidem
196. Ibidem
197.   Archief VTFW nr.293, brief dd. 11-8, notulen bestuursvergadering van 13-8-1917
198.   Archief VTFW nr.294, notulen bestuursvergadering van 4-2- 1918
199.  ARA Il F.C. van Proosdij, Inventaris van het archief van de onderafdeling werkeloos-

heidsverzekering van het Ministerie van Sociale Zaken 1914-1944,'s-Gravenhage 1970,
inv. nr. 2.15.01. De hierna volgende passage is grotendeels hierop gebaseerd.

200. Ministeriele circulaires van 22 en 26 augustus  1914
201.  Koninklijk Besluit van 2-12-1916 Stb!.522
202.  Wet van 31-10-1919 Stbl.620
203.   Archief VTFW nr.294, notulen bestuursvergadering van 19-4-1918
204.   Archief VTFW nr.294, notulen bestuursvergadering van 27-1918
205.  Archief VTFW nr.294, notulen bestuursvergadering van 26-6-1919
206.   Archief VTFW nr. Archief 294, notulen bestuursvergadering van  11-7-1919 (mbt.

Arbeidersorganisaties), notulen bestuursvergadering van 19-7-1920
207.   Archief VTFW nr.290, notulen algemene vergadering van 26-11 -1920
208. Ibidem
209.   Archief VTFW nr.295, notulen bestuursvergadering van 14-12-1920
210.   Archief nr.29. notulen bestuursvergadering van de Vereniging van Katholieke

Werkgevers in de Textielnijverheid van 2-12-1920
211.   Archief nr.29, notulen bestuursvergadering van de Vereniging van Katholieke

Werkgevers in de Textielnijverheid van 2-12-1920
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212. Archief Vereniging van Katholieke Werkgevers in de Textielnijverheid nr.29, notulen

vergadering van de Vereniging van Katholieke Werkgevers in de Textieinijverheid, de
Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen en de Enschedese

Fabrikantenvereniging op 30-12-1920
213.  Archief nr.29, notulen bestuursvergadering van de Vereniging van Katholieke

Werkgevers in de Textieinijverheid van 26-1-1921
214.  Archief VTFW nr.295, notulen bestuursvergadering van 17-1-1921
215.   Archief VTFW nr.295, notulen bestuursvergadering van 25-1-1921
216.  Archief VTFW deel T-I, notulen bestuursvergadering van 3-2-1921
217.  Archief VTFW deel T-I. notulen bestuursvergadering van 9-2-1921
218.   Archief VTFW deel T-1, notulen bestuursvergadering van 25-2- 1921
219.  Archief VTFW nr.292, notulen algemene vergadering van 2-3-1921
220.    Archief VTFW nr.292. notulen algemene vergadering van 4-4-1921
221.  Archief VTFW nr.292, notulen algemene vergadering van 25-4-1921
222.   Archief VTFW nr.292, notulen algemene vergadering van 25-4-1921
223.   Archief VTFW nr.250, notulen bestuursvergadering van 2-6-1921,notulenboek Tl
224.   Archief VTFW inv. nr.250, notulen bestuursvergadering van 2-6-1921, notulenboek TI

225.   Archief VTFW inv. nr.250, notulen bestuursvergadering van 8-6-1921, notulenboek Tl

226.  Henk van Doremalen, 'De Handen ineen,  Geschiedenis van  100 jaar Vakbeweging in
Tilburg', Deel 8 in de Tilburgse Historische Reeks, Tilburg 1996,86.

111. Mededelingen 1924 nr.6

Hoofdstuk 7

1.      Archief VTFW nr.249, notulen bestuursvergadering van 25-9-1909
2.      Archief VTFW nr.290, notulen algemene vergadering van 13-11-1909
3.      Archief VTFW nr.290, notulen algemene vergadering van 22-11-1909
4.      Archief VTFW nr.249, notulen bestuursvergadering van 25-1-1913
5.       Artikel  11 van de statuten
6.      Archief Van Spaendonck Groep nr.296, notulen algemene vergadering van de Co6pera-

tieve Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen tot verkoop van

fabrieksafvallen en aankoop van grondstoffen dd. 26- 11-1920
7.      Archief VTFW nr.290, notulen algemene vergadering van 23-6-1899
8.          Archief VTFW nr.249, notulen bestuursvergadering  van 25-1 1-1899

9.      Archief VTFW nr.290, notulen algemene vergadering van 3-2-1908
10. 1bidem

11,     Archief VTFW nr.290, notulen algemene vergadering van 20-6-1908
12.     Archief VTFW nr.290, notulen algemene vergadering van 9-6-1909
13.     Archief VTFW nr.292, notulen algemene vergadering van 19-1-1915

14.    Archief VTFW nr.293, notulen bestuursvergadering van 15-6-1915
15.     Archief VTFW nr.29 L notulen algemene vergadering van 4-2-1916
16.    Archief VTFW nr.294, notulen bestuursvergadering van 27-2-1917
17.    Archief VTFW nr.294, notulen bestuursvergadering van BV 14-4-1917
18.    Archief VTFW nr.295, notulen bestuursvergadering van 9-1-1919
19.     Archief VTFW nr.290, notulen algemene vergadering van 18-12-1903
20.     Archief VTFW deel T-1, notulen algemene vergadering van 23-5-1922
21.    Archief VTFW deel T-I , notulen bestuursvergadering van 20-6-1922
22.      Archief VTFW deel T-II, notulen algemene vergadering van  18-2- 1924
23.     Archief VTFW nr.254, notulen algemene vergadering van 20-10-1924,24- 11 -1924,30-6-

1925,24-9-1925,26-5-1926

24.    Archief VTFW deel T-IX, notulen bestuursvergadering van 26-5-1931

25.   Bijvoegsel 9759 bij de Nederlandse Staatscourant van 21-2- 1932 no. 38

26.    Archief VTFW deel T-IV, notulen algemene vergadering van 26-5-1926

27.     Archief VTFW deel T-III, notulen bestuursvergadering van 24-4-1925
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28.    Archief VTFW deel T-IV, notulen algemene vergadering van 24-9-1925
29.    Archief VTFW deel T-IV pag.774
30.       Archief VTFW deel T-IV, notulen bestuursvergadering  van 26- 10-1926
31.       Archief VTFW deel T-V, notulen algemene vergadering van 18-2-1930,  III32.     Archief VTFW decl T-XIV, notulen algemene vergadering van 21-9-1939
33. VTT Textiellechnisch Maandblad okt. 1953 Jubileumnummer: 'Hogere Textielschool

Tilburg 1878 - 75 jaren - 1953'
34.    Archief VTFW nr.290, notulen algemene vergadering van 24-2-1912
35.    Archief VTFW nr.291, notulen algemene vergadering van 29-12-1913
36.    Archief VTFW nr.293, notulen bestuursvergadering van 17-2-191537.    Archief VTFW nr.291, notulen algemene vergadering van 22-3-1915
38.     Archief VTFW nr.293, notulen bestuursvergadering van 8-4-1916
39.    Archief VTFW nr.250, notulen bestuursvergadering van 7-12-1921
40.    De notulen van deze algemene vergadering zijn - zoals eerder vermeld - niet bewaard

gebleven
41. Inventarislijst losse documenten Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van

Wollenstoffen dd. 29 november 1998 nr.50
42.    Archief VTFW nr.253, notulen bestuursvergadering van 20-6-1923
43.      Archief VTFW nr.253, notulen bestuursvergadering van  12-3- 192444.     Archief VTFW deel T -III, notulen algemene vergadering van 21-5-1924
45.    Archief VTFW deel T-III, notulen algemene vergadering van 20-10-1924
46.     Archief VTFW deel II, notulen bestuursvergadering van 24-1-1923
47.   F. Vuysters. Het tekort iii de vakopleiding van den Tilburgschen wolwever, Tilburg 192248.     Vuysters schreef ook enige handboeken over textieltechniek, Noppen en stoppen [zj] en

Noppen stoppen bindingsleer, Tilburg 1932, Bibliotheek Nederlands Textielmuseum Til-
burg

49.    Archief VTFW deel T-II, notulen algemene vergadering van 25-6-1923
50.    Archief VTFW deel T-III, notulen bestuursvergadering van 27-10-1924
51.     Archief VTFW deel.T-III, notulen bestuursvergadering van 3-11-1924
52.     Archief VTFW decl T-III, notulen algemene vergadering van 24-11-1924
53.    Archief VTFW deel T-III pag. 542-543, afschrift van de brief van de Hoofdinspecteurvan de Arbeid Hoofd van het 2' district van de Arbeidsinspectie J. Asselbergs54.      Archief VTFW deel T-III, notulen algemene vergadering van 16-3-1925
55.    Archief VTFW deel T-IV, notulen algemene vergadering van 22-12-1925
56.    Archief VTFW deel T-IV, notulen bestuursvergadering van 12-3-1926
57.      Archief VTFW deel T-V. notuien algemene vergadering van  1-4-1927
58.    Archief VTFW decl T-IV, notulen bestuursvergadering van 14-12-1925
59.    Archief VTFW deel T-IV nr. 259 pag. 763-764, afschrift van de brief van de Hoofdin-

specteur van de Arbeid Hoofd van het 2' district van de Arbeidsinspectie J. Asselbergs60.    Archief VTFW nr. 255, notulen bestuursvergadering van 17-2-1926
61. Archief VTFWdeel T-IV, notulen bestuursvergadering van 27-8-1926
62.     Archief VTFW deel T-IV, notulen bestuursvergadering van 20-7-1926
63.      Archief VTFW deel T-V, notulen algemene vergadering van 19- 11- 192664.     Archief VTFW deel IV, notulen bestuursvergadering van 5-10-1926
65.    Archief VTFW deel T-V, notulen bestuursvergadering van 17-5-1927
66.   Hans Bornewasser, Katholieke Hogeschool Tilburg 1927-1954, deel 1 pag. 10. Baarn 197867.      Archief VTFW deel T-VI, notulen bestuursvergadering van  1 -12-192768.   Hans Bornewasser, Katholieke Hogeschool Tilburg 1927-1954. deel 1 pag.94, Baarn 197869.    Hans Bornewasser, Katholieke Hogeschool Tilburg 1927-1954. deel 1 pag.50, Baarn 197870.       Archief VTFW deel T-VII, notulen algemene vergadering van 16-11-1928
71.    Archief VTFW deel T-VIII, notulen bestuursvergadering van 21-7-1930
72.      Archief VTFW deel T-Xl, notulen bestuursvergadering van 20-6-1933. nr. 261.

Bornewasser vermeldt als jaar van publicatie 1935.73.   Hans Bornewasser, Katholieke Hogeschool Tilburg 1927-1954, decl  1  pag. 119,  Baarn
1978
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74.   J.P.A. van den Dam, Arnold Leon Armand Diepen, 1846- 16'95. decl V in de reeks
'Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland'. Tilburg 1966,103

75.    Gemeenteverslag Tilburg  1887.54
76.     Nieuwe Tilburgsche Courant, 8-1-\885
77.     Berekend op basis van gegevens verzameld door J.P.A. van den Dam, a. w., 104
78.     Archief VTFW nr.290, notulen algemene vergadering van 24-11-1899
79. Wet houdende wettelijke verzekering tegen geldelijke gevolgen van ongevallen in

bepaalde bedrijven dd. 2- 1 -1901
80.    Archief VTFW nr.290, notulen algemene vergadering van 24-2-1899
81.     Archief VTFW nrs,249 en 293, notulen bestuursvergaderingen van 14-9-1912,9-8- 1913

en 27-10-1913.
82. Ziektewet van 5-6-1913 Stbl.204

83.    Archief VTFW deel T-IV pag.661-665
84.    Archief VTFW inv. nr.264, verzameling bindende besluiten onderdeel X
85.    Archief VTFW deel T-IV, notulen algemene vergadering van 22-12-1925
86.    Archief VTFW deel T-IV. notuten gecombineerde vergadering van Vereeniging van

Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen en Vereniging van Katholieke Werkgevers in
de Textielnijverheid dd. 19-11-1925

87.     Archief VTFW decl T-V, notulen bestuursvergadering van  10-3- 1927
88.    Archief VTFW deel T-V, Punten ter behandeling in de vergadering van voorzitters en

leden der fabrieksziekenkassen der Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van
Wollenstoffen op 23-3- 1927.922 Um 928

89.     Archief VTFW deel T-VI, vergadering van de commissie van advies voor de
ziekteverzekering op 9-9- 1927.1075- 1076

90.     Archief VTFW deel T-VI, notulen algemene vergadering van  15-9-1927
91.     Archief VTFW deel T-VI, notulen bestuursvergadering van  13-10-1927 en van de

algemene vergadering van 21-12-1927
92.     Archief VTFW deel T-VI, notulen bestuursvergadering vani 2-1-1928
93.     Archief VTFW deel T-VII, notulen algemene vergadering van 26-11-1928, en archie f

VTFW T-VIII. bestuursvergadering van  18-3-1929
94.    Archief VTFW deel T-VII, notulen algemene vergadering van 26-7-1929
95.     Archief VTFW deel T-VilI, notulen bestuursvergadering van 28-1-1930
96.    A.M. Eijkens. a.w.. 40 e.v.
97.    Archief VTFW nr.294, notulen bestuursvergadering van 28-7-1919
98.    Archief VTFW nr.292. notulen algemene vergadering van 2-3-1920
99.    Archief VTFW deel T-X, voorstel der commissie voor arbeidsaangelegenheden inzake

loonsherziening (31-10-1932), kosten kindertoeslagregeling, 1846
100.  Wet van 4-11-1919 Stb/.628 betreffende vrijwillige ouderdomsverzekering.
101.   Archief VTFW T-IV. notulen bestuursvergadering van 26-10-1926
102.   Archief VTFW T-V, notulen bestuursvergadering van 21-1 2-1926
103.   Archief VTFW T-V, notulen bestuursvergadering van 10-3-1927
104.   Archief VTFW T-V. notulen bestuursvergadering van 25-5-1927
105.  Enkele gegevens in verband met de eventuele oprichting van een Pensioenfonds. VTFW

deel T-V pag. 1047-1050
106.   Archief VTFW deel T-VI, notulen bestuursvergadering van 20-4-1928
107.   Archief VTFW deel T-VI pag. 1160, Schets voor een Pensioenfonds voor de Tilburgsche

Wollenstoffen Industrie. dd. 11-1-1928
108.  Archief VTFW deel T-VI, notulen bestuursvergadering van 27-4-1928
109.  Archief VTFW deel T-VI. notulen algemene vergadering van 9-5-1928
110.   Archief VTFW T-VI, notulen bestuursvergadering van 12-6-1928
111.   Archief VTFW T-VII, notulen bestuursvergadering van 12-1 2-1928
112.  Archief VTFW deel T-VII, notulen bestuursvergadering van 10-8-1928
113.  Archief VTFW T-VII. notulen bestuursvergadering van 27-12-1928
1 14.   1 Archief VTFW T-VilI Wet van 22-12-1922 Stbl. 716 tot regeling van het levensverzeke-

ringsbedrijf
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115.   Archief VTFW deel T-VI, notulen bestuursvergadering van 30-3-1928
116. ARA, archief van de Afdeling Arbeid van het Ministerie van Sociale Zaken, inv. nr.

2.15.31
117.  1637s B.W. en de daarop gebaseerde A.M.v.B. dd. 21-3-1908 Sibl.88
118.  K.B. van 27-10-1931 verleende ontheffing van de bepalingen van de AmvB van

31-3-1908 Stbl. 94 tot uitvoering van art. 1637s B.W.
119. A.M. Eijkens, a.w., 54
120.   Archief VTFW deel T-VII, notulen bestuursvergadering van 12-6-1928
1 2 1.   Archief VTFW deel T-VW nr.258, dit steunt op een opmerking van Frans van Dooren in

de algemene vergadering van 26-7-1929
122.   Archief VTFW deel T-VII, notulen bestuursvergadering van 13-7-1928
123.   Archief VTFW deel T-VIII, notulen Raad van XIV van 21-6-1929
124.   Archief VTFW deel T-VIII, notulen bestuursvergadering van 28-1-1930
125.    Archief VTFW deel T-X, notulen bestuursvergadering van 6-4-1932
126.   Archief VTFW deel T-X, notulen bestuursvergadering van 18-5-1932
127.   Archief VTFW deel T-X, nr.260 pag. 1822-1826
128.   Archief VTFW deel T-XI, notulen bestuursvergadering van 27-4-1934
129.  Archief VTFW nr.383, verzameling statuten, reglementen, besluiten enz. nr. XXXV

Collectie november 1934, (versie februari  1936)
130.   Archief VTFW deel T-XII, notulen algemene vergadering van  11-3-1935
131.   Archief VTFW deel T-XII , notulen bestuursvergadering van 30-11-1934
132.   Archief VTFW nr.383, verzameling statuten, reglementen, besluiten enz. nr. XXXV

Collectie november 1934, (versie februari 1936)
133.  M.J.J.G. Rossen, Het gemeentelijk huisvestingsbeleid in Nederiand. 281
134.   Archief VTFW nr.291, notulen algemene vergadering van 10-3-1916
135. M.J.J.G. Rossen. a. w.,282
136.   Archief VTFW nr,293, notulen bestuursvergadering van 8-3-1916
137.  NTC dd. 30-3-1916
138.   NTCdd.  1-4-1916
139.   Wet op deoorlogswinstbelasting van 22-6-1916 Stbl. 288
140.   Archief VTFW nr.291, notulen algemene vergadering van 28-4-1916
141.  Archief VTFW nr.294, notulen bestuursvergadering van 22-4-1918
142.   Archief VTFW nr.294. notulen bestuursvergadering van 22-4-1918
143.  Wet tot wijzing van de oorlogswinstbelasting van 16-4-1920 Sibl. 191
144.   Archief VTFW deel T-II, notulen bestuursvergadering van 18-7-1922
145.   Archief VTFW nr.294, notulen bestuursvergadering van  17-6-1918
146.  Archief VTFW nr.294. notulen bestuursvergadering van 9-1-1919
147.  Wetten van 18-8-1916 Stbi.  41  j  en  412
148.   Archief VTFW nr.292. notulen algemene vergadering van 4-8-1919
149.   Wet van 11-4-1919 Stbi./71
150.  Archief VTFW deel T-I, notulen bestuursvergaderingen van 18-3-1921 en 22-4-1921
151.   Archief VTFW deel T-I, notulen algemene vergadering van 10-4-1922
152.  Archief VTFW decl T-1, notulen algemene vergadering van 10-4-1922
153.  Archief VTFW deel T-1, notulen bestuursvergadering van 19-5-1921
154.  Archief VTFW deel T-III, notulen bestuursvergadering van 25-8-1924 en notulen

algemene vergadering van 20-10-1924
155. Ibidem
156.  Archief VTFW deel T-III, 575-578
157.   Archief VTFW deel T-III, notulen bestuursvergadering van 23-3-1925
158.  Archief VTFW deel T-III, notulen bestuursvergadering van 4-3-1925
159.   Archief VTFW deel T-X en XI, notulen algemene vergadering van 8-3-1933. 13-3-1933

en 20-10-1933. notulen bestuursvergaderingen van 26-4-1933, 19-9-1933 en 18-10-1933
160.  B.J. van Spaendonck, Gerard Cornelis \,an  Spaendonck ( 1804-1873),  Enige facetten van

de Tilburgse samenleving in het midden der negentiende eeuw, Hoofdstuk 5. P.C. Boeren,
Het hart van Brabant,  100 jaar Kamer van Koophandel Tilburg. Tilburg 1942
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161. P.C Boeren. a. w.,134
162.   Archief VTFW deel T-249, notulen bestuursvergadering van 31 -3-1900
163.   Archief VTFW deel T-I, notulen bestuursvergadering van 27-1-1922
164.  Wet van 2-5-1897 Stbi. 141
165.   Archief VTFW deel T-249. notulen bestuursvergadering van 16-5-1900
166.   Archief VTFW nr.290, notulen algemene vergadering van 2-7- 1900
167.  Archief VTFW nr.290, notulen algemene vergadering van 14-4-1903
168.  Wet van 24-11-1922 Sibl. 626
169.   Archief VTFW deel T-111, notulen algemene vergadering van 30-6- 1925
170.   Archief VTFW deel T-IV, notulen algemene vergadering van 24-9-1925
171.   Archief VTFW deel T-IV, notulen bestuursvergadering van 30-3-1926
172.   Archief VTFW deel T-IV, notulen bestuursvergadering van 9-6- 1926
173.  Archief VTFW deel T-IV, notulen bestuursvergadering van 26-5-1926
174.   Archief VTFW deel T-IV, notulen bestuursvergadering van 27-8-1926
175.   Archief VTFW deel T-IV, notulen algemene vergadering van 30-9-1926
176.   Archief VTFW deel T-V, notulen bestuursvergadering van 16-8-1927
177. Ibidem
178.  Archief VTFW deel T-VI, notulen algemene vergadering van 15-9-1927
179.  Ibidem
180.   Archief VTFW deel T-XIIA, notulen algemene vergadering van 10-2-1936
181.   Archief VTFW deel T-VI. notulen bestuursvergaderingen van 1- 12-1927 en 16-2-1928
182.   Archief VTFW deel T-VIII. notulen bestuursvergadering van 15-5-1930
183.  Archief VTFW deel T-XII, notulen algemene vergadering van 15-7-1935
184.  Frans van Dooren in Katholiek Sociaal Weekblad (Archief VTFW nr.290 notulen

bestuursvergaderingen van 4-10-1902 en 6-10-1902. idem Archief VTFW inv. nr.290.
notulen algemene vergadering van 18-12-1903); Ph. Donders in Nieuwe Tilburgsche
Courant (notulen bestuursvergadering van 30-1-1905)

185.   Archief VTFW nr.290, notulen algemene vergadering van 22-11 -1909
186.  Archief VTFW nr.290. notulen algemene vergadering van 12-10-1910
187.  Archief VTFW nr.249, notulen bestuursvergadering van 7-2-1911
188.   Archief VTFW nr.290, notulen algemene vergadering van 24-2-1912
189.   Archief VTFW deel T-293, notulen bestuursvergadering van  11-1- 1916
190. P.C. Boeren, a.w., 84
191.   Archief VTFW nr. 290, notulen algemene vergadering van 21 -12- 1908
192.   Archief VTFW decl T-XI. notulen algemene vergadering van 6-6- 1934
193.   Archief VTFW deel T-XII, notulen bestuursvergadering van 21-9-1934

Hoofdstuk 8

1.      Archief VTFW. Mededelingen, Jaargang 1924, nr. 1, brief van de Kamer van Koophandel
en Fabrieken voor Tilburg en Omstreken aan de minister van binnenlandse zaken en
landbouw dd. 28 december 1923

2.     Economisch Technologisch Instituut ETI, Gegevens omtrent de Nederlandsche
wollenstoffen-industrie, productie en afzet. Tilburg 1931.11

3. C.B.S. Maandstatistiek van den In- Uit- en Doon'oer, 1920-1939

4.     Joh. de Vries. 'Het economisch leven in Nederland 1918-1940' in Algemene Geschiedenis
der Nederlanden, decl 14. Bussum 1979,133

5. C.B.S., Maandstatistiek van den in- Uit- en Doorvoer, 1920- 1939, C.B.S.. Statistiek van
roortbrenging en verbruik

6.      Archief VTFW nr.249, notulen Gecombineerde vergadering van 24-6-1910
7.     Joh. de Vries. 'Het economisch leven in Nederland 1918-1914' in Algemene Geschiedenis

der Nederlanden deel 14, Bussum 1979
8.     Ontleend aan F.A.G. Keesing, De conjuncturele ontwikkeling van Nederland en de

evolutie van de economische overheidspolitiek
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9.       Archief VTFW nr.292, notulen algemene vergadering van 11- 11-1920
10.     Archief VTFW nr.292. notulen algemene vergadering van 26- 11- 1920
11. Algemeen Rijksarchief ARA II 2.06.058 Nijverheidsraad
12.     Archief VTFW nr.292, notuIen algemene vergadering van 13-1-1921
13.     Archief VTFW nr.295, notulen algemene vergadering van 28-1 -1921
14.    Archief VTFW deel T-I. notulen bestuursvergadering van 21-2-1921
15.     Archief VTFW nr.295, notulen algemene vergadering van 4-4-1921
16.    Archief VTFW deel T-I. notulen bestuursvergadering van 23-6-1921
17.    Archief VTFW inv. nr.292. notulen algemene vergadering van 25-4-1921
18. laken. bukskin. flanel en andere wollen manufacturen, posten nrs. 723 t/m 726 van de

Maandstatistiek In- Uit- en Doorvoer
19.     Archief VTFW deel T-1, notulen bestuursvergadering van 23-6-1921
20. Archief VTFW decl T-1, notulen Raad van XIV van 16-8-1921
21.    Archief VTFW deel T-1, notulen bestuursvergadering van 9-9-1921
22.    Archief VTFW deel T-i, notulen bestuursvergadering van 7-12-1921
23.    B.J.M. van Spaendonck, 'Waarom vragen de wollenstoffenfabrikanten

invoerbelemmering?' in Economisch Statistische Berichten dd. 15 maart 1922 no. 324
24.    B.J.M. van Spaendonck, 'Twente en Tilburg' in Economisch Statistische Berichten

dd. 27-8-1924 no. 452
25.    Mededelingen van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen  1924

nr. 10,5

26. Een chronologische bibliografie van B.J.M. van Spaendonck is te vinden in G.C.P.
Linssen, Van Spaendonck, Een case-study naar bemiddelingsgedrag; Een schets van de
spilfunctie, die mr.dr. B.J.M. van Spaendonck ( 1896- 1967) innam temidden van
bedrijfsleven en overheid, deel XCVII in de reeks 'Bijdragen tot de geschiedenis van het
zuiden van Nederland', Tilburg 1994

27. ARA, Handelingen der Staten Generaal 1922-1923 Eerste Kamer pag. 405-412
28.     Archief VTFW deel T-I, notulen bestuursvergadering van 2-7-1922
29.     Archief VTFW deel T-11, notulen bestuursvergadering van 2-10-1922
30.      Archief VTFW deel T-11, notulen bestuursvergadering van 30- 11-1922
31. Wet van 26 maart 1920 (Stbl. 152)

32.     Archief VTFW deel T-1. notulen bestuursvergadering van  17-1-1922
33.   P.C. Boeren, Het Hart van  Brabant,  100 jaar  Kamer van  Koophandel Tilburg, 1942
34.     Archief VTFW deel T-1, notuien bestuursvergaderingen van 27- 10-1914 en 6-7-1915

alsmede notulen algemene vergaderingen van 6-11-1914 en 30-1-1915
35.    Archief VTFW deel T-I. notulen bestuursvergadering van 27-1-1922
36.   G.C.P. Linssen, Van Spaendonck, Een case-study naar bemiddelingsgedrag, Een schets

van de  spilfunctie,  die mr.dr.  B.J.M.  van  Spaendonck ( 1896- 1967)  innam temidden van
bedrijfsleven en overheid, deel XCVII in de reeks 'Bijdragen tot de geschiedenis van het
zuiden van Nederland'. Tilburg 1994, tegenover pag. 45

37. Rijksarchief Noord-Brabant nr. 1603, notulen Gecombineerde vergadering der Kamer van
Koophandel voor Tilburg en Omstreken dd.  18-9- 1922

38. P.A. Blaisse, a.w., pag. VI-88
39. Rijksarchief Noord Brabant nr. 1603, notulen Gecombineerde vergadering der Kamer van

Koophandel voor Tilburg en Omstreken dd. 11-10-1922
40. Rijksarchief Noord-Brabant nr. 1603, notulen vergadering der Kamer van Koophandel

voor Tilburg en Omstreken dd.  11-2- 1924
41. Rijksarchief Noord-Brabant nr. 1603, notulen vergadering der Kamer van Koophandel

voor Tilburg en Omstreken dd. 11-8-1924
42.    P.C. Boeren, a. w., pag. 156
43. Rijksarchief Noord-Brabant nr. 1603, notulen vergadering der Kamer van Koophandel

voor Tilburg en Omstreken dd. 17-11-1924
44.    Wet van 20 december 1924 Sibl. 568 houdende de vaststelling eener nieuwe tariefwet
45.   P.A. Blaisse. a.w.. pag. VI-87
46.    P.A. Blaisse, a. w., pag. VI-84
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47.    Archiet' VTFW deel T-IL notulen bestuursvergadering van 7-2-1924
48.     Archief VTFW deel T-Ii , notulen bestuursvergadering van 22-2-1924
49.     Archief VTFW deel T-Ill, notulen bestuursvergadering van 29-7-1924
50.    Archief VTFW decl T-111, notulen bestuursvergadering van 29-7-1924
51. Ibidem
52. Rijksarchief Noord Brabant nr. 1603, notulenboek der Kamer van Koophandel voor Til-

burg en Omstreken. schrijven van 11-6-1924 nr. 78
53. Rijksarchief Noord Brabant nr.  1603. notulenboek der Kamer van Koophandel  voor Til-

burg en Omstreken, schijven van 10-6-1924 nr. K.4145 resp. van 19-6-1924 nr. K.4214
54. Rijksarchief Noord Brabant nr. 1603, notulen Gecombineerde vergadering der Kamer van

Koophandel voor Tilburg en Omstreken dd. 15-9-1924. bijlage 2
55. P.A. Blaisse, a.w., pag.VI-97
56.     Archief VNFV nrs 1-26 Algemeen Rijksarchief CARA-Il)
57.   In Van Spaendonck, Een case-study naar bemiddelingsgedrag, een schets van de spilfulic

tie, die mr.dr. B.J.M. van Spaendonck ( 1896-1967) innam temidden van bedrijfsleren en
orerheid gaat G.C.P. Linssen er ten onrechte vanuit. dat het een en dezelfde persoon be-

treft. Dit misverstand is waarschijnlijk veroorzaakt door feit, dat de notulen van de Ver-
eeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen de voorletter(s) van Blonijous
niet vermelden, terwijl in de verslaggeving van het Verbond gesproken wordt van H.
Blomjous uit 's-Gravenhage.

58.     Archief VTFW deel T-IV, notulen bestuursvergadering van 15- 10-1925
59.    Archief VTFW deel T-IV, notulen bestuursvergadering van 13-1 1-1925
60. Ibidem
61.     Archief VTFW deel T-IV, notulen bestuursvergadering van 27-1-1926
62.    Archief VTFW deel T-IV, notulen bestuursvergadering van 14-12-1924
63.    Archief VTFW deel T-IV, notulen bestuursvergadering van 11-5-1926
64. Ibidem

65.     Archief VTFW deel T-IV. notulen bestuursvergadering van 27-8- 1926
66.     Archief VTFW deel T-VI, notulen bestuursvergadering van  15-11-1927
67.     Archief VTFW deel T-Vill, notulen bestuursvergadering van  17-7-1929
68.    Archief VTFW deel T-VIll, notulen bestuursvergadering van 4-1-1929
69.    Archief VTFW deel T-VIII. notulen bestuursvergadering van 21-7-1930
70.    Archief VTFW deel T-IX. notulen bestuursvergadering van 16-12-1931
71.     Archief VTFW deel T-X, notulen bestuursvergadering van 9-8-1932
72.     Archief VTFW deel T-XL notulen bestuursvergadering van  18-10-1933
73.     Archief VTFW deel T-Xl . notulen bestuursvergadering van 20-7-1934
74.    Archief VTFW deel T-XI, notulen algemene vergadering van 13-8-1934
75. Ibidem

76.     Archief VTFW deel T-XI. notulen bestuursvergadering van  17-8-1934
77.    Archief VTFW deel T-XI. notulen algemene vergadering van 22-8-1934
78.     Archief VTFW deei T-XIl, notulen bestuursvergadering van 8-2-1935
79.     Archief VTFW deel T-XII. 'Stabilisatie Mogelijkheden?' in De Nederlandse Werkgerer.

1935 nr.21, notulen bestuursvergadering van 5-7- 1935
8().     Archief VTFW deel T-XIIA . notulen bestuursvergadering van 10-4-1936
81.     Archief VTFW deel T-XIIA, notulen bestuursvergadering van  10-4-1936
82. G.C.P. Linssen, a.w.. 184

83. P.A. Blaisse. a. w., Vl-104

84.     Archief VTFW deel T-IV, notulen bestuursvergadering van 31-8- 1925
85.      Archief VTFW deel T-IV, notulen algemene vergadering van 24-9- 1925
86.     Archief VTFW deel T-IV, notulen bestuursvergadering van  17-2-1926
87. Rijksarchief Noord Brabant nr. 1604. Nieuwjaarsrede van de voorzitter van de Kamer van

Koophandel voor Tilburg en Omstreken Frans van Spaendonck gehouden op  11-1- 1926
88. Archief Joannes Antonius van Spaendonck Stichting inv. nrs. 23.2 tot 23.4. onder meer,

The woollen industry of Holland and the industry of Tilburg and district in Financial and
economic review of the statistical department Amsterdamsche Bank.oktober 1928 no. 17
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89.     Archief VTFW deel T-IV, notulen bestuursvergadering van 26-4-1926
90.    Archief VTFW deel T-Vm, notulen bestuursvergadering van 4-1-1929
91.     Archief VTFW deel T-VIII, notulen bestuursvergadering van7-2-1929
92.      Archief VTFW deel T-VIII, notulen bestuursvergadering van  17-7- 1929
93.    Archief VTFW deel T-VIII, notulen algemene vergadering van 14-2-1929
94. P.A. Blaisse, a. w.. VI-135

95.    Gebaseerd op F.A.G. Keesing, De Nederlandse Volkshuishou(ling tussen Mee
weretdoorlogen, deel 'De conjuncturele ontwikkeling van Nederland en de evolutie van
de economische overheidspolitiek 1918-1939' III-76, z,j

96. Rijksarchief Noord Brabant nr. 1604, notulen Gecombineerde vergadering der Kamer van
Koophandel voor Tilburg en Omstreken dd. 10-6-1926

97.     Archief VTFW deel T-IV, notuien bestuursvergadering van 20-7- 1926
98.    Archief VTFW deel T-1V, notulen bestuursvergadering van 28-7-1926
99. Ibidem

100. Ibidem
101.   Archief VTFW T-VI, notulen bestuursvergadering van 30-3-1928
102.   Archief VTFW deel T-III, notulen bestuursvergadering van 19-9-1924
103. Rijksarchief Noord Brabant nr. 1603, schrijven dd. 8-11-1924, notulen vergadering der

Kamer van Koophandel voor Tilburg en Omstreken dd. 17-11-1924
104.   Archief VTFW inv. nr.499, bestuursvergadering dd. 25-5-1927 pag.981
105. Ibidem
106.   Archief VTFW deel T-X,inv. nr.499.Memorie betreffende den toestand der Tilburgsche

wolindustrie, 988 en 989, de derde en laatste pag. 990 ontbreekt.
107.  Archief VTFW inv. nr.499 pag. 1077 en 1078
108.   Archief VTFW inv. nr.256 pag. 1112, afschrift van de brief van Burgemeester en

Wethouders van Tilburg dd. 22- 10- 1927
109.   Archief VTFW deel T-VI , notulen bestuursvergadering van  12-1-1928
110.   Archief VTFW deel T-IX, notulen bestuursvergadering van 9-10-1930
11 I. F.A.G. Keesing. a.w., 111-72

112.   Wet houdende goedkeuring van de handelsovereenkomst van Gentve van 24-3-1930 Stbl.

59
113. Rijksarchief Noord Brabant, archief Kamer van Koophandel voor Tilburg en Omstreken,

nr. 1603. pag. K. 1057-1059
114. Rijksarchief Noord Brabant nr. 1603, notulen vergadering der Kamer van Koophandel

voor Tilburg en Omstreken dd.  14- 12- 1931
115. F.A.G. Keesing, a. w., III-101
116. P.A. Blaisse, a.w., Vl-138
117.  Archief VTFW deel T-IX ,notulen bestuursvergadering van 30-9-1931
118.   Archief VTFW deel T-IX pag. 1704-1709 en 1717-1718, nota inzake contingentering van

wollen en halfwollen stoffen en van wollen en halfwollen confectie
119.   Archief VTFW deel T-IX, notulen algemene vergadering van  18- 1 2-1931
120.  Archief VTFW deel T-IX, notulen algemene vergadering van 21-1-1932
121.   H.M. Hirschfeld, Actieve Economische Politiek, Amsterdam 1946, 64
122.   Archief VTFW deel T-X, notulen algemene vergadering van 19-2-1932
123.  Wet van 25-7-1932 tot regeling van de invoer van wollen en halfwollenstoffen
124.   Archief VTFW deel T-X nr.262, notulen algemene vergadering van 14-3-1933
125. P.A. Blaisse. a. it'. VI-207
126.   Archief VTFW deel T-XII, notulen bestuursvergadering van 5-7-1935 en van de

algemene vergadering van  15-7- 1935
127.   Archief VTFW deel T-XII, notulen bestuursvergadering van  11 -4-1935
128.  Wet van 8-2-1932 houdende instelling van een Economische Raad Stb/.346
129.  P.A. Blaisse, a.w. VI-354
130. Rijksarchief Noord Brabant nr,  1607, notulen vergadering der Kamer van Koophandel

voor Tilburg en Omstreken dd. 15-1-1934 pag 1283-1287
131. Ibidem
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132. Rijksarchief Noord Brabant nr. 1607, notulen vergadering der Kamer van Koophandel
voor Tilburg en Omstreken dd. 16-1-1936 pag. 1387-1400

133.  Peter van Druenen. Prima kwaliteit, scherp concurreerende prijs.... De geschiedenis
van de  BV Textielfabrieken H. van  Puijenbroek te Goirle  1865-1990.18

134. Rijksarchief Noord Brabant nr. 1607. notulen vergadering der Kamer van Koophandel
voor Tilburg en Omstreken dd. 2-10-1936

135. Rijksarchief Noord Brabant nr. 1607, notulen vergadering der Kamer van Koophandel
voor Tilburg en Omstreken dd. 12-1-1937

136. Rijksarchief Noord Brabant nr.  1607. notulen vergadering der Kamer van Koophandel
voor Tilburg en Omstreken dd. 26-7-1937

131.   Mededelingen van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen 1928
pag. 251

138.  Archief VTFW deel T-IX , procds-verbal de la rdunion du 16 ddcembre 1931, 1747
139.   Archief VTFW deel T-IX, Proces-verbal de la rdunion du 16 difcembre 1931 van het

Comitd Central Belge de la Laine, 1747
140.  Archief VTFW deel T-X, notulen bestuursvergadering van 6-4-1932
141.    Mededelingen  van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen  1932.

287
142. Gegevens ontleend aan een verslag aan de Bradford Chamber of Commerce door J. H.C.

Hodgson, oud voorzitter van die Kamer (Mededelingen van de Vereeniging van
Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen 1932,287)

143.   Archief VTFW deel T-X, notulen algemene vergadering van 24-11-1932
144. H.M. Hirschfeld, a.w., 72

Hoofdstuk 9

  1.      Archief VTFW deel T-I nr.250, notulen bestuursvergadering van 27-1-1922
2.      Archief VTFW deel T-I. notulen bestuursvergadering van 27-1-1922
3.      Archief VTFW deel T-I , notulen bestuursvergadering van 27-1-1922
4.       Archief VTFW deel T-1, notulen Raad van XIV van 8-2- 1922
5.      Archief VTFW deel T-1 , notulen gecombineerde vergadering van het bestuur van de

Vereniging van Katholieke Werkgevers in de Textielnijverheid en Vereeniging van
Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen dd. 21-2-1922

6.      Archief VTFW deel T-1. notulen algemene vergadering van 20-3-1922
7.      Archief VTFW deel T-I, notulen bestuursvergadering met commissie Vereniging van

Katholieke Werkgevers in de Textielnijverheid en firmanten Beka dd. 20-3-1922
8.      Archief VTFW deel T-1, conceptschrijven aan St.Lambertus, Unitas en Eendracht pag.

139 ev.
9. Ibidem
10.     Archief VTFW deel T-I, notulen bestuursvergadering van 6-4- 1922
11.    Archief VTFW deel T-I. brief van St.Lambertus en de Eendracht aan de vereniging dd.

18-4-1922.166
12.     Archief VTFW deel T-I, notulen algemene vergadering van 26-4-1922
13.     Archief VTFW deel T-I, notulen algemene vergadering van 26-4- 1922.
14.     Archief VTFW deel T-I, notulen bestuursvergadering van  1-5-1922
15.     Archief VTFW decl T-1. notulen algemene vergadering van 5-5-1922
16.    Archief VTFW deel T-I, notulen algemene vergadering van 5-5-1922
17.     Archief VTFW deel T-II. notulen bestuursvergadering van  17-8-1922
18.    Archief VTFW decl T-1, pag.242, kopie brief aan St.Lambertus en de Eendracht dd.  13-

10-1922

19.     Archief VTFW T-11, notulen bestuursvergadering van 30-11-1922
20.    Archief VTFW deel T-II. verslag van de conferentie tussen de verschillende

textielwerkgeversorganisaties op 23 -1-1923
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21.    Namens de Eendracht waren aanwezig, G. Rengelink en H, Voogsgeerd, A. van der Meijs
en J. van den Nieuwenhuizen voor St. Lambertus, G. Ekkel en J. Vunderink voor Unitas.
Hiifer voor de Federatie van Textielarbeiders alsme(ie 3 niet met name genoemde
vertegenwoordigers van de 'Textielbazenbond'

22.    De notulen zijn vanaf 2-10-1922 tot 24-1- 1923 niet door de 2' secretaris B.J.M. van
Spaendonck geredigeerd. Een enkele keer ( 17-1-1923) blijkt, dat de 1' secretaris Frans
van Spaendonck de taak heeft waargenomen, maar bij de andere vergaderingen trad
Steenberghe als waarnemer op.

23.     Archief VTFW deel T-Il. verslag van de conferentie tussen minister Aalberse en de
werkgevers- en werknemersorganisaties in de textielindustrie op 23-1-1923

24. Archief VTFW deel T-11 . afschrift van de brief van de minister van Arbeid, Handel en

Nijverheid dd. 1-3-1923,281
25.    Archief VTFW deel T-II , notulen bestuursvergadering van 5-7-1923
26.     Archief VTFW decl T-II, notulen algemene vergadering van 20-7-1923
27. Archief VTFW deel T-II. brief van F. van Dooren dd. 18-7-1923, pag.345-348
28.    Archief VTFW deel T-11, notulen bestuursvergadering van 2-8-1923
29.     Archief VTFW deel T-11. notulen bestuursvergadering van  17-8-1923
30.      Archief VTFW deel T-II, notulen bestuursvergadering van 4-4- 1924
31.     Archief VTFW deel T-II. notulen algemene vergadering van 8-10-1923
32. ibidem

33.     Archief VTFW deel T-II, notulen bestuursvergadering van 5-3- 1924
34.     Archief VTFW deel T-II . notulen bestuursvergadering van 4-4-1924
35.     Archief VTFW deel T-III, notulen algemene vergadering van 21 -5-1924
36.     Archief VTFW decl T-IlI, notulen bestuursvergadering van  12-5-1924
37.    Archief VTFW deel T-III, notulen bestuursvergadering van 3-11-1924
38.     Archief VTFW deel T-III, notulen bestuursvergadering van 26-11 -1924
39.    Archief VTFW deel T-III. notulen bestuursvergadering van 2-6-1924
40.    Archief VTFW decl T-III. notulen bestuursvergadering van 18-11-1924
41.     Archiet VTFW deel T-III, notulen bestuursvergadering van 16- 12-1924
42.    Archief VTFW deel T-III. notulen bestuursvergadering van 9-1-1925
43.    Archief VTFW deel T-IV. notulen bestuursvergadering van 12-1-1926
44.     Archief VTFW deel T-V, notulen bestuursvergadering van  11-1-1927
45.    Archief VTFW deel T-VI. notulen bestuursvergadering van 30-8-1927
46.    Archief VTFW deel T-VI, vergadering van Nederlandsche

Textiel fabrikantenverenigingen op 4-11- 1927
47.    Archief VTFW deel T-VI. vergadering van afgevaardigden der Nederiandsche

Textielfabrikantenverenigingen op  13-3-1928
48.    Archief VTFW decl T-VI, pag. 1126, afschrift brief van St.Lambertus dd. 17-11-1927
49.     Archief VTFW deel T-VI. notulen bestuursvergadering van 4-1-1928
50.     Archief VTFW deel T-VII, notulen bestuursvergadering van  12-6- 1928
51.     Archief VTFW deeIT-VI, pag. 1296, afschrift brief St.Lambertus dd. 16-8-1928
52.    Archief VTFW deel T-VII. notulen bestuursvergaderingen van  16-11,26-11.3-12,6-12.

12-12. en algemene vergaderingen van 26-1 I en  12-12-1928
53.     Archief VTFW deel T-VII. notulen algemene vergadering van 12-1 2-1928
54.    Archief VTFW deel T-VII. notulen bestuursvergadering van 27-12-1928
55.     Archief VTFW deel T-ViII, notulen algemene vergadering van 26-7-1929
56.     Archief VTFW deel T-VIII. notulen bestuursvergadering van  18-9-1929
57. Ibidem

58.     Archief VTFW deel T-VIII, notulen bestuursvergadering van 1 1- 10-1929
59. Archief VTFW deel T-VIII. notulen Raad van XIV van 24-10-1929
60.     Archief VTFW deel T-VIIl, notulen bestuursvergadering van 29-10-1929
61.    Archief VTFW deel T-VIII, notulen bestuursvergadering van 28-1-1930
62.     Archief VTFW deel T-VIII, notulen algemene vergadering van 12-11-1929
63.      Archief VTFW deel T-VIII, notulen bestuursvergadering van 28- 1-1930
64.     Archief VTFW deel T-VIII. notulen algemene vergadering van 18-2-1930
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65.    Archief VTFW deel T-IX. notulen bestuursvergadering van 10-3-1931
66.     Archief VTFW deel T-IX. notulen bestuursvergadering van  12-8-1931
67.    Archief VTFW deel T-IX, notulen vergadering van afgevaardigden der Nederlandse

Textielfabrikanten organisaties op 29-9-1931
68.    Archief VTFW deel T-IX, notulen vergadering van afgevaardigden der Nederlandse

Textielfabrikanten organisaties op 29-9-1931
69.    Archief VTFW deel T-1X pag. 1654, nota over de loonpolitiek I
70. Archief VTFW. deel T-IX. notulen Raad van XIV van 7-10-1931

71. Archief VTFW deel T-IX. notulen Raad van XIV van  13-10-1931

72. Archief VTFW deel T-IX, notulen Raad van XIVvan  13-10-1931

73.    Archief VTFW deel T-IX. notulen algemene vergadering van  18-11-1931
74.     Archief VTFW deel T-IX, notulen bestuursvergadering van 25-11-1931
75.      'Loonherziening'  dd.  17-10-1931. idem 22-10-1931  enidem dd. 2-1 1-1 9 3 1, Archief

VTFW deel T-IX pag. 1675,1678 en 1693 dd. 18-11-1931
76.    Archief VTFW deel T-IX pag. 1702, 'Ontwerp Loonherziening'
77.     Archief VTFW deel T-IX, notulen bestuursvergadering van 16-12-1931
78.   C.G.W.P. van der Heijden. 'Loonherzieningen in de Tilburgse wolnijverheid als indicator

voor het 'succes' van de textielarbeidersbonden  1920- 1940'  in De Lindeboom Tilburg
1987,258

79.     Archie f VTFW deel T-X, notulen bestuursvergadering van 27-6- 1932,
80.      Archief VTFW deel T-X. notulen bestuursvergadering van 26-4- 1932
81.     Archief VTFW decl T-X. notulen algemene vergadering van 8-7-1932
82.     Archiet VTFW deel T-X , notulen bestuursvergadering van 9-8-1932
83.    Archief VTFW deel T-X, notulen bestuursvergadering van 9-8-1932
84.    Archief VTFW deel T-X. pag. 1843. voorstel bestuur inzake loonsherziening
85.    Archief VTFW deel T-X, algemene vergadering van 24-11-1932
86. Archief VTFW deel T-X, notulen Raad van XIV van 19-12-1932

87. Archief VTFW deel T-X, notulen Raad van XIV van 27-12-1932

88.     Archief VTFW deel T-X, notulen algemene vergadering van 28-12-1932
89. Archief VTFW deel T-X , notulen Raad van XIV van 6-1-1933

90.     Archief VTFW deel T-X, notulen Raad van XIV en algemene vergadering van 6-1-1933
9\.    Het Hoog Ambacht, jaargang 29. nr.3 dd. 19-1-1933
92.     Loonstatistiek l' hal fjaar 1933, Archief VTFW deel T-XI Pag. 1989. De nopsters die bij

de vermelding van voorafgaande statistieken wei vermeld werden, zijn nu een kleinere
groep.

93.   C.G.W.P. van der Heijden. Loonherzieningen in de Tilburgse wolnijverheid als indicator
voor het 'succes' van de textielarbeidersbonden  1920- 1940' in De Lindeboom Tilburg
1987.258

94.     Archief VTFW deel T-XI, notulen bestuursvergadering van 19-9-1933.
95. Archief VTFW deel T-XI, notulen Raad van X1V van 15-5-1934

96. Archief VTFW deel T-XI. notulen Raad van X1V van 15-5-1934.

97. Ibidem

98.     Archief VTFW deel T-XI. notulen algemene vergadering van 22-8-1934
99. Een uitvoerige beschouwing geeft C.G.W.P van der Heijden, 'De Tilburgse

Textielstaking van 1935. een sociaal, economisch of politiek probleem?' in het Noord
Brabants Historisch Jaarboek  1987,\15 ev.

100.   Archief VTFW deel T-XII. notulen bestuursvergadering van 30-11- 1934
101.   Archief VTFW decl T-XII. notulen algemene vergadering van 15-7-1935
102.   Archief VTFW deel T-XII. notulen bestuursvergadering van 23-7-1935
103.  Archief VTFW deel T-XlI. notulen bestuursvergadering van 31-7-1935
104.  Archief VTFW deel T-Xll. notulen algemene vergadering van 5-8-1935
105.  Archief VTFW deel T-XII. notulen bestuursvergadering van 5-8-1935
1()6.  Archief VTFW deel T-XII. notulen Raad van XIV van 9-8-1935
107.   Archief VTFW deel T-XII. notulen algemene vergadering van 20-8-1935
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108.   C.G.W.P.  van der Heijden, 'Loonherzieningen in de Tilburgse wolnijverheid als indicator
voor het 'succes' van de textielarbeidersbonden 1920-1940' in De Lindeboom Tilburg
1987

109.  Archief VTFW deel T-XII, notulen Raad van XIV van 27-8-1935
1 10.   Archief VTFW deel T-XII. notulen algemene vergadering van 3-9- 1935
I l l.   Archief VTFW deel T-XII, notulen bestuursvergadering van 3-9-1935
112.   Archief VTFW deel T-XII, notulen Raad van XIV van 7-9-1935
113.   Archief VTFW deel T-XII. notulen Raad van XIV van  ll-9-1935
114.   Archief VTFW deel T-XH, notulen Raad van XIV van 25-9-1935
115.  Archief VTFW deel T-XII, notulen Raad van XIV van 7-9-1935
116. Een uitvoerige beschouwing geeft C.G.W.P van der Heijden, 'De Tilburgse

Textielstaking van 1935, een sociaal, economisch of politiek probleem?' in het Noord
Brabants Historisch Jaarboek 1987.115 ev.

117.  Idem
118. GAT, secretariaatsarchief 1935, rapport van Commissaris van Politie aan Procureur-

Generaal te 's-Hertogenbosch A 1073 dd. 23-9-1935
119. Bisschoppelijk archief bisdom 's-Hertogenbosch, dossier NKV VII,B3
120.  Archief VTFW deel T-XII, notulen Raad van XIV van 24-9-1935
121.   Archief VTFW deel T-Xll, notulen algemene vergadering van 24-9-1935
122.   Archief VTFW deel T-XII, notulen algemene vergadering van 25-9-1935
\23.   Handelingen Tweede Kamer, zitting 1935-1936 biz. 374.
124.   Archief VTFW deel T-XII, notulen bestuursvergadering van 22-11 -1935
125. ARA, archief departement van justitie, brief van de procureur-generaal aan de minister

van justitie dd. 11-10-1935
126. ARA, archief departement van justitie, inv. nr. 16.757
127.  Archief VTFW deel T-XII, notulen bestuursvergadering van 22-1 1-1935
128.   Archief VTFW deel T-XII, notulen bestuursvergadering van 27-10- 1936
\29.  F .A.G. Keesing, De Nederlandse Volkshuishouding tusse,1 Mee wereldoorlogen, dee\ 'De

conjuncturele ontwikkeling van Nederland en de evolutie van de economische
overheidspolitiek 1918-1939'

130.  Archief VTFW deel T-XIII. notulen bestuursvergadering van 22-6-1937
131.  Archief VTFW deel T-XIII, notulen bestuursvergadering van 3-8-1937
132.  Archief VTFW deel T-XIII, notulen bestuursvergadering van 6-8-1937

Hoofdstuk 10

1.       Archief Joannes Antonius van Spaendonck Stichting, B.J.M. van Spaendonck, Ordening
in de industrie. Tilburgjuni 1936

2.       Archief VTFW nr.292, notulen algemene vergadering van 2-3-1921
3.       Archief VTFW deel T-XII, notulen bestuursvergadering van  10-4- 1936
4.    G.C.P. Linssen, Van Spaendonck, Een case-study naar bemiddelingsgedrag, Een schets

ran  de  spitfunctie. die  mr.dr.  B.J.M.  van Spaendonck ( 1896- 1967)  innam temidden van
bedrijfsleven en overheid,62

5.      Archief VTFW deel T-1, notulen bestuursvergadering van 7-12-1921
6.     Wet van 25-5-1937 Stbi. 801

7.      Archief VTFW deel T-XI, notulen bestuursvergadering van 6-3-1934
8.        Archief VTFW deel T-XIII, notulen bestuursvergadering van 30-11-1937
9.        Archief VTFW deel T-XIII, notuien bestuursvergadering van 30-11 -1937
10.    Archief VTFW deel T-XIII, notulen bestuursvergadering van 30-11-1937
11.      Archief VTFW nr.249, notulen bestuursvergadering van 15-2-1899
12.     Archief VTFW nr.249. notulen bestuursvergadering van 7-7-1906
13.     Archief VTFW nr.290. notulen algemene vergadering van 27- 11-1906
14.     Archief VTFW nr.290, notulen algemene vergadering van 26-8-1914
15.     Archief VTFW nr.290, notulen algemene vergadering van 26-11- 1920
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16.    Archief VTFW decl T-1, notulen bestuursvergadering van 12-4-1921
17.     Archief VTFW deel T-1, notulen bestuursverg. van  12-4- 1921
18.    Archief VTFW deel T-IV, notulen algemene vergadering van 30-9-1926
19.     Archief VTFW deel T-IV, notulen algemene vergadering van  1-4- 1927
20.    Archief Van Spaendonck-Groep inv.nr.236. verzameling circulaires van de Sitovek
21.    Archief Van Spaendonck-Groep inv.nr.236, verzameling circulaires van de Sitovek.

ledenlijst per 14 juli 1930, bijlage bij circ. dd. 21-7-1930
22. Kort verslag van de vergadering van vertrouwensmannen dd. 25-8-1930, circulaire dd. 8-

9-1930 SI 8848/28, idem
23. Kort verslag van de ledenvergadering van 26-2-1931, circulaire dd. 27-2-1931 Sl

2128/39, idem
24.    Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 384, circ. van de Sitovek, SI 10949/18 dd. 14-7-

1934, Woc deel I
25.     Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 384, circ. van de NeWoCo, Woc 2804/92 dd. 14-

2-1935 Woc deel I
26.    Archief VTFW deel T-IX. notulen bestuursvergadering van 10-3-1931,
27.    Archief VTFW deel T-Xi, notulen bestuursvergadering van 20-6-1933
28.     Archief VTFW deel T-Xl, notulen algemene vergadering van 20-6-1933
29.    Archief VTFW deel T-XI , notulen bestuursvergadering van 20-6-1933
30.    Archief VTFW deel T-XI, notulen algemene vergadering van 1-8-1933
31.    Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 384, archief Nederlandse Wollenstoffen

Conventie, WOC deel 1, circulaire van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van
Wollenstoffen dd. 20-10-1933

32.     Archief VTFW deel T-XII. uitvoerige nota over deze kwestie T2312-23 15
33.     Archief VTFW deel T-XIV, notulen algemene vergadering van 13-11-1939
34.     Archief VTFW nr. deel T-XII, notulen bestuursvergadering van 14- 1-1936
35.     Archief VTFW nr.261, notulen algemene vergadering van  1 -8- 1933
36.    Archief VTFW nr.261, notulen algemene vergadering van 6-3-1934
37. Wet van 24 mei 1935. Stbl.310

38.     Archief Van Spaendonck Groep inv.nr.384. circ. van de NeWoCo Woc 12565/311 dd. 20-
8-1934, WOC deel I

39.    Archief Van Spaendonck -Groep inv.nr. 386. circ. van de NeWoCo Woc 17817/489 dd.
23-10-1937, WOC decl III

40.    Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 386. circ. van de NeWoCo Woc 2673/150 dd. 8-
2-1938, WOC deel III

41.     Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 386. circ. van de NeWoCo Woc.21563/770dd. 20-
12-1937, WOC deel III

42. Ibidem

43.    Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 387, circ. van de NeWoCo Woc 10102/602. Dd.3-
6-1938, WOC deel IV

44. Staatscourant dd. 9-8- 1938 nr.153

45.     Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 387, circ. van de NeWoCo Woc 10778/843.
Dd. 15-6-1938, WOC deel IV

46.    Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 387. circ. van de NeWoCo-vereniging Woc
18923/947. dd. 13-10-1938. WOC deel IV

47.    Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 387. notulen vergadering van vertegenwoordigers
van voor- en tegenstanders der Newoco dd. 27-3-1939

48.     Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 387, WOC deel IV. afschrift van de nota van H.

Blomjous, bijlage bij circ. van de NeWoCo-vereniging Woc 8018/88 dd.6-4-1939
49.    Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 387, WOC deel IV. afschrift van de nota van H.

Blomjous, bijlage bij circ. van de NeWoCo-vereniging Woc 8018/88 dd.6-4-1939
50.    Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 387, notulen vergadering van vertegenwoordigers

van voor- en tegenstanders der Newoco dd. 27-3- 1939
51.    Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 387, notulen vergadering van vertegenwoordigers

van voor- en tegenstanders der Newoco dd. 27-3-1939
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52.    Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 387, WOC deel IV. circ. van de NeWoCo-
vereniging Woc 80939/104 dd. 19-4- 1939

53.     Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 387, WOC deel IV, circ. van de NeWoCo-
vereniging Woc 8798/96 dd. 18-4-1939

54. Algemeen Rijksarchief (ARA). Den Haag. Plaatsingslijst van de Directie Nijverheid en
Handel 19()5-1943 en voorgangers met de werkarchieven van Minister Steenberghe, H.M.Hirschfeld en van enkele commissies (1815), 1905-1943 (1946) nr. toegang 2.06.001
inv.nr. 8628

55. St.Crt. 679F d.d. 8-8-1939
56.    Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 64, Damaco decl I. circ. van de NeWoCo. Woc

4696/188. dd. 30-3-1935 (het 2' deel van de circ. ontbreekt)
57.     Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 384. circ. van de NeWoCo, Woc 589/22 dd. 10-1-

1935. Woc 2804/92 dd. 14-2-1935 WOC deel 1
58.     Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 64, circ. van de NeWoCo, Woc 8067/318 dd.8-5-

1935 Damaco deel 1
59.    Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 64, circ. van de NeWoCo. Woc 8685/351. dd. 18-

5- 1935, Damaco deel 1
60.    Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 64, Damaco deel I. circ. van de NeWoCo, Woc

17529/1076 dd. 18-10-1935
61.    Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 64, circ. van de NeWoCo, Woc 19304/702. dd. 16-

11-1935, Damaco deel  I
62.     Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 64, circ. van de NeWoCo. Woc 19304/702. dd. 16-

11-1935, Damaco decl I
63.    Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 64. circ. van de Damaco, Woc 20821/856. dd. 10-

12-1935. Damaco deel I
64.     Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 64. circ. van de Damaco, Da 1 775/32 dd.29-1

1936. Damaco deel I
65.    Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 64. vergadering van de Vertrouwensmannen van

de Damaco dd. 24-4-1936. circ. Da 7779/107 dd.27-4-1936, Damaco deel 1
66.    Archief VTFW deel T-XII, notulen bestuursvergadering van 14-1-1936.
67.    Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 64, notulen - opgesteld door Mr. F. Deiters - van

de conferentie van afgvaardigden van de Damaco en de vertrouwensmannen van de
Mantelconventie op 28-3- 1936 (Damaco deel 1)

68.    Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 64. circ. van de Damaco. Da 6691/89 dd.8-4-1936
(Verslag verg. 4-4-36, Damaco deel I

69.     Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 65. verslag van de vergadering van vertrouwens-
mannen dd. 6-5-1936. circ. van de Damaco, Da 8487/121 dd. 8-5-1936. Damaco deel iI

7().    Zie ook, J.R.M. van den Brink. 'Zoeken naar een Heilstaat' Amsterdam 1983, 436
71.     Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 65, verslag van de vergadering van vertrouwens-

mannen dd.  16-6- 1936. circ. van de Damaco, Da 11318/149 dd.25-6-1936, Damaco
deel Il

72.    Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 65, verslag van de vergadering van
vertrouwensmannen dd. 26-5-1936. circ. van de Damaco, Da 9730/132 dd.27-5- 1936,
Damaco deel II, archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 65

73.     Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 64. bijlage bij de agenda voor de vergadering van
de vertrouwensmannen op 24-4-1936, Damaco decl I

74.     Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 65. verslag van de vergadering van
vertrouwensmannen dd. 25-5- 1936, circ. van de Damaco. Da 9730/132 dd.27-5- 1936,
Damaco deel II, archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 65

75     Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 64. Damaco deel 1. afschrift brief Nederlandsche
Japonnenconventie aan mr. B.J.M. van Spaendonck dd. 21-4- 1936

76.    Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 64. Damaco decl 1, afschrift brief Nederlandsche
Japonnenconventie aan mr. B.J.M. van Spaendonck dd. 2 1-4-1936

77.    Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 65, Damaco deel II, algemene ledenvergadering
dd. 21 -9- 1936. circ. van de Damaco, Damaco  16226/179 dd. 22-9-1936
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78. 1bidem

79.    Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 65, Damaco deel 11. algemene ledenvergadering
dd. dd.  16-11 -1936. circ. van de Damaco. Da 20017/598

80.     Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 65. algemene ledenvergadering dd. 22- 11 -1937.
circ. van de Damaco. Da 19614/75 dd.23-1 1-1937. Damaco deel 11

81.    Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 65, circ. van de Damaco, Da 20401/76 dd. 4- 12-
1937, Damaco decl Il

82.    Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 65, Damaco deel 11, algemene ledenvergadering
dd. dd.  17- 12-1937, circ. van de Damaco. Da 21386/83

83.    Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 65. Damaco deel II. vergadering van de
Vertrouwensmannen dd. 10-12-1937, circ. van de Damaco, dd. 21386/83 dd. 17-12-1937

84.    Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 65, Damaco deel II, vergadering van de
Vertrouwensmannen dd. 21-3-1938

85.     Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 65. Damaco deel 11. algemene ledenvergadering
dd. dd. 6-4- 1938. circ. van de Damaco. Damaco 65559/21 dd.7-4-1938

86.    Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 65, Damaco deel 11, algemene ledenvergadering
dd. dd. 19-4-1938, circ. van de Damaco, Da 7417/24 dd. 20-4-1938

87. Ibidem

88.    Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 65. circ. van de Damaco. Da 10760/51 dd. 15-6-
1938. Damaco deel Il

89.     Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 65. Damaco deel lI, circ. van de Damaco. Da
9935/39 dd. 1-6-1938

90.    Archief Van Spaendonck Groep inv.nr. 65, brief van Mr.B.J.M. van Spaendonck d.d. 28-
12-1938.24617/78 Damaco deel Il

91.      Beperking van loonarbeid door vrouwen vormde ook een optie in het kader van de Wet

op de verdeling van de beschikbare arbeid 1937. Een ontwerp-AmvB voorzag een verbod
van tewerkstelling van vrouwen en meisjes aan weefgetouwen, aan spinmachines en de

strijkgarenspinnerij en in de natappretuur. (Notulen bestuursvergadering Vereniging van
Katholieke Werkgevers in de Textielnijverheid d.d.  12-1-1938 inv.nr.34) Inde bestuurs-
vergadering van 21-9-1939 werd medegedeeld, dat de regering het voornemen in de

ijskast had gezet.
92.     Archief VTFW deel T-XIII. notulen algemene vergadering van 25-2- 1938

93.   A.M. Eijkens, a.w., 28
94. Archief VTFW deel T-Xll, notulen Raad van XIV van 8-12- 1938
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Curriculum

Barend Jan van Spaendonck werd op 16 augustus 1924 geboren als eerste
kind van mr. dr. Barend J.M. van Spaendonck (1896-1967) en Ria M.Ph.
Taminiau (1902-1938).

Na zijn rechtenstudie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen was hij
sinds 1950 werkzaam bij de stichting Bureau Van Spaendonck, thans Van
Spaen- donck Groep In dit kader vervulde hij functies als secretaris van on-
dernemersorganisaties en directeur van pensioenfondsen en bedrijfsvereni-
gingen. Sinds 1960 was hij betrokken bij de leiding van het Bureau. waarvan
hij  in  1987 als voorzitter van de Raad van Bestuur afscheid nam. Hij bleef er
nog tot 1996 als commissaris aan verbonden.

In de textielsector was hij sinds mei 1956 adjunct-secretaris van de Ver-
eeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen. In  1962 werd hij
samen met J.B.M. Horsten belast met het secretariaat, welke functie hij be-
kleedde tot de fusie van de vereniging in 1971 met de Vereniging van Ka-
tholieke Werkgevers in de Textielnijverheid. Aan deze vereniging was Van
Spaendonck na het terugtreden  van zijn vader in 1962 verbonden als be-
stuursgedelegeerde, welke functie hij ook vervplde bij de Federatie Neder-
landse Wolindustrie. Als (adjunct-)secretaris van de Algemene Vereniging
voor Wolhandel en Wolindustrie (1956-1977) was hij tevens secretaris van
de Commission du Tissage van de Fddtration Laini8re Internationale.

Van de beide cooperatieve verenigingen van de textielindustrie, die in Til-
burg werkzaam waren, de Cooperatieve Ververijen en de Codperatieve In-
koopvereniging was hem ook de secretarisfunctie toevertrouwd; bij de verve-
rijen legde hij die in 1966 neer in verband met de omzetting van het bedrijf
in een besloten vennootschap, terwijl de inkoopcoaperatie in 1966 geliqui-
deerd werd.

In de sector van de sociale zekerheid was Van Spaendonck directeur van
het Bedrijfspensioenfonds voor de Textielindustrie, dat in 1973 de voorzet-
ting veilig stelde van een reeks van pensioenregelingen in de textielindustrie.
Aan de Bedrijfsvereniging voor de Textielindustrie was hij vanaf 1956 ver-
bonden als onderdirecteur en (1963) directeur.

Wegens de problemen in de industrieen, die van oudsher het draagvlak
van het Bureau vormden, wijdde Van Spaendonck zich sinds 1977 voorna-
melijk aan de instandhouding en uitbouw van het Bureau.
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Bij een studie van een Tilburgse nijverheid mag tenslotte niet ontbreken
de vermelding, dat de auteur sinds 1962 secretaris was van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Tilburg en Omstreken. Toen de Kamers van
Koophandel in Tilburg en Waalwijk per 1 januari 1980 werden samenge-
voegd tot de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant, trad
Van Spaendonck tot 1989 op als voorzitter.

B.J. van Spaendonck is gehuwd met M.A.B. van Spaendonck-de Vlam. Zij
hebben drie kinderen en zeven kleinkinderen.
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Onder redactie van drs. Henk van Doremalen en Ronald Peeters
verschenen eerder bij de Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed
te Tilburg:

Tilburgse Historische Reeks:

THR 1 - Geworteld in Taxandria. Historische aspecten van de relatie Til-
burg-Turnhout, Tilburg/Turnhout 1992
THR 2 - drs. Henk van Doremalen. Blauwsloten en riolen. Een milieu-histo-
rische studie over Tilburg en zijn rioolstelsel, Tilburg 1993

THR 3 - drs. Ad de Beer, Zo maar een stad. Tilburg 1940-1945, Tilburg 1994

THR 4 - dr. Frans van Puijenbroek, Tilburgse toonzettingen. 125 jaar gesub-
sidieerd muziekonderwijs, een sociaal-culturele verkenning, Tilburg  1994

THR 5 - drs. Thijs Kenimeren, Huismeesters van het sociale. Vijftig jaar

wijk- en buurtwerk in Tilburg, Tilburg 1995
THR 6 - mr. B.J. van Spaendonck. Gerard Cornelis van Spaendonck (1804-
1873). Enkele facetten van de Tilburgse samenleving in het midden der ne-
gentiende eeuw. Tilburg 1995
THR 7 - drs. Cor G.W.P. van der Heijden, Kleurloos, reukloos en smaakloos
drinkwater. De drinkwatervoorziening in Tilburg vanaf het eind van de ne-
gentiende eeuw. Tilburg 1995
THR 8 - drs. Henk J.M. van Doremalen, De handen ineen. Geschiedenis van
100 jaar vakbeweging in Tilburg, Tilburg 1996
THR 9 - Godsvrucht en deugdzaamheid. Godsdienst en kerk in Tilburg door
de eeuwen heen, Tilburg 1997
THR 10 - mr. B.J. van Spaensdonck, In de wol geverfd. De Tilburgse
wollenstoffenindustrie vanuit de optiek van een lokale

ondernemersvereniging (1896-1940), Tilburg 2000

Tilburgse Bronnenreeks:

TB 1 - J.R.0. Trommelen en M.P.E. Trommelen. Tilburgse toponiemen in de
16e eeuw. Een tentatieve reconstructie en naamsverklaring. Tilburg 1994

TB 2 - Dirk Boutkan en Maarten Kossmann, Het stadsdialekt van Tilburg
klank- en vormleer, Amsterdam/Tilburg 1996
TB 3 - Theo Dekker. Tilburgs bevrijding beschreven door de bevrijders.
Tilburg 1999
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