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Human en Public Relations in de Twents-Gelderse 
textielindustrie 
De Stich ting Textielvak tussen beeld en werkelijkheid, 1950-1968 

Giel van HooJf en Siebe Rossel 

1. Nieuwe tijden, nieuwe zorgen 

Kom jij later maar bij ons, zei Oom Piet. De textiel is een prachtvak! Vroeger keken de 
mensen er wel eens wat op neer, want ze dachten dat er niets in zat, veel minder tenminste 
dan bijvoorbeeld in timmeren en smeden. Maar dat is de laatste tijd wel anders geworden! 

Dit citaat uit Met Spil en Spoel, een uitgave van de Stichting Textielvak uit 1959 die 
was bestemd voor het lager onderwijs, toont zowel de problemen waarvoor de na
oorlogse textielindustrie in Twente zich geplaatst zag, als de oplossingen die wer
den aangedragen. Door een slecht imago en concurrentie van andere beroepen 
leed de sector onder een groot tekort aan jonge en deskundige arbeidskrach ten. 
Om deze nood te lenigen, moesten beeld en werkelijkheid naar de eisen van de tijd 
worden bijgesteld. Na de Tweede Wereldoorlog was het gedaan met de vanzelfspre
kendheid waarmee Twentenaren zich voor hun levensonderhoud tot de textiel 
wendden. Fabrikanten spraken van een 'anti-textiel mythe ', die arbeiders van de 
textiel af zou houden. Het was ongelofelijk, elke directievergadering in die tijd begon met het 

onderwerp personeel, memoreert Cecile Kanteman, voormalig directeur van de En
schedese textielfabriek NJ. Menko. Wat we ook deden in Zuid-Zeeland ofin Noord-Bra

bant, Friesland of Urk, wat we ook arrangeerden aan leuke ontvangsten, wat we ook bedach

ten, we kregen de mensen eenvoudig weg niet de fabriek in. Volgens Kan teman was de anti
pathie gestoeld op het geestdodende karakter van de te verrichten arbeid: 

Achteraf zegje, die eenvoudigen van geest, die toen zeiden 'mijn kind niet meer de fa
briek in ', hebben groot gelijk gehad. Het was natuurlijk een massa industrie met veel re
peterende arbe id. De hele dag staan aan zo'n spinapparaat en iedere keer die draad 
aanlappen, ofin de weverij van toen, mijn hemel.' 

Bij nadere analyse zijn meer factoren aanwijsbaar dan werkomstandigheden en 
taakinhoud alleen. In zijn beschouwing van arbeidsverhoudingen in Twente ver
klaart Van Waarden2 het personeelstekort vanuit het concurrerende werkaanbod 
dat na de oorlog de machtsbalans tussen fabrikant en arbeider ten gunste van 
laatstgenoemde had doen doorslaan. Door oorlogsschade en doelgericht econo
misch beleid konden Twentenaren na de oorlog ook kiezen voor sectoren als 
bouwnijverheid of overheid. Vrouwen stapten over op huishoudelijk werk, eerst 
omdat dit door het tekort aan consumptiegoederen en de lange wachttijden voor 
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de winkels tijdrovend geworden was, later omdat de groeiende welvaart die ont
wikkeling ondersteunde. Oud zeer uit de crisisjaren droeg bij aan het personeels
tekort, omdat het de textiel een slechte naam had bezorgd en nieuwe mogelijkhe
den des te aanlokkelijker maakte. De automatisering in de jaren dertig had het ta
kenpakket in de textiel verengd, het werk geestdodend gemaakt en het tempo op
gejaagd. Ook waren doorstroommogelijkheden verdwenen, lonen verlaagd, was 
de werkgelegenheid onzeker geworden en de staking van 1931-1932 door arbei
ders verloren. Door dit impopulair ingrijpen had de textiel de crisisjaren over
leefd, maar om zich onder nieuwe condities te handhaven moest de bedrijfstak 
alle zeilen bijzetten om het ontstane negatieve beeld bij te stellen. 
De textiel moest aantrekkelijk worden in een tijd waarin de arbeiders in Twente en 
de Achterhoek zicht kregen op lonen, arbeidsomstandigheden, ontplooiingsmo
gelijkheden, toekomstperspectieven en leefwijzen die buiten de textiel golden. 
Het leidde tot loonsverhogingen, die aanzienlijker waren dan elders in het land 
en in andere sectoren van de economie. Dit had niet altijd het gewenste effect: 
jongeren gebruikten de groei in welvaart en inkomen om te studeren en zo hun 
kansen buiten de textielindustrie te vergroten, vrouwen werden of bleven huis
vrouw. In internationaal verband maakten de loonsverhogingen bovendien ver
dergaande rationalisering en automatisering noodzakelijk, hetgeen negatief uit
werkte op taakinhoud en carrièremogelijkheid en ten koste ging van imago en 
personeel. Vanuit steeds verder gelegen gebieden gingen bedrijven personeel 
werven, maar de inspanningen sorteerden te weinig effect. Het arbeidstekort be
trof vooral jongeren en geschoolde technici, die nodig waren om de economisch 
wenselijke overgang van eenvoudige massatextiel naar hoogwaardige, gespeciali
seerde textielsoorten te kunnen maken. 
Naast loonsverhoging en arbeidsmigratie waren sfeer- en imagoverbetering in de 
vijftiger en zestiger jaren belangrijke instrumenten om het personeelstekort in de 
textiel te bestrijden. In het kader van de Marshallhulp maakten vertegenwoordi
gers uit de leidende kringen van werkgevers en bonden tussen 1950 en 1953 en
kele studiereizen naar de Verenigde Staten. Hoewel vergaand gerationaliseerd en 
geautomatiseerd, bleken Amerikaanse bedrijven zich zeer bewust van het belang 
van een goede sfeer in en de betrokkenheid van arbeiders bij het bedrijf. Om 
beeld en werkelijkheid van de toenmalige textiel te verbeteren, vond in Twente in 
1950 de oprichting van de Stichting Aanzien Textielvak plaats, al snel Stichting 
Textielvak geheten. Van Waarden uitgezonderd hebben historici weinig aandacht 
aan deze Stich ting geschonken, hetgeen strijdig is met het belang van deze vroege 
vorm van georganiseerde beïnvloeding van een industriële sector vanuit moderne 
marketingstrategieën en managementinzichten. Dit artikel beoogt een overzicht 
te bieden van het ontstaan, de doelstelling, de activiteiten en de betekenis van de 
Stichting binnen het geschetste krachtenveld. Hierbij is vooral geput uit de door 
de Stichting uitgegeven tijdschriften Spil en Spoel en Notities van de Stichting Textiel
vak en uit het archief van de Stichting.3 
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2. Stagnatie en verandering rond de oorlogsjaren 

De problemen binnen de Twents-Gelderse textiel waren legio, er moest veel verande
ren. De mensen wilden na de oorlog meer keuze- en doorstroommogelijkheden heb
ben of een ander vak uitoefenen. Mede door het verouderde machinepark waren de ar
beidsomstandigheden zwaar. Daarbij was het imago slecht. Dit ondermijnde de con
currentiepositie die toch al onder druk stond toen de naoorlogse inhaalvraag ver
dween. Daarbij viel Indië als afzetmarkt weg. 

Aldus vat A.L. van Schelven, toenmalig directeur van de Stichting Textielvak, de na
oorlogse situatie terugkijkend samen.' De economische situatie van de Nederlandse 
textiel was ook voor de oorlog al penibel, getuige het rapport uit 1938 van Prof. j. 
Wisselink.5 Ook realiseerde men zich reeds toen het ondermijnend effect van vige
rende arbeidsverhoudingen. De verandering van arbeidsverhoudingen hing al in de 
lucht, maar werd geblokkeerd door de inval van de Duitsers. Op 10 mei 1940 had de 
eerste c.A.O. in de Twentse textiel ondertekend zullen worden, maar onderweg zag 
Mr. A.c. van Eck, secretaris van de Enschedese Fabrikantenvereniging, vanaf zijn 
fiets de Duitse bommenwerpers overvliegen, waarop hij rechtsomkeer maakte.6 

Vanaf die eerste oorlogsdag maakten leidinggevenden in de textiel zich zorgen 
over de naoorlogse arbeidsmarktsituatie. Het Raadgevend Bureau Berenschot 
(R.B.B.) verleende de Almelose sociograaf j.S. van Hessen opdracht tot het ver
richten van een studie naar het werkgelegenheidsperspectiefvan de Twentse tex
tiel. De teneur van het in 1941 uitgebrachte rapport was negatief; de arbeiders 
zouden na de oorlog niet meer in de textiel willen werken. ; In 1942 onderzocht 
R.B.B. twintig textielbedrijven, deed daarna sociografisch onderzoek in heel 
Twente en vervolgens psychologisch onderzoek onder zeshonderd wevers naar 
'beroepsprofielen " ofwel de voor het vak vereiste karaktereigenschappen.8 

Na de bevrijding kwam het gevreesde scenario van Van Hessen uit. Ondanks de in bij
na elke fabriek opgel;chte Contact Commissie, waarin arbeiders zich vertegenwoor
digd en hun grieven opgetekend wisten en in weerwil van de eerste landelijke c.A.O. 
uit 1946, kampte de Twentse textielindustrie in augustus 1947 met een tekort van 
achtduizend mensen. Naast dit tekort op sociaal-psychologische gronden waren ook 
de economische vooruitzichten ongunstig. In zijn dissertatie van 1946 toonde W.T. 
Kroese de kwetsbare positie op de wereldmarkt en de noodzaak tot samenwerking 
onomstotelijk aan. Ook binnen de Europese markt sloeg de Nederlandse textiel
industrie geen goed figuur. Daarbij sprak een studie voor de Europese Gemeenschap 
in 1956 van structurele overcapaciteit bij de gehele West-Europese textielnijverheid.9 

Hier tegenover stond de hoge organisatiegraad van de textielindustrie in Twente 
en Achterhoek. Men kende vier fabrikantenverenigingen, Enschede, Almelo, 
Twente-Gelderland en In en buiten Twente. In 1948 ontstond de landelijke orga
nisatie, de Vereniging Katoen-, Rayon- en Linnenindustrie (K.R.L.). De vier fabri
kantenverenigingen kregen één gezamenlijk secretariaat in Enschede. Daarnaast 
stonden de vakbonden die de dominante christelijke, katholieke en socialistische 
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STICHTING TEXTIELVAK 

IN 1959 

Zoals de omslag al aangeeft, 
stelt de Stichting 7èxtielvak 
in het jaarverslag over 
1959 vast, dat de buitemve
reld een helder zicht moet 
hebben op de textielindu
strie, die daarbij zelf moet 
open staan voor de veran
derde normen in de samenle
ving. Binnen dit kader heeft 
de Stichting op hoog niveau 
gefunctioneerd. 

groepen vertegenwoordigden. Alleen de eerste jaren na de oorlog lag dit anders, 
toen de communistische E.V.C. 10 veel invloed had. 
Al met al was er voldoende organisatorische basis om de problemen van de Twent
se textielindustrie met vereende krachten ter hand te nemen. Omdat de situatie 
na de bevrijding en de toen gemaakte analyses en plannen voor jaren van invloed 
waren op de activiteiten van de Stichting Textielvak, wordt daar eerst uitvoerig bij 
stilgestaan, alvorens de Stichting zelf aan bod komt. 

3. Hoe de beer te schieten? 

Het was 19 augustus 1947 toen B.W. Berenschot directeur J.A. Ledeboer van Spin
nerij Oosterveld er in een brief aan herinnerde, dat de R.B.B. studie aan de basis 
had gestaan van het Twentsch Instituut voor Bedrijfspsychologie, dat inmiddels assi-
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steerde bij het selecteren van personeel en opzetten van personeelsverenigingen. 
Ook riep hij Paul Silberer van het Psychotechnisches Institut Carrard te Basel in her
innering, die naast Zwitserse ook Twentse textielbedrijven ter zijde stond en de scho
ling van de arbeiders had helpen verbeteren." De lijn van sociale verandering op ba
sis van ingehuurd advies volgend, stelde Berenschot voor het vakonderwijs in Frank
rijk te bestuderen en arbeidsclassificaties op te stellen om rechtvaardige loonver
houdingen te be reiken. Ook gaf hij aan Silberer te hebben verzocht een plan op te 
stellen voor de arbeidsmarktsituatie van de Twentse textielindustrie in het alge
meen. Aan Ledeboer de vraag, welke fabrikanten daar sympathiek tegenover zou
den staan. Onder de brief staan in potlood bijgeschreven de namen van de Ensche
dese bedrijven Van Heek & Co, Nico ter Kuile, Blijdenstein & Co, NJ. Menko, 
].F.Scholten & Zn., Gebr. Jannink en Spinnerij Oosterveld.'" Dat Berenschot uitgere
kend Ledeboer als kompaan koos is geen toeval. Binnen het milieu van de Twentse 
fabrikanten nam John Ledeboer een aparte positie in, omdat hij sterk internationaal 
geOliënteerd was. Hij had in Manchester gestudeerd, had een Engelse moeder en 
was met een Zwitserse gehuwd. Zonder aan betrokkenheid in te boeten was hij meer 
dan andere textielfabrikanten in staat de situatie met enige afstand te bezien." 
Dat het arbeidstekort hoog was blijkt uit een brief25 augustus 1947 aan het Ministe
rie van Oorlog, waarin Berenschot voorstelt duizend oorlogsvrijwilligers na repatrië
ring in Twente te laten werken. De Lagere Textielschool te Enschede zou hen daartoe 
een door RB.B. verzorgde 'psychologisch verantwoorde' snelcursus met 'opmerkel!j
ke resultaten' laten doorlopen. Omdat sommigejongens vertrouwd waren met de ne
gatieve gevoelens inzake de textiel werd het Ministerie verzocht de stemming peilen 
en voorlichting te geven over actuele lonen , omgangsvormen en verhoudingen. Ook 
werd het Ministerie gevraagd mee te denken over een strategie om te voorkomen dat 
soldaten na hun thuiskomst buiten de textiel zouden gaan werken." 
Op 26 september 1947 vond op initiatief van Berenschot en Ledeboer in de 
Groote Sociëteit te Enschede een bijeenkomst van fabrikanten plaats. Op de agen
da stond een collectieve campagne die de actuele en toekomstige personeelsvoor
ziening in de Twentse textielindustrie moest verbeteren. Op de korte termijn wil
de men onbenutte arbeidsreservoirs aanboren en onder gedemobiliseerden wer
ven. Voorts dacht men aan 'beïnfluencering van ouders en onderwijzers om de 
vrijkomende jeugd te bereiken' , aan werving met propagandaboekje, folder, affi
ches, bus- en bioscoopreclame, aan een expositie over mogelijkheden, sociale 
voorzieningen, scholing en lonen in het vak in vergelijk met andere beroepen, 
aan films over opleiding en werk in de textiel , aan modeshows en aan voordrach
ten in kleine kring als scholen en gedemobiliseerden. Hierbij moesten bonden, 
autoriteiten en pers worden ingeschakeld. De kosten raamde men op j50.000,-. 
Op de lange termijn moesten de personele problemen kwantitatief en kwalitatief 
worden opgelost door het aanzien van het textielvak en het niveau van de arbei
ders te verhogen en de aversie te bestrijden. Dit vereiste een mentaliteitsomslag 
onder arbeiders, ouders en kinderen en vergde een investering overjaren, zonder 
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welke de inspanning op korte termijn zinloos zou zijn. Speerpunten waren verbe
tering van de scholing en modernisering van het personeelsbeheer naar 'psycho
logisch inzicht', als kadervorming, het uitstippelen van promotielijnen en het in
voeren van sociale voorzieningen. 15 De plannen vonden instemming en rond Le
de boer ontstond een commissie. 

4. 'Plan Personalwerbung' 

Het plan dat Silberer voor Berenschot opstelde - Personalwerbung für die Textilin
dustrie in Twente - dateert van 16 september 1947 en bevat vier punten: onderzoek 
naar de marktpositie van de textielindustrie en de algemene opinie daaromtrent, 
aanpassing van de textielindustrie aan de wens van het publiek, het opstellen van 
een propagandaplan en de praktische uitwerking daarvan. IG 

Beginnend met de markt, onderzoeksresultaten van R.B.B. uit 1940 toonden vol
gens Silberer vier neerwaartse trends in Twente: dalende geboortecijfers, dalende 
immigratie, dalende textiel traditie in gezinnen (van ouders op kind) en dalende 
aantrekkingskracht van de textiel. Hieraan moesten volgens opgave van Ledeboer 
stijgende lonen en dalende prestaties worden toegevoegd. De productiviteit was in 
1947 slechts 80% van die in 1939 bij een geëvenaard aantal werknemers, terwijl het 
loon 220% hoger was. Met het evenaren van de 28.000 arbeiders waren vergeleken 
een maand eerder nog 'maar' 5000 extra mensen nodig. Op termijn moest dit stij
gen, want hoewel de wereldmarkt kromp, was de Nederlandse textielconsumptie 
slechts een kwart van de Amerikaanse en groeide de bevolking. Gelijk Ledeboer 
zag Silberer voor de Twentse textiel zowel toekomst als personeeltekorten in het 
verschiet liggen, maar hij miste in de gegevens de reden van de dalende aantrek
kingskracht van en traditie in de textiel. Hij wilde inzicht in de actuele en vroegere 
beroepsvervulling in Twente, in samenstelling en verloop van personeel, in de visie 
van bedrijfsleiders op het arbeidstekort en in de publieke opinie daarover. 
Waar het ging om aanpassing van de textielindustrie aan de wensen van het pu
bliek weigerde Silberer beloftes te maken die men niet kon waarmaken. Belang
rijk was dat mensen en omstandigheden in de textiel geen antireclame zouden 
zijn. Omdat nog steeds mensen wegliepen, wilde Silberer enquêteren naar de 
oorzaken. Op voorhand wist hij de binding van mensen aan beroep en bedrijf af
hankelijk van het psychologische klimaat. Was dat in één bedrijf slecht, dan was 
dat antireclame voor de branche. Het bedrijfsklimaat wordt bepaald door aanleg 
van arbeiders, opleiding, loon, stijl van leiding geven, beroepseer, kwaliteit van 
werkomgeving, bevrediging uit arbeid, werkzekerheid en het beïnvloeden van de 
vrije tijd door het bedrijf. Betrokken bedrijven moesten zich volgens Silberer laten 
doorlichten e n zich verplichten tot een standaard die, gecontroleerd door een on
afhankelijke instantie, een goede werkomgeving moest garanderen. Daarnaast 
dacht Silberer het bedrijfsklimaat te verbeteren door de centrale scholing van per-
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soneel, aan te vullen met een psychologische training van leidinggevenden, de 
centrale verzorging van alle fabriekskantines en het uitgeven van een gezamenlijk 
textiel tijdschrift, waaraan e lke fabriek een inlegvel kon toevoegen. 
Het propagandaplan werd naar doelgroep gedifferentieerd. De propaganda gold 
niet alleen arbeiders, maar ook groepen die hen beïnvloedden. Binnen de bevol
king moest een textielvriendelijke atmosfeer ontstaan, met ruimte voor trots en tra
ditie. Mannelijke arbeiders zouden worden aangesproken op de zekerheid en het 
belang van hun werk. Voor vrouwen kwam daar als argument bij, dat zij altijd in de 
textiel hadden gewerkt. Jongeren zouden gewezen worden op het scholings- en in
komensperspectief op korte termijn. Voor ouderen gold het argument, dat de tex
tiel aanzien, inkomen en zekerheid bood. Autoriteiten werden gewezen op het eco
nomische belang en de toekomstverwachtingen van de textiel. Naar bonden moest 
begrip getoond en samenwerking benadrukt worden. Geestelijken zouden de tex
tiel als gecontroleerde en daarmee zedige werkomgeving moeten waarderen. De 
pers moest het publiciteitsoffensief op termijn met redactionele artikelen steunen. 
Elke doelgroep vereiste een andere benadering, maar autoriteiten, bonden, gees
telijken, docenten en journalisten zouden zelf propagandamiddel kunnen worden. 
Een zo brede beïnvloeding van de openbare mening zou volgens Silberer veel 
weerstand ontmoeten en jaren moeten worden volgehouden. Zonder direct alle 
kruit te verschieten moest met een flinke knal worden begonnen, terwijl indirecte 
doelgroepen daarbij in stilte werden benaderd. Op momenten als het eind van het 
schooljaar zouden de acties moeten worden opgevoerd. 
Hoewel verstoken van enquêteresultaten om he t plan aan te scherpen, wilde Sil
berer direct beginnen. Om alles in werking te zetten moest een organisatie in het 
leven geroepen worden. Film, expositie en brochure vergden voorbereiding,jour
nalisten moesten geselecteerd worden , rondleidingen in bedrijven opgezet, en
quêtevragen, planning en begroting opgesteld. Het geografische bereik werd aan
vankelijk tot Enschede beperkt, maar later uitgebreid. De organisatie moest werk
gevers en arbeiders bevatten en gesteund worden door een comité van journalis
ten, autoriteiten, docenten en geestelijken. 

5. De vertaling door de Commissie Ledeboer 

De eerste organisatie die de draad oppakte bestond uit louter werkgevers. Naast 
Ledeboer behoorden A.c. van Eck, HJ. Blijdenste in, E.A. Gelderman, W.T. Kroe
se, A. Menko,J. Udink-Ten Cate en WJ.G. Naarding tot de Commissie tot Bestu
deering van de mogelijkheden van het Aanzien van het Vakmanschap in de Tex
tielindustrie. Deze 'Commissie Ledeboer' sprak 21 oktober 1947 met Silberer, 
wiens plan op hoofdlijnen werd aangenomen, behoudens het doorlichten van be
drijven. Silberer zal niet van die vrijblijvendheid gediend zijn geweest, getuige zijn 
eerdere uitspraak: 
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Ich lege besonderen Wen auf die Vorsläge dieses Abschnittes, dam it nicht das Pferd 
beim Schwanz aufgezäumt wird, mit Propaganda allein ist das gestellte Problem nicht 
zu lösen. Dazu sind die - zum Teil begründeten - Wiederstände zu grosso 

In december 1947 vergaderde de commissie bij herhaling over de uitwerking en 
implementatie van het plan. Naast algemene problemen die elders ook bestonden 
en waarin Silberer had voorzien, moest de eigen situatie in het plan worden ver
werkt. Ledeboer zou op basis van eerdere gegevens een conceptrapport opstellen, 
dat na goedkeuring door de commissie naar Silberer zou worden verstuurd. Hier
bij werden het verhogen van het aanzien van de textiel en het slechten van de 
weerstand daartegen als kerndoelen aangewezen, het bewerken van de pers en het 
invoeren van de centrale bedrijfskrant als voornaamste middelen daartoe. 17 

Om Silberer meer marktgegevens te doen toekomen, vulde Ledeboer het R.B.B. 
rapport aan met die van drs. Roeien en het Economisch Technisch Instituut Over
ijssel te Zwolle, beide in opdracht van de Gemeente Enschede opgesteld. Als ver
moedelijke oorzaak van de textielaversie in Twente werden de staking in de twinti
ger en de crisis in de dertiger jaren genoemd, al behoefte dat nog nader onder
zoek. Voor de toekomst verwachtte de commissie dat Twente de lage lonenlanden 
zou kunnen weren door op basis van de textieltraditie hoogwaardige, gespeciali
seerde producten te maken. 
Om de textiel aan de publiekswensen aan te passen moesten arbeidsomstandighe
den, -verhoudingen en stijl van leidinggeven veranderen, maar antireclame we
gens een slecht bedrijfsklimaat kwam volgens de commissie in Twente niet voor. 
Om het platteland te involveren bepleitte men centrale coördinatie over versprei
de scholen, maar een centrale keuken wordt als onpraktisch afgewezen. Zeer be
langrijk achtte men een centraal geredigeerd textielvakblad, dat het aanzien in
tern en extern moest verhogen en de teamspirit zou bevorderen. De redactie 
moest van hoogjournalistiek niveau zijn, de artikelen psychologisch goed geredi
geerd. Als voorbeeld voor het verbeteren van de Enschedese Textielschool dien
den opleidingen in Frankrijk (Roubaix) en Engeland (Recruitment and Training
centre of the Cotton Board te Manchester). Ook in Lancaster had de jeugd de tex
tiel namelijk de rug toegekeerd, maar door initiatieven als Training Within Indus
try (bedrijfskadertraining) was het tij daar gekeerd. 
De tien doelgroepen van Silberer bracht men terug tot jeugd, ouderen, onderwij
zers en geestelijken. In de propaganda moesten vakmanschap en bestaanszeker
heid worden benadrukt. Men achtte dit voor de toekomst reëel , omdat loonsverla
gingen, massaontslagen en uitzonderlijk strenge rationalisatie als in de jaren der
tig tot het verleden zouden behoren. Op de korte termijn waren brochures van be
lang, alsook aandacht voor de Lagere Textielschool door modernisering van het 
machinepark, rondleidingen en voorlichtingsavonden. 
Men achtte het van doorslaggevend belang dat het uitvoerende bureau zou wor
den aangestuurd door een man die geassumeerd werd op grond van kwalifica
ties als: 
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groot kaliber, energiek, doorzetter, op de hoogte van de lokale verhoudingen in de tex
tielindustrie,juiste psychologische instelling (he-man, doeg es en zachte eiges niet ge
wenscht). De persoon in kwestie moet tactvol, energiek en bovenal gevoelig zijn, dus 
een gentle man in optima forma. Een "type jassies". 

Met dit laatste werd de door de commissie bewonderde directeur van de Twentse 
VVv. bedoeld. Hiërarchiek zou de man onder de secretaris van de Twentsche Fa
brikantenvereniging moeten vallen, waar hij ook gezeteld zou zijn. Een commissie 
van bonden en werkgevers zou de doelstelling moeten aangeven, die door een be
kwame psycholoog zou worden uitgewerkt en vervolgens door de nieuwe functiona
ris ter hand worden genomen, zulks onder toezicht van de secretaris van de Twent
sche Fabrikantenvereniging, die zelf aan de commissie verantwoording schuldig zou 
zijn.'s Het voorstel is conform dat van Kroese aan de Commissie Ledeboer.''1 
Commissielid Udink-Ten Cate meende dat de textielaversie niet psychologisch, 
maar economisch van aard was. In een reactie zette hij de bijl aan de wortel van 
het plan van Silberer en alle toekomstige activiteiten van de Stichting Textielvak. 
Zijn visie werd door de andere commissieleden verworpen, maar bevatte interes
sante elementen en is in de conclusie van dit artikel opgenomen. Ondertussen 
scherpte de commissie haar geest aan de heer Gray, die met brochures, films en 
boeken toonde hoe het aandeel van de jeugd in de Britse textiel van 10% op 50% 
was gebracht. Na ook het boekje Deux ans d 'action sociale uit Verviers te hebben ver
werkt, werd het concept van Ledeboer in aangepaste vorm aangeboden aan de be
sturen van de vier Twentsche fabrikantenverenigingen,"o om hen daarna in een ge
meenschappelijke vergadering te kunnen vragen om fondsen beschikbaar te stel
len. Daarop zou de commissie met bonden worden uitgebreid, een werkcommis
sie worden benoemd en een uitvoerend orgaan worden ingesteld."' 
In het voorjaar van 1948 vergaderden de gezamenlijke besturen van de vier fabri
kantenverenigingen en werd een brief aan de Twents-Achterhoekse bedrijven ver
zonden, waarin de plannen ontvouwd werden en een bijdrage van 13,- per werk
nemer werd gevraagd."2 Op basis van de respons kon de initiatiefgroep verder en 
maakte Silberer een tweede rapport voor de fabrikantenverenigingen. Beginjuni 
volgde een overleg met vertegenwoordigers van de drie belangrijkste bonden en 
op basis daarvan ontstond de Werkcommissie Aanzien Textielvak, waarin werkge
vers, werknemers en deskundigen vertegenwoordigd waren. Deze commissie stel
de per 1 januari 1949 Yardin Millord - een Brit met een journalistieke achter
grond, iemand die we tegenwoordig een communicatieadviseur noemen - als tij
delijk adviseur aan met als voornaamste opdracht de implementatie van het plan 
van Silberer. Het rapport van Millord (8 pagina's gestencild) bevatte een schets 
van de problemen en een waslijst met concrete aanbevelingen, van het opfleuren 
van de werkomgeving en de goede zorg voor secundaire voorzieningen tot het ge
bruik van radioreportages om het Nederlandse publiek textiel-minded te maken. 
In de loop van dat jaar werd ook een adviescommissie ingesteld.23 
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6. Oprichting en aanstelling 

Eind 1950 werd de Commissie Aanzien Textielvak omgevormd tot een Stichting.24 

Hierbij waren zowel fabrikanten als bonden betrokken. Voorzitter en promotor 
was opnieuw jolm Ledeboer. Verder behoorden de Almelose fabrikant G. ten Cate 
tot het bestuur evenals de vakbondsvertegenwoordigers ]. Fahner (De Een
dracht), A.Th. van der Heyden (St. Lambertus) en]. Nieuwenhuis (Unitas). Het 
secretariaat en de financiën berustten bij Mr. Th. Enklaar, adjunct-secretaris van 
de Enschedese Fabrikantenvereniging. Zij waren het dage lijks bestuur. In de regel 
kwam dit niet in die samenstelling bijeen , maar als werkcommissie , waartoe ook de 
directeur en zijn assistent en een extern deskundige , d e bedrijfspsycholoog van 
Berenschot]. Huiskamp, behoorden . Voor de uitvoere nde werkzaamhede n had 
de commissie, met name de voorzitter, een buitenstaander op het oog. De histori
cus Dr. A.L. van Schelven was via een gezamenlijke kennis, professor Van Lennep 
van het in Utrecht gevestigde Nederlands Instituut voor Toegepaste Psychologie, 
met Ledeboer bekend geraakt. Van Schelven begon form eel in juli 1950 bij de 
Stichting, op basis van een jaarcontract, dat na een halfjaar werd omgezet in een 
vaste aanstelling. Voor zijn aantreden had de door de Commissie Ledeboer zo be
wonderde VVV directeurjassies enige taken waargenomen.";' 
De formele bevoegdheid van de Stichting was nihil, ze moest zichzelf verkopen 
door anderen te overtuigen. De modernisering van het personeelsbeleid stond 
echter al langer in de belangstelling van leidinggevenden binnen de Twentse tex
tie1. 26 Het idee van wat later de 'human relations benadering' werd genoemd lag er 
aan ten grondslag, evenals aan het ontstaan van de Stichting (Aanzien) Textielvak. 
De ontwikkelingen in de bedrijfspsychologie en arbe idssociologie vonden weer
klank in de kringen van textielfabrikanten. Op basis daarvan kon de Stichting in
vloed uitoefenen. 
Met h e t aantreden van Van Schelven verdween het woord 'aanzien' uit de naam 
van de Stichting Textielvak (S.T.V), omdat dit het slechte imago bevestigde, ter
wijl juist een positief beeld naar buiten moest worden uitgedragen. Binnen bedrij
ven was 'veranderen' echter het devies. Het was uitdrukkelijk de bedoeling dat het 
denken omgezet werd in daden. Om dit te bereiken moest ook de buitenwereld -
pers, onderwijs, geestelijkheid, medische stand en anderen - bewerkt worden. Zo 
werd de Stichting de spil van een wijdvertakt netwerk met overreding en overtui
ging als instrumenten. Het tijdschrift Spil en Spoel diende daarbij als spreekbuis. 27 

Van Schelven kon naar eigen zeggen in grote vrijheid werken. Hij hoorde bij fa
brikanten noch werknemers, maar kon met beide groepen goed opschieten. 
Hengelo fungeerde als standplaats voor het bureau van de S.T.V; bij vestiging in 
Enschede zou ze teveel met de fabrikantenvereniging en te weinig met arbeiders 
worden geassocieerd. Het had ook een praktische reden: hier was ook drukkerij 
H.L. Smit & Zn., die Spil en Spoel drukte, gevestigd. Het maandelijks doen verschij
nen van Spil en Spoel was vooral in de beginjaren een voorname taak. In 1951 vond 
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het bureau een onderkomen in een huurruimte in het bedrijfspand van deze 
drukkerij. Het bureau van de S.T.V telde naast Van Schelven aanvankelijk één as
sistent. Pas in 1961 kwam er personeelsuitbreiding met een tweede assistent en 
een secretaresse. 28 

7. Van lokkebrood naar structurele verbetering 

Voor we de activiteiten van de S.T.V afzonderlijk behandelen, zullen we deze aan
stippen en afzetten tegen andere pogingen die zijn ondernomen om het werk in 
de textielindustrie maatschappelijk meer acceptabel te maken . Ook de textiel
industrie zelf, vooral de afzonderlijke bedrijven, liet zich namelijk niet onbetuigd 
inzake de imagoverbetering en de implementatie van de human relations bena
dering. Voor een deel was dit een cosmetisch gebeuren. Om het werken in de tex
tiel aantrekkelijker te doen lijken, kregen bestaande beroepen bijvoorbeeld naar 
Amerikaans model nieuwe namen.29 Chris Leerkamp, personeelschef Van Heek 
en Co. herinnert zich: 

Zo werd op alle mogelijke manieren geprobeerd om hel imago van de textiel bij de 
Twentse bevolking te verbeteren. Daarbij wel-d niet (a ll een) de werkelijkheid verbe
terd, maar, eerlijk gezegd, soms ook (a ll een) het beeld dat de mensen daarvan hadden. 
Door kleine dingen , naamsveranderingen bijvoorbeeld, probeerdeje dat. Zo kreeg het 
'Bureau Rationalisatie ' - een woord dat nogal een geladen inhoud gekregen had in de 
dertiger jaren - de veel mooiere naam 'Bureau Organisatie en Efficiency'. AfValspin
sters werden voortaan 'chaponsters' genoemd', naar de naam van de machines geloof 
ik. Wanneer wij mensen voor onze afvalspinnerij nodig hadden - en dat was vaak het ge
val- dan zetten we in de krant: 'chaponsters gevraagd'. Dat leek een beetje op Japon
nen ', iets moois dus. Daa l- trapten dan wel eens wat meisjes in. 'o 

De bedrijfsleiding probeerde de arbeid(st)ers die eenmaal verlokt waren vervol
gens zoveel mogelijk aan hun bedrijf te binden. Gelegenheid tot feesten als be
drijfsjubilea werden aangegrepen tot ware happenings en complete revues en ook 
werden aparte dansfeesten vanuit het bedrijf georganiseerd. Belangrijke factor 
daarbij was de personeelsvereniging die overal werd opgericht en van waaruit men 
zich bezig hield met kaarten, biljarten of voetbal. Er verschenen personeelskanti
nes die voor deze gelegenheden ook 's avonds open waren. Verder ondernam 
men fietstochten door de uitgestrekte landgoederen van de fabrikanten, versche
nen er personeelsbladen met voorlichting over het bedrijf en richten bedrijven 
personeelswinkels op met producten uit de eigen fabriek (die wegens de naoor
logse schaarste erg populair waren). Ook de zorg voor de persoonlijke hygiëne 
werd verbeterd door uitbreiding en modernisering van toiletten en wasgelegen
heden.sl JooP Bennink, vakbondsman en sterker bijJ.F. Scholten & Zn. zegt daar
omtrent: 
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Na de oorlog deden de bedrijven van alles om de mensen in de fabriek te krijgen. Ze ga
ven textiel, groente e.d., en er werden feestjes georganiseerd. Iederjaar een revue, bus
tochten in de vakanties. Dat was allemaallokkebrood hoor. Later is het weer afgeschaft. 
Geen revues meer, geen reisjes meer. De mensen wilden dat niet meer. Ze zeiden toen: 
'wat heb ik in mijn vrij e tijd met het bedrijf te maken? ' Bovendien was de televisie ge
komen, waardoor men li ever thuis bleef. Maar vlak na de oorlog was het anders. Er 
werd toen vaak gekaart of gebiljart op het bedrijf. Dal was toen nieuw." 

Ook werd het personeelsbeleid gemoderniseerd en ontstonden in de jaren vijftig 
de eerste ondernemingsraden. Dat vereiste in eerste instantie wel wat gewenning, 
ook van werkgeverszijde. Menig fabrikant dacht nog altijd absoluut baas in eigen 
bedrijf te zijn. Zo reageerde de directie van CJ. van Heek in 1953 op de uitslag van 
de ondernemingsraadverkiezing, de eerste in de textiel , met de uitsluiting van 
twee gekozen kandidaten.33 Ledeboer sprak in zijn rede tijdens de jaarvergadering 
van het Centraal Sociaal Werkgevers Verbond in 1953 te Enschede over 'een nieuwe 

verhouding tot onze arbeiders, als een vader tegenover zijn volwassen geworden zoon, (. .. ) als 

een man tegenover een man.' '''' De modernisering van arbeidsverhoudingen en -om
standigheden kwam niet zomaar tot stand. Lokkebrood alleen was onvoldoende, 
er was behoefte aan een meer structurele benadering, zoals de S.T.V die met haar 
activiteiten voorstond. 
In diversejaarverslagen van de S.T.V worden de drie statutaire doelstellingen van 
de Stichting aangehaald, te weten: 

Het verhogen van het aanzien van het textielvak en van diegenen , die daarin werkzaa m 
zijn; het bevorderen van een goede verstandhouding en samenwerking tussen werkge
vers en werknemers in de textielindustrie en in het algemeen het bevorderen van al wal 
kan leiden tot verheffing van de stand der wel-knemers in de textielindustrie en van de 
maatschappelijke waardering van die tak van nijverheid. 

Als instrumenten worden daarbij genoemd een bewust personeelsbeleid en het 
geven van voorlichting daarover. 35 Van Waarden signaleert een verschuiving in de 
doelstelling van de S.T.V Volgens zijn interpretatie had zij aanvankelijk de be
perkte taak louter personeel te werven, om zich pas later toe te leggen op de imago
verbetering van de bedrijfstak en uiteindelijk op echte verbeteringen daarvan, 
door een modern ondernemersbeleid te bevorderen. !\6 Het betreft echter een ac
centverschuiving, geen beleidsverandering op hoofdlijnen. Om tot verbetering 
van het imago te geraken, werd voorlichting en scholing gegeven aan personeel, 
jeugd, ouders en allerlei instanties. Dit deed men vooral door het uitgeven van Spil 

en Spoel, het maken van films, diaseries en lesmateriaal voor het onderwijs en het 
organiseren van exposities. Ook werden informatiebijeenkomsten en bedrijfsbe
zoeken georganiseerd voor beroepsgroepen die veel invloed hadden op de be
roepskeuze van de jeugd, als dominees, artsen, onderwijzers en journalisten. 
Naast het imago moest ook de werkelijkheid verbeteren. Om de werkgevers en an
dere leidinggevenden en betrokkenen inzicht te bieden liet de Stichting hiertoe 
een aantal onderzoeken verrichten. De STV kon weinig bieden als het ging om 
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werkzekerheid, arbeidsovereenkomsten of loonsverhogingen, maar poogde de 
sfeer op de werkvloer te verbeteren door leidinggevenden hierin te scholen. On
derstaand worden de genoemde activiteiten van de S.T.Y. nader belicht. 

8. Spil en Spoel 

De uitgave van een publieksblad was de eerste en tevens een belangrijke activiteit 
van de Stichting. Het kreeg de naam Spil en Spoelen was formeel ondergebracht in 
een aparte stichting. Mocht het initiatief van de S.T.Y. mislukken, dan kon het 
blad nog altijd verder en andersom. In de praktijk was S!Jil en S!Joel hét orgaan van 
de Stichting en was het verzorgen van het blad een kerntaak. S.T.Y. directeur Van 
Schelven fungeerde tevens als hoofdredacteur. De eerste zes afleveringen echter 
stonden onder redactie van K. jassies, directeur van de VVV Twente. Deze had be
halve de naam ook een eerste opzet bedacht, met daarin veel ruimte voor ver
strooiing en populaire rubrieken. In de inleiding van het introductienummer van 
Spil en S!Joelzetjassies' achtergrond, doelstelling en opzet van de Stichting Textiel
vak (in oprichting) en het tijdschrift als volgt uiteen: 

Het is een onmiskenbaar feit, dat e r in de textielindustrie van Oostelijk Nederland nog 
a ltUd een aversie bij werkneme rs waar te nemen valt tegen deze industrie. In de derti
ger jaren is gewaarschuwd Legen d e gevaren, die deze tegenzin op d e duur voor het 
voortbestaan dezer industrie zelve inhield. Na de oorlog bleek bedoelde tegenzin min
der sLe rk aanwezig, aangezi en de omstandigheden voor de werknem e rs in de textielbe
drUven in vele opzichten verbeLerd waren. 

Het is de vraag of arbeiders zich konden vinden in het optimisme vanjassies over 
hun situatie. In de eerste jaren na de oorlog is voor het uiten van hun grieven 
ruimte geschapen door het instellen van Contact Commissies in de afzonderlijke 
fabrieken, maar vonden tegelijk ook stakingen plaats om loonsverhoging, promo
tiekansen of betere werkomstandigheden af te dwingen. Ook bleef op de werk
vloer de aversie en strijd tegen de autoritaire leiding bestaan, vooral tegen zoge
heten economen, een verzamelnaam onder de Twentse arbeiders voor de tarief
en werkclassificatiedeskundigen .37 jassies vervolgt dan ook met: 

Maar desalniettemin, al was die tegenzin dus in veel minder sterke mate aanwezig, toch 
bestond (bestaat) zij nog. In deze na-oorlogse jaren werd aan dit feit wel aandacht be
steed. Er kwam een commissie tot stand die aan het vraagstuk uitvoerige besprekingen 
wijdde; de Commissie Aanzien Textielvak. Zij wil het textielvak óók en vooral in de ogen 
van hen die er hun brood in verdienen verhogen. Zij wil de bestaansgronden van even 
genoemde tegenzin proberen weg te nemen. Een door de commissie aangestelde func
tionaris zal zich speciaal met deze taak belasten. En verder heeft men het juist en dien
stig geoordeeld, een periodiek het licht te doen zien . 
'Spil en Spoel' wil een periodiek zUn, dat in de gezinnen van allen die in de textiel wer
ken, een met graagte gezien gast is. [Het] wil een band leggen tussen allen die in het-
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zelfde, toch zo moo ie , toch zo oude vak werkzaam zijn. Het wil dit vak van alle zijden 
door een keur van bekwame med ewerkers doen belichten. Het wil aandacht besteden 
aan alles wat in het kader van zijn doelstelling Uw interesse hebben kan . Het wil een 
vraagbaak zijn op gebieden die VOOI- ieder Uwer nut afkunnen werpen. H et wil ook ont
spanning bieden. H et wil tenslotte contactorgaan zijn - het orgaan tot hetwelk ieder 
Uwer zich vo l vertrouwen wenden kan met vragen di e met de bovenstaande doelstel
ling verband houden. Vandaar de "brievenbus", die een der aardigste en belangrijkste 
rubrieken van 'Spil en Spoel ' kan worden . Alleen zal alles wat op politiek lijkt, gemeden 
moeten worden. Bij dit alles wil 'Spil en Spoel' vooral niet zwaar op de h and zijn; veel
eer vlot, luchtig, voor ieder begrijpe lijk en (in de goede zin des woords) po pula ir. Het
geen niet wil zegge n onverantwoord. Want van hun veran twoordelijkh e id zijn allen 
door wier arbeid 'Spil en Spoel ' het lich t ziet, zich terdege bewust! '" 

Op basis van de eerste vijf afleveringen constateerde de commissie in december 
1950 dat]assies er teveel een Libellekarakter aan had gegeven, een soort zondags
blad.]assies zijn functie was al tijdelijk en hU droeg het hoofdredacteurschap, mede 
vanwege gezondheidsredenen, over aan Van Schelven. Sindsdien bleef de verhou
ding tussen informatie en ontspanning of lering en vermaak een voortdurend dis
cussiepunt binnen de werk- en adviescommissie. Daarbuiten had de redactie nog 
onder meer te maken met een kritische benadering vanuit werkgeverskringen. Zo 
kreeg men via de fabrikantenkring te horen dat bij de Spinnerij Bamshoeve te En
schede bezwaar was gerezen tegen een negatief stukje, nota bene in een kerstnum
mer. Voorzitter en directeur gingen persoonlUk contact hierover opnemen, de 
commissie vond de plaatsing inderdaad niet opportuun en het stuk had bovendien 
van een meer positieve tegenhanger vergezeld moeten gaan. In het februarinum
mer van 1956 stond een historisch artikel over Ariëns van de hand van Van Schel
ven, waarin een citaat uit het boek Fabrieksmensehen van de socialist A.HJ. Engels 
over de Twentse textielindustrie uit 1907 was opgenomen. Ook nu werd via Mr. Th. 
Enklaar, de secretaris van de Enschedese Fabrikantenvereniging, de ontstemming 
doorgegeven. Het betreffende artike l had echter, blijkens een kort daarop gehou
den bijeenkomst met de bedrijfscorrespondenten van het blad, in arbeiderskrin
gen juist veel waardering geoogst. Omdat men het blad te braaf en te posi tief vond 
('het wordt toch door de fabrikanten betaald') , was men hierover des te meer ver
baasd en vroeg men zich afhoe men het er in had durven zetten.39 

Spil en Spoel zou in de achttien jaar van haar bestaan in de textieltechnische ru
brieken voorlichting geven over en waardering vragen voor vele beroepen binnen 
het textielvak, hoewel deze beroepen merendeels door de voortschrijdende auto
matisering aan vakmanschap inboetten . Het is tevens twijfelachtig, of en in welke 
mate de textielhistorische artikelen hebben bijgedragen aan het opwaarderen van 
het door rationalisering uitgeholde 'mooie, oude vak'. De bedoeling van het blad 
was niet alleen geïnteresseerden te bereiken, maar ook vormend en voorlichtend 
werk te verrichten. Men zocht het midden tussen te moeilijk en te oppervlakkig. 
Het blijft echter de vraag, wie men met deze technische en historische artikelen 
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bereikte, arbeiders of geschoolde technici? Andere artikelen , met bedrijfspsycho
logische en arbeidssociologische inzichten, economische bespiegelingen of ver
slagen van bezoeken aan het buitenland, lijken ook eerder bedoeld voor het mid
denkader, dan voor het 'leggen van een band tussen allen die in vak werkzaam 
zijn' en 'verhogen van het textielvak in de ogen van hen die er hun brood verdie
nen' . Ook bij een enquête in 1953 naar de waardering van Spil en Spoel onder de le
zers werd de wens geuit, dat naast de 'witte boorden' de arbeiders wat vaker aan 
het woord zouden komen.'o 
Toch werd die laatste groep door de redactie niet veronachtzaamd. In de voor
gaande twee jaren had ze discussies in fabrieken georganiseerd onder enkele dui
zenden lezers van het blad. Vanaf het begin stond het bereik van de doelgroep bij 
de besprekingen in werk- en adviescommissie centraal. Al eind 1950 was er een en
quête onder de arbeiders van Spinnerij Oosterveld, het bedrijf waar Ledeboer di
recteur was. Rechtstreekse beoordelingen waren moeilijk verkrijgbaar. Het aantal 
inzendingen op de dam- en puzzelrubriek bood bij de evaluatie enige vorm van in
dicatie, naast de genoemde enquête. Het bereik was mede slechts indirect te be
oordelen omdat er geen rechtstreekse abonnementen liepen. Een enkele keer pol
ste een bedrijf de belangstelling onder haar arbeiders om voor het blad te betalen, 
wat geen erg gunstige respons opleverde. Midden 1953 bleken slechts 100 van de 
1800 werklieden bij Menko bereid om tegen betaling van fO,25 een jaarabonne
ment te nemen. Hierbij zij opgemerkt dat bij andere bedrijven het blad gratis was 
en bleef, wat invloed heeft gehad op het animo. In redactionele artikelen verde
digde de Stichting zich bij monde van de hoofdredacteur tegen de kritiek, als zou 
zij de situatie in de textielindustrie te mooi voorstellen . De redactie gaf toe dat er 
redenen tot klagen waren, maar verkoos met een beroep op haar doelstellingen 
het werken aan verbeteringen boven het vasthouden aan klachten. 41 

Aangehaalde doelstellingen zijn afhankelijk van de dialoog onder vakmensen in 
de textielindustrie. Om dit te stimuleren introduceerde de redactie rubrieken als 
Textielpodium, waarin de S.T.Y. verslag deed van de door haar opgezette thema
debatten onder leidinggevenden uit bedrijven en bonden, maar ook luchtiger ru
brieken, waarnaar puzzeloplossingen, foto's, moppen of vragen konden worden 
opgestuurd. Laatstbedoelde rubriek, waar anoniem e lke denkbare vraag kon wor
den gesteld, zou indicatief kunnen zijn voor wat er in diverse geledingen van de 
textiel speelde, alsook voor de reikwijdte van de onderlinge dialoog. 42 

De reacties van de lezers op Spil en Spoel waren, getuige de inzendingen in de ru
briek De Brievenbus positief. Het blad werd door een inzender omschreven als een 

rijke schat, voor iedereen van alles wat. Lusteloze kippen, leesstof voor de vrouw, ben
zinevlekken in kleding, de tuin en textielhistorische literatuur passeren de revue, 
alsook een lekkend aquarium. Slechts enkele vragen - herintreding na militaire 
dienst of de toelage voor jongeren die na het verlaten van de textielvakschool de 
textiel in gaan - betroffen het textielvak. In het vierde nummer roept de redactie 
op tot het sturen van vragen en belooft ze ook kritische inzendingen te zullen be-
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handelen, omdat men wil weten, wat er onder de lezers leeft. Een kritische brief, 
bestemd voor de voorafgaande editie en gekeerd tegen een tekst waarin het grote 
belang van het textielvak op grond van een bijbeltekst werd gemotiveerd, was ech
ter geplaatst noch beantwoord, doch slechts vermeld. Ook de volgende kritische 
brief, waarin iemand het afnemend vakmanschap ter discussie stelde, werd met 
zo'n vermelding afgedaan. Tegelijk zegt de redactie voornamelijk puzzeloplossin
gen en moppen te ontvangen. De rubriek heeft de eerste jaargang niet uitgediend 
en is na nummer negen, waarin de redactie zich afVraagt of Spil en Spoel te moeilijk 
is voor de lezer, een tijd niet verschenen. Kennelijk is de rubriek tot dan vooral be
doeld geweest om de interesses van de lezer te inventariseren en heeft men de dis
cussie even uit willen stellen. Een ingezonden stuk van]. Huve onder de titel 'Het 
spook der werkeloosheid' , dat de rationalisatie en de gevolgen voor de werkgele
genheid in de textielindustrie in de VS besprak en waarschuwde voor dezelfde ten
de nsen in Nederland, werd als politiek geladen achter gehouden. Er zou overleg 
met de inzender plaatsvinden en het stuk werd doorgezonden naar de econo
misch redacteur, de Amsterdamse hoogleraar Thierry.43 
Na de opvolging van Jassies door Van Schelven werd wel gevolg gegeven aan de 
vragen die werden gesteld. De voor de redactie fundamentele kwesties als onder
linge samenwerking, vertrouwen tussen arbeider en leidinggevende en de indivi
duele houding en relatie tot het werk komen terug in redactionele artikelen.Jubi
lerende arbeiders werden vanaf het aan treden van Van Schelven in jan uari 1951 in 
het zonnege gezet en specifieke textielberoepen werden in de rubriek 'Pet af 
voor ... ' positief belicht. De ondertitel van het periodiek, oorspronkelijk 'tijdschrift 
voor werkers en werksters in de textielindustrie' , werd in november 1952 gewijzigd 
in 'maandblad voor het textielvak' om te onderstrepen, dat het in de industrie om 
vakkennis en dus om mensen gaat. Ook trachtte men met aangepast nieuws en 
speciale rubrieken zoveel mogelijk tot de werkvloer door te dringen. Sport en 
spel, volkskunde en streektaal, de natuur en hobby's als dieren, tuin- en kamer
planten kregen eigen rubrieken en maakten de beoogde voorlichting en ontspan
ning waar. Het familiekarakter van Spil en Spoel kreeg eveneens vorm in rubrieken 
over gezondheid, kleding en huishouden, die specifiek bestemd waren voor de 
vrouwelijke lezers. Ook aan de uiterlijke verschijning van het blad werd veel aan
dacht besteed. Veel artikelen werden opgeluisterd door tot lezen uitnodigende fo
to's en spotprenten. Bevordering en handhaving van goede onderlinge verhou
dingen was de algemene teneur." Als geheel straalde het blad een aanstekelijk en
thousiasme uit. In de jaren volgend op de eerste jaargang vonden in De Brieven
bus soms discussies plaats, waarbij inzenders van mening verschilden over reële of 
vermeende bezwaren van de textielindustrie. De meeste inzendingen betroffen 
opvallend genoeg de vrijetijdsbesteding, zoals in de eerste jaargang al te zien was. 
Dit roept de vraag op, of Spil en Spoel het zelfbewustzijn rond arbeid en beroep bij 
de bestaande vakkrachten effectief heeft beïnvloed. Het is twijfelachtig ofhet blad 
het imago van de textielindustrie in het algemeen heeft doen verbeteren. 
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Eén van de panelen uit de 

in 1953 uitgebrachte mobie
le tentoonstelling 'Hoofd en 
Hand met Spil en Spoel'. De 
harmoniegedachte die de 
S. T V. voorstond, kwam tot 
uiting in de vergelijking 
van een fabriek met een fan
fare. 

Een flfbri('k i. <i,:'nlijk nel .... fanfar.korp •• 
JC"tler bl8tl'Jt zOn ('iJl,.n partij. 
Maar het ~t'h,.el "luet klinken aJ8 

~f'n ren beid. 

telt U zich eens voor dal 
al die inSlruRlf'ntru d()f)r ~Ikaa" 

werden bf'!lpe~td. 

Voor hrl or'kft"t .hult dQ1U"om 
tie diri;;c~nt om alleo te )"i«l .. ,.. 

I n het ork.-.!'"l zhtèn de halnO,., ... 
d,.r~ \ ' IHl d,. Iröntpf'Urn. ft""rn •• 

88:\("", ('11'7.. 

Dl' spinma('hine. het lVI>I:IW'/OIlI/'. dl' Iwlnnder l'11Z. 
zijn allf'cn maar de inJoi'rtlItlNH~·u. 

U I~rft. b .. c e.t:ltlid i~ hel produf't én JU)() bptPT IsN s:nnen~Ite-J 
de. te beter ook de pródm'lit". 

Van Schelven herinnert zich: Arbeiders reageerden niet zo goed op Spil en Spoel. Ik trof tij

dens een fietstocht van Enschede naar Hengelo de weg ooit aan helemaal bezaaid met het 

blad, dat waarschijnlijk vanuit een pendelbus voor arbeiders uit het raam was gekieperd. Spil 

en Spoel vond vermoedelijk meer weerklank bij het middenkader. Verwonderlijk is dat niet, 
omdat de S.T.V daar haar informatie en kopij vergaarde. De redactie beschikte na 
enige tijd over een omvangrijk netwerk van bedrijfscorrespondenten - veelal kan
toormensen uit de afdeling Personeel & Organisatie - die berichten uit de bedrij
ven doorgaven en voor de lijst met jubilarissen zorgden. Ook de abonnementen 
op Spil en Spoel liepen vrijwel geheel via de bedrijven, die het blad tegen betaling 
collectief afnamen en zelf onder het personeel verspreidden. Spil en Spoel kende 
daardoor per fabriek een ander bereik, variërend van distributie over iedereen tot 
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Uit de inhoud: 
Enkele ideeën over menselijke betrekkingen en gezagsproblemen. 

Spanningen tussen groepen in het bedrijf. 
Het ziekteverzuim in de onderneming_ 

Een nieuw organisatie-type voor nieuwe omstandigheden. 

Met het uitgeven van deze 
'Notities' richtte de Stichting 
Textielvak zich tot het mid
denkader van de textielindu

strie, waar een omslag in de 
benadering van werknemers 
moest plaatsvinden. 

zeer beperkte kring"ó Verder kregen invloedrijke relaties als onderwijzers, artsen 
en geestelijken het blad toegestuurd. Het duurde zes jaar alvorens de S.T.V door 
alle fabrikanten was aanvaard, maar eindjaren vijftig waren bijna alle bedrijven in 
Twente en de Achterhoek, naast ook Veenendaal, in het netwerk opgenomen. De 
oplage van Spil en Spoel nam de eerste tien jaar geleidelijk toe, van circa 20.000 tot 
23.000 exemplaren. Dit kwam voornamelijk doordat meer bedrijven zich aanslo
ten bij de Stichting. Niet alle aangeslotenen namen het blad af, met name de be
drijven die over een eigen personeelsorgaan beschikten, niet. Een enkel bedrijf, 
als Ten Ca te te Eibergen, voegde daarentegen het huisorgaan 'De Bleekpost' als 
bijvoegsel aan Spil en Spoel toe. Verder waren drie Tilburgse bedrijven rond 1955 
goed voor een zekere extra afzet,,6 De omvang van het blad varieerde aanvanke
lijk; vanwege financiële reden werd het een tijdlang teruggebracht van 20 tot 16 

76 THB 42 (2002) 



pagina's. Een deel van het Marshallgeld werd in 1953 gebruikt om de omvang van 
het blad weer op het oude niveau te brengen. Men ging toen van de optimistische 
gedachte uit dat het blad na drie jaar selfsupporting zou kunnen zijn en inder
daad dekten de inkomsten, de afdrachten van de afnemers, de meeste jaren ruim
schoots de uitgaven. 47 

Met de neergang van de textiel hield in juni 1968 ook Spil en Spoel na achttien jaar
gangen op te bestaan. De redactie schreef een slotwoord "Het hek gaat dicht" en 
plaatste daar een foto bij van het hek van de begraafplaats van Usselo (bij Ensche
de). De leidende gedachte achter Spil en Spoel was altijd geweest, dat industrie en 
bedrijf wegens hun maatschappelijke functie een sociaal beleid zouden moeten 
voeren, met voorlichting als belangrijk element. Met het verdwijnen van Spil en 

Spoel zou dit verschralen. Bij dit alles wist de redactie de lezers niet beter te wensen 
dan: "U leve en weve wel! ""B 

9. Overige activiteiten inzake voorlichting en beeldvorming 

Naast Spil en Spoel kende de S.T.V nog een orgaan, dat bestemd was voor de perso
neelsafdeling en de leidinggevenden van de aangesloten bedrijven en dat vanaf fe
bruari 1951 onder de titel Notities van de Stichting textielvak verscheen. Verantwoor
delijk voor de inhoud van dit onregelmatig verschijnende kwartaalblad dat meer 
vertrouwelijk van karakter was, was de werkcommissie. In het blad verschenen over
zichten van verloop, leeftijdsopbouw en sekseverhouding van het personeel, artike
len en boekbesprekingen op het gebied van leiding geven, organisatieleer, arbeids
psychologie en arbeidsvoldoening, gedrukte versies van de tijdens lunchvergaderin
gen uitgesproken redevoeringen, alsook de jaarverslagen van de Stichting zelf. 
Een tweede belangrijke activiteit op voorlichtingsgebied vormde de productie van 
vier films. Reeds in februari 1948 had R.B.B. een scenario voor een film klaar, 
maar omdat toen werd besloten vooral aan de oplossing van het arbeidstekort op 
de lange termijn te werken, was dit een aantal jaren blijven liggen. 49 Toen de tijd 
gekomen was, vervaardigde de Enschedese cineast jaap S. Nieuwenhuis de films in 
opdracht. De eerste film 'Wij en ons Werk' (1954) was bedoeld als wervingsmiddel 
voor de jeugdige arbeiders en kwam mede tot stand op instigatie van de onder
wijswereld. De productie werd bekostigd vanuit een speciaal daartoe bijeenge
bracht propagandafonds. In 1957 volgden 'Een draad voor het leven ' en 'Een pa
troon voor de toekomst'. In 1962 maakte Nieuwenhuis een kleurenfilm als alge
mene presentatie van de textielindustrie onder de titel 'Stof om over na te den
ken'. Deze moest de zwart-wit films met het daarop afgebeelde verouderde ma
chinepark opvolgen. 
Ook de organisatie van tentoonstellingen hoorde tot het S.T.V-repertoire, waar
mee in augustus 1951 met een kleine stand getiteld 'De mens in de textielindu
strie' een begin gemaakt werd. In november 1953 volgde de mobiele tentoonstel-
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ling 'Hoofd en Hand met Spil en Spoel', die een rondreis langs bedrijven maakte. 
De tentoonstelling was een vervolg op de discussies die bij een groot aantal bedrij
ven waren belegd naar aanleiding van het bezoek van het productiviteitsteam aan 
de V.S. De bedoeling was dat alle personeelsleden groepsgewijs onder le iding van 
hun chefs de stands zouden bezoeke n en zo zouden bezien wat ze in e igen bedrijf 
of afdeling op het gebied van betere kwalite it en productie bereiken konde n. Van
af april 1954 ging de tentoonstelling vergezeld door een gelijkluidende film. In 
oktober 1956 volgde de foto expositie 'Mensen van Menko', een selectie uit de fo
toreportage die Nico Jesse maakte voor het gelijknamige jubileumboek van het 
Enschedese bedrijf Menko.50 

Het onderhouden van contacten met h et onderwijs was, zoals de filmproductie al 
aangaf, ook een voornaam onderdeel van het takenpakket van de S.T.v. Men be
legde bijeenkomsten met schoolhoofden, verzorgde voordrachten , verstrekte 
monsters, foto's en inlichtingen en nam deel aan dagen van onderwijzersbonden. 
Zo werd in 1957 naar aanleiding van de vertoning van 'Een draad voor het leven' 
het lesboek 'De katoenindustrie' aan alle scholen in h et gewest verzonden. Het 
boek werd in 1959 gevolgd door het zelf vervaardigde boekje Met sPil en spoel, be
stemd voor de leerlingen van de hoogste klassen van de lagere school, het voort
gezet lager onderwijs en nijverheidsscholen . De bedoeling was dat de leerlingen 
in vijf middagen een beeld zouden krijgen van de katoen en de katoenindustrie. 
Het boekje, inclusief lerarenhandle iding, werd toegezonden aan alle schoolhoof
den in het werkgebied en was verder op aanvraag kosteloos verkrijgbaar. Het be
leefde negen drukken, de laatste in 1965.51 

De mogelijkheden tot imagoverbetering van de textiel vanuit de human relations 
benadering lagen voor de S.T.V vooral in het verbeteren van de sfeer op het werk. 
Het scheppen van mogelijkheden tot modernisering van het management binnen 
de bedrijven was daarbij essentieel. Van Schelven zegt hierover: 

Het eerste aanspreekpunt was de personeelschef of directeur, maar ook de junior-ma
nagement bijeenkomsten voor beginnende oftoekomstige bedrijfsleiders, die vanaf 1954 
dl;e tot vier maal pe r j aar werden gehouden, waren van belang. Daarmee creëerden we 
mogelijkheden om vraagstukken in d e toekomst op directie niveau te bespreken .'2 

Geheel in deze lijn stak de S.T.V dan ook veel energie in de aankomende ma
nagers. Niet alleen wist ze te bewerkstelligen dat bij werving en selectie van lei
dinggevenden het Twents Instituut voor Bedrijfspsychologie werd ingeschakeld, 
maar ook verzorgde de S.T.V vanafseptember 1951 het vak 'personeelsbeleid' aan 
de Hogere Textielschool te Enschede, waar de toekomstige bedrijfsleiders werden 
opgeleid. Van Schelven doceerde zelf het vak 'leiding geven ' . Deze taak van de 
Stichting kreeg een min of meer zelfstandig vervolg in de Stichting Personeelsbe
leid die ook onder voorzitterschap van Ledeboer stond. Ledeboer was bij het 
Utrechtse psychologische instituut in contact was gekomen met onder meer Dr. 
Jan van Vucht Tijssen. Op verzoek van Ledeboer vestigde Van Vucht een consul
tancybureau in Twente, ondergebracht bij drukkerij Smit in Hengelo. 

78 TBB 42 (2002) 



Voor de Textiel Avondschool ontwikkelde men 'bazencursussen nieuwe stijl' . Be
langrijk daarbij was het oplossen van het vooroorlogse 'bazenprobleem' , het auto
ritair en willekeurig optreden van 'potige kerels met natuurlijk gezag'. Dat dit een 
probleem was, blijkt uit deze mededeling in Spil en Spoel: 

Ze kunnen me nog meer doen met al die omhaal van woorden over samenwerking in 
het bedrijf. Ik kijk maar eens naar onze afdeling, waar de baas nog een opjager van de 
oude soort is. Dat moet eerst maar eens veranderen voor ik dat geschrijf geloof. 

Toekomstige bazen werden gekozen op hun 'geschiktheid om met mensen om te 
gaan' en men trachtte over te gaan van een bevel- naar een overlegstructuur met ge
delegeerde verantwoordelijkheden. Vanaf 1956 werden de bazen cursussen gegeven 
aan de Uitgebreide Technische Textielschool, een nieuwe vervolgopleiding waar zo
wel textieltechnisch als algemeen vormend onderwijs werd gegeven aan toekomsti
ge getouwbazen en afdelingschefs. Ook binnen de bedrijven organiseerde de S.T.V 
lezingen aan kernen (de voorlopers van de ondernemingsraden), bazen en be
drijfsleiders om kond te doen van het belang van goede menselijke verhoudingen 
voor de arbeidsproductiviteit. Vanaf 1961 werden 'bazen bijeenkomsten' als vast ele
ment aan het S.T.V-repertoire toegevoegd. De S.T.V bevorderde nieuwe vormen 
van leidinggeven verder door het uiu"eiken van de 'baas boven baas' prijs.53 
Naast de onderwijswereld was ook de geestelijkheid een doelgroep, die als tussen
kader belangrijk was om een goed imago van de textiel te bieden. Door hun mo
rele gezag en verantwoordelijkheid paste deze groep ook goed in de human rela
tions benadering. Regelmatig vonden bijeenkomsten met vertegenwoordigers 
vanuit de kerken plaats en werden bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken voor hen geor
ganiseerd. Zo stond de bijeenkomst in 1952, onder leiding van voorzitter Lede
boer, in het teken van een gedachtenwisseling over menselijke verhoudingen in het 
bedrijf. In 1957 en 1958 werden, mede naar aanleiding van de jaarbijeenkomst, 
voor deze doelgroep zes lezingen georganiseerd waarin feitelijke informatie over 
de bedrijfstak en zijn organisatie werd geboden. 
Ook werden lunch bijeenkomsten met lezingen door wetenschappers van formaat 
georganiseerd, die door de Stichting zelf als 'één der meer spectaculaire activitei
ten' werden aangeduid. Men verwachtte daar veel weerklank van, niet alleen om
dat de bijeenkomsten goed werden bezocht, maar ook omdat ze in de krant werden 
nabeschouwd en in kleine kring werden nabesproken.5" Enige representatieve titels 
van de lezingen in chronologische volgorde: de versterking van de arbeidsgemeen
schap in de onderneming, gerichte groepsdiscussie, de arbeider in een verande
rende samenleving, de betekenis der voorlichting voor de bevordering der produc
tiviteit, medische en psychologische aspecten van ploegenarbeid, leiding geven en 
persoonlijke achtergronden, sociaal-psychologische beschouwingen over de bui
tenlandse werknemer en kanttekeningen bij de leuze medezeggenschap.ss In Noti

ties van de Stichting Textielvak zijn vele lezingen op schrift gesteld. 
Tot slot waren ook de relaties met de pers belangrijk, niet alleen als middel om de 
activiteiten en het beleid van de S.T.V uit te dragen, maar ook als doel op zich, 
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omdat de berichtgeving over de textiel vooral op het sociale vlak nuancering be
hoefde. De rol van de S.T.V was het coördineren en stimuleren van positieve be
richtgeving. Zo organiseerde men in 1955 en 1960 excursies van de Vereniging 
Nederlands Fabrikaat voor de vaderlandse pers. Directe beïnvloeding van de pers 
was moeilijker, daar kwam men al gauw achter. Van Schelven had begin 1951 op 
eigen verzoek een bespreking met de directie van het regionale dagblad Tubantia, 
dat in verschillende publicaties het aanzien van het textielvak schaadde. De ont
vangst was koel, het resultaat gering.56 

Een laatste bijzondere activiteit van de Stichting lag op het terrein van de meer 
rechtstreekse beïnvloeding van de arbeidsverhoudingen. Enkele initiatieven kwa
men tot stand op aandrang van de vakbondsvertegenwoordigers. Zo werd in juli 
1951 een brief opgesteld gericht aan de directies van de Twents-Achterhoekse Tex
tielbedrijven, waarin gevraagd werd om bij de heersende terugslag der bedrijvig
heid de zorgvuldigheid in acht te nemen en goede en vroegtijdige voorlichting te 
geven over herplaatsing of herscholing en werd aangedrongen op een gunstige 
wachtgeldregeling. Dit alles met een beroep op het handhaven en verbeteren van 
de toch tere nieuwe verhoudingen, nu en in de toekomst. Een dergelijke brief 
werd in 1957, toen er weer een mindere conjunctuur heerste, nogmaals voorge
steld. Ook een actie rond de afschaffing van de beruchte zwarte lijst (personeels
lijsten van niet gewenste arbeiders die de fabrikanten van en voor elkaar onderling 
bijhielden) werd voorgesteld, maar leidde tot niets, omdat het bestaan respectie
velijk de actuele betekenis van dergelijke lijst werd betwist. '7 
Een bijzondere activiteit waren ook de ruim 40 discussiebijeenkomsten die naar 
aanleiding van de Amerikareis van het Nederlandse productivity team werden ge
houden. Van de voorlopige bevindingen van het team was in een extra nummer 
van Spil en Spoel verslag gedaan, dat aan vrijwel alle werkers en werksters in de 
Twents-Gelderse textielindustrie gratis werd uitgereikt. In het totaal werden op de 
bijeenkomsten die per bedrijf werden gehouden zo'n 3400 deelnemers geteld, 
zo'n 10 procent van het betreffende personeel. Een dergelijke bijeenkomst voor 
het hele personeel, de discussies en de Amerikaanse praktijkvoorbeelden (waar
over een film werd vertoond en men verdeeld was) maakten zeker indruk.5s 

10. Onderzoek in opdracht van de S.T.V. 

De S.T.V stelde in de loop der jaren een vakbibliotheek samen, waar mensen uit de 
aangesloten bedrijven literatuur en foto's konden bestuderen. Van de nieuwe aan
winsten werden in Notities van de Stichting Textielvak lijsges afgedrukt. Of er veel ge
bruik van deze faciliteit werd gemaakt vermelden de notities niet, wel dat het ge
bruik toenam en dat daarmee de voorbereiding voor een sociologisch onderzoek 
makkelijker werd.'9 Research stond al vanaf het begin op de agenda maar werd 
voorlopig te kostbaar geacht. Begin 1951 kwam de directeur van het Leidse socio-
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logisch Instituut, prof. dr. F. van Heek, met een aantal studenten in Twente op werk
bezoek en aan het eind van het jaar meldde hij zich bij de Stichting met een re
searchplan. In de loop van 1952 ging een medewerker van Van Heek, drs. Th]. IJ
zerman, al in Twente aan de slag. Maar echt grootscheeps onderzoekswerk, vooral 
naar de vraag, hoe de bevolking in Twente en Achterhoek dacht over de textiel
industrie, werd pas mogelijk met behulp van de Marshallgelden. Deze werden ver
spreid via de aan het Ministerie van Economische Zaken gelieerde Commissie Op
voering Productiviteit.60 In 1953 kwamen de S.T.Ven de directie van het Leidse in
stituut tot een overeenkomst. Het sociologisch onderzoek naar 'beeld en werkelijk
heid' werd dus uitbesteed, maar de coördinatie berustte bij de S.T.V Een onder
zoeksgroep onder leiding van Van Heek zou een breed onderzoek doen naar de 
aversie tegen de textiel. Banden tussen de Twentse ondernemers en de Leidse on
derzoekers bestonden overigens al langer. Fré van Heek had al eerder onderzoek 
gedaan naar de sociale gevolgen voor Enschede van de crisis in de jaren ' 30. Daar 
had hij in 1937 over gepubliceerd, als openbare les aan de Universiteit van Amster
dam. Ook had hij in 1941 een enquête georganiseerd onder Twentse, met name 
Enschedese textielarbeiders, vooral met betrekking tot hun arbeidsmotivatie. 61 Bo
vendien was Rode Fré, zoals zijn bijnaam luidde, een telg uit het Enschedese ge
slacht van textielondernemers. Die vonden het overigens wel chique, om een pro
fessor in de familie te hebben; Fré was bepaald niet het zwarte schaap. Hij had sa
men met Nico van Heek, de directeur van Schuttersveld, in hetzelfde 'clubje' geze
ten, waarin de jonge garde van de Enschedese elite destijds was georganiseerd.62 

Van Heek had wel het toezicht op het hele onderzoek, maar was zelf niet actief be
trokken bij het veldwerk.6

:l Naast een uitgebreide adviescommissie wiens status 
niet geheel duidelijk was, stond de dagelijkse begeleidingscommissie. Deze be
stond uit Van Schelven en J. Ledeboer (namens de opdrachtgever), J. van Vucht 
Tijssen en D. Horringa, een gepromoveerd socioloog en tevens uitvoerder van één 
van de deelonderzoeken. De dagelijkse coördinatie gebeurde vanuit het bureau 
van de S.T.V waar ook I]zerman kantoor hield. De aansturing vond daarmee meer 
vanuit Twente dan vanuit Leiden plaats. I]zerman kon in alle vrijheid werken. 64 De 
financiering was ook een taak van de Stichting, die gedurende de jaren waarin het 
onderzoek zich uitbreidde, aanvullende geldmiddelen bijeenzocht. Voor een deel 
kwamen deze van landelijke instellingen als de Publieksrechtelijke Bedrijfsorgani
satie en de Nederlandse Academie van Wetenschappen, deels uit eigen kring. In 
1956 kwamen er forse bijdragen van de drie vakbonden vertegenwoordigd in de 
S.T.V, in het totaal jI4.400,-. 
Tussen 1953 en 1957 kwamen vijftien rapporten en deelrapporten tot stand, voor
namelijk van de hand van een aantal medewerkers van het Leidse instituut. De (in
terim) rapporten waren vertrouwelijk, zij het dat de deelresultaten werden ver
werkt tot artikelen en andere publicaties. De deelonderzoekingen vonden hun 
weerslag in het eindrapport getiteld Beeld en Werkelijkheid, samengesteld door I]
zerman en in 1957 als boek verschenen. I]zerman werkte de bevindingen verder 
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uit tot een dissertatie, die twee jaar later uitkwam. 6s 

De conclusie van I]zerman luidde, dat het werk in de textiel in werkelijkheid gun
stiger was dan het beeld, dat door vooroorlogse gebeurtenissen en arbeidsverhou
dingen was ontstaan. Desondanks signaleerde hij ook problemen. Het aanzien 
van de textielarbeider was gelijk met de lonen en arbeidsvoorwaarden verhoogd, 
het vak zelf werd door de machinegebondenheid, de geringe taakinhoud, het 
hoge tempo en het vocht, stof en lawaai door de buitenwacht nog altijd gering ge
acht. Met name in kringen van onderwijzers, geestelijken en artsen was men slecht 
geïnformeerd en bij beroepsadviezen aan kinderen oordeelde men vanuit eigen, 
verouderde referentiekaders, waarbij men fabrieksarbeid niet op eigen merites 
waardeerde. Dit leidde tot een ongezonde leeftijdsopbouw in de bedrijven, omdat 
arbeiders die wegens loon, bestaanszekerheid en kameraadschap tevreden waren 
met het werk, hun kinderen iets anders gunde. Hierin verschilden zij van de Hen
gelose 'metaalouders'. Ijzerman waarschuwde voor de gewenning aan en de eco
nomische kwetsbaarheid van de positief gewaardeerde punten en meldde dat ta
riefloon, tempo, werkomgeving, bazengedrag en ploegendienst door arbeiders 
zwaar werden bekritiseerd. Voorts waren de promotiemogelijkheden gering - wat 
de jeugd afschrikte - waren personeelsbeleid en -afdelingen onderontwikkeld en 
stond de structuur van de familiebedrijven rationele bedrijfsvoering en moderne 
arbeidsverhoudingen in de weg. Ook moest het textielvak meer als echt vak wor
den beschouwd.66 

De S.T.Y. organiseerde rondom aanbieding en inhoud van het rapport enkele dis
cussies, die onder de titel Textielpodia werden weergegeven in Spil en Spoel. Bonds
bestuurders, leidinggevenden en onderzoekers blijken het daarbij eens over het 
gebrek aan begrip en vertrouwen tussen personeel en leidinggevenden. Per afde
ling zouden de bedrijven samen met de bonden discussiegroepen moeten opzet
ten om het rapport met de eigen situatie te vergelijken. Verder werden voorlich
ting, scholing, het opzetten van een echt personeelsbeleid, het creëren van carriè
remogelijkheden, het instellen van ondernemingsraden en het onderzoeken van 
de arbeidsomstandigheden voor het verbeteren van het op vooroorlogse gronden 
slechte imago belangrijk geacht. Methoden en onderzoeksresultaat kregen ook 
aandacht van kringen buiten de textiel, vooral vanuit de Rotterdamse en Amster
damse haven waar een soortgelijk onderzoek, wederom onder leiding van Van 
Heek, plaatsvond.67 

Los van deze onderzoeken ontstonden contacten tussen de S.T.Y. en de Brabantse 
textielindustrie, resulterend in de oprichting van de Vereniging Textielvak Z.O.
Brabant in 1963. Nadat de eerste directeur ontslag had genomen, leidde de ver
eniging echter een sluimerend bestaan.68 

Een andere belangrijke onderzoekstaak die de S.T.Y. entameerde en coördineerde 
betrof het verwerven van inzicht in het verloop onder textielarbeiders en de achter
gronden daarvan. Aanvankelijk gebeurde het verzamelen en bewerken van gege
vens door de Stichting zelf, die daarvoor al in 1950 een jaarlijkse enquête hield on-
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der de aangesloten bedrijven. Vanaf april 1954 hield men een meer actuele statistiek 
aan en kwam voor de cijfermatige onderbouwing en uitwerking een zogeheten ver
loopdeskundige, de socioloog K Menger. Deze bracht onder meer het verloop van 
de textiel- naar de metaalindustrie in kaart. Ook zogenaamde exit-interviews be
hoorden tot het onderzoek.69 De arbeidsmigratie naar de Duitse textielindustrie, 
waar lonen en werkomstandigheden beter waren dan in Nederland, was ook onder
werp van onderzoek. 70 Dit soort onderzoek was geen kerntaak, maar werd toen wel 
belangrijk gevonden, omdat men van alles aan de cijfers dacht te kunnen aflezen.7

' 

Het verloop in de Twents-Gelderse textiel bleef weliswaar groot, maar lag niet boven 
het landelijk gemiddelde onder fabriekspersoneel. In de regio bleef het in de jaren 
vijftig zelfs redelijk stabiel, terwijl landelijk een toename was te constateren. 72 

11. Goede raad komt laat 

Na de publicatie van het rapport ljzerman kwam de implementatie van de aanbe
velingen aan de orde. Men stelde een tiental werkgroepen in die met rapporten 
kwamen voor de vervolgactie. Binnen de werkcommissie kwam een discussie op 
gang over de vraag, in hoeverre de activiteiten van de S.T.V zich minder op het bij
stellen van het beeld en meer op de verandering van de werkelijkheid konden rich
ten . Tegelijk veranderde de samenstelling van het bestuur, waaruit de grondleggers 
weggingen. Fahner en Nieuwenhuis vertrokken in 1959, Ledeboer, dé drijvende 
krach t, gaf eind 1960 de voorzittershamer over aan J. Raymakers. Hoewel het ge
wone werk doorging, kwam het zwaartepunt te liggen op verandering van organi
satie en leidinggeven in het bedrijf. 73 Door middel van schriftelijke enquêtes en 
aansluitende interviews werd in dejaren 1966-1967 onderzocht, hoe de communi
catie in de bedrijven, zoals bij het werkoverleg of in de ondernemingsraad, door de 
betrokkenen werd ervaren. Een subsidie van de Commissie Opvoering Productivi
teit maakte een verdieping van het onderzoek mogelijk. 7

" Hoewel de nodige in
zichten aan het onderzoek konden worden ontleend, verhinderde de snelle teloor
gang van de bedrijfstak dat er nog iet~ met de bevindingen kon worden gedaan; de 
S.T.V had haar activiteiten reeds moeten staken. Haar medewerker, drs. E.DJ. de 
Jongh benutte het materiaal echter bij het schrijven van zijn dissertatie, waarop hij 
in 1969 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam promoveerde. 75 

In de jaren zestig pakten zich als bekend donkere wolken samen boven de gehele 
Nederlandse textielindustrie en ook de Twentse-Gelderse katoenindustrie voerde 
een strijd op leven en dood. Toen rationalisatie en prijsverlaging onvoldoende 
bleken om het voortbestaan van individuele bedrijven veilig te stellen, volgden fu
sies, herstructureringen en ontslagen. In 1962 werd door zes Twentse bedrijven en 
een Brabantse firma de Koninklijke Nederlandse Textiel Unie opgericht. Men 
hoopte gezamenlijk orders van over de hele wereld te vergaren en deze door cen
trale afstemming onderling te verdelen. Slechte bedrijfsonderdelen werden daar-
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bij afgestoten, goede moesten samenwerken. Er werd fors in het personeelsbe
stand gesneden, maar de uit familieleden bestaande directies werden ontzien. Na 
enige jaren waren zoveel bedrijven bij de K.N.T.U. aangesloten, dat de Unie veer
tien werkmaatschappijen en 38 directeuren telde. In 1973 werd de K.N.T.U. fail
liet verklaard en weer opgesplitst. 
In het jaarverslag over 1966 bepleitte de S.T.V de noodzaak van een goed sociaal 
beleid temidden van de stormachtige golf aan fusies, concentraties en begeleiden
de personeelsinkrimping. De S.T.V had gedurende dat jaar ook een brief van die 
strekking naar de aangesloten firma's doen uitgaan. De S.T.V achtte de hervor
ming van de textiel structureel noodzakelijk, maar beschouwde het hoge tempo 
waarin dat op dat moment plaatsvond als te zeer conjunctureel ingegeven. Ze zag 
daarom ook in de toekomst een taak voor zichzelf weggelegd. Bovendien zag de 
S.T.V haar rol niet principieel tot de textiel beperkt en daarmee toepasbaar op an
dere branches, waarmee goede contacten werden onderhouden. De S.T.V had zich 
bezig gehouden met het aanzien van de textiel en had zich daarmee bewogen op 
het snijvlak van bedrijf en maatschappij. Ze had samen met bedrijven en overheid 
initiatieven ontwikkeld, waardoor ze de bezinning op de toekomstige ontwikkeling 
van de regio had gestimuleerd. Ook en vooral in de toekomst zou de dialoog tussen 
bedrijf en maatschappij, evenals de vertaling daarvan binnen de bedrijven, nood
zakelijk zijn en de S.T.Y. achtte zich daarvoor de aangewezen organisatie. Ook vond 
men het opportuun een orgaan op te richten, waarin de textielbranche op natio
naal niveau tot oordeelsvorming en voorlichting inzake de totale problematiek zou 
kunnen komen. Met vooruitziende blik sluit het jaarverslag echter af met een dank
woord aan allen, die binnen en buiten de bedrijven velejaren hadden meegedacht 
met de S.T.V, hetgeen voor de medewerkers een bron van goede ervaring was ge
weest. 76 Het zou inderdaad het laatste jaarverslag van de Stichting zijn. 
De afkalving van de textielsector zette zich daarna steeds sneller voort. H et waren 
vooral de massaontslagen in april 1967 bij de Enschedese firma Van Heek & Co., 
ooit het boegbeeld van de Twentse textielindustrie, die een schok veroorzaakten 
en deden beseffen, hoe fataal de situatie eigenlijk was. De Stichting Textielvak 
vroeg aandacht voor de lange termijn problematiek, maar het merendeel van de 
bedrijven kon dat niet meer opbrengen. Derhalve werd besloten de activiteiten 
van de Stichting per 1 januari 1968 en de uitgave van Spil en Spoel injuni 1968 te 
staken. Van Schelven trad daarna in dienst van de Technische Hogeschool Twente 
om daar het onderwijs en onderzoek in de geschiedenis van de techniek te verzor
gen, de overige medewerkers van de S.T.V vonden elders een betrekking. 

12. Meer dan etaleur of glazenwasser? 

Op 8januari 1948, ruim voor de S.T.Vaan haar werkzaamheden begon, stelde de 
fabrikant Udink-Ten Cate van het bedrijf Arntzenius jannink & Co. te Goor in een 
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brief aanJohn Ledeboer vast, dat de textielaversie meer een economische dan psy
chologische grondslag had. De textiel is een exportindustrie met gevaren die bui
ten het blikveld van de arbeider liggen. Omdat de textiel ook arbeidsintensief is, 
le idt een krimpende markt evenals productierationalisatie altijd tot ontslag, ter
wijl een stijgende markt geen blijvende werkgelegenheid verschaft. Daarom is de 
textiel voor arbeiders geen attractief beroep. Verbetering van het psychologisch 
klimaat is dokteren aan de symptomen van de kwaal, de werkelijke grond van de 
textielaversie zit in de structuur van de industrie zelf. Silberer is in de ogen van Ud
ink-Ten Cate een kwakzalver door voor te stellen dat de onpsychologische arbeids
politiek in het verleden de schuld voor de anti-textiel mythe is. 'Verbeter het psy
chologische klimaat en ziet, arbeiders zullen zich verdringen om textielarbeider 
te mogen worden'. De textiel is echter een conjunctuurgevoelige bedrijfstak en 
bestaanszekerheid een fictie. Het beramen van maatregelen tegen deze gevoelig
heid zoals bedrijfsfusies gaan de competenties van de commissie te boven. Omdat 
het verkondigen van onwaarheden tot teleurstelling leidt, moet niet worden ge
streefd naar een binding van de arbeider met zijn bedrijf, omdat de band niet te 
garanderen is en leidt tot een bij crises onwenselijke immobiliteit. Het streven 
naar bestaanszekerheid, pensioenen etc. zijn symptomen van verdwijnende vitali
teit, van de ondergang van een cultuur. In de tegenzin bij de jeugd ligt het grote 
gevaar om de textiel op korte termijn te doen instorten. Er moet een minimum
bezetting voor het machinepark opgesteld worden, die los van economische fluc
tuaties altijd nodig is. Hiervoor is ook de jeugd nodig. 77 

De visie van Udink-Ten Cate laat aan duidelijkheid niets te wensen over en legt de 
vinger op de zere plek. De meeste betrokkenen verwachten na de oorlog echter 
met technisch hoogstaande producten de lage lonen landen te kunnen weerstaan 
en hoopten op een toename van de binnenlandse textie1consumptie als gevolg 
van bevolkings- en welvaartsstijging. De S.T.V functioneerde binnen deze gedach
tegang. Haar inspanningen waren voor een deel gericht op het wegnemen van 
oud zeer, maar in belangrijk mate ook op het verbeteren van de kwaliteit van op
leiding en werkomgeving. 78 Het werk van de S.T.V was meer dan window-dressing. 
In het verslag over 1952 stipuleert Van Schelven dat tussen het doel van de S.T.V 
en het beleid van de textielbedrijven geen grote kloof mag liggen, omdat anders 
'hetgeen in de etalage tentoongespreid ligt niet overeenstemt met de magazijn
voorraad '. 79 Temidden van de stormach tige groei en de even zo snelle aftakeling 
van de Twents-Gelderse textiel heeft de S.T.Veen bescheiden rol kunnen spelen 
als serieuze poging om de textiel er weer bovenop te helpen door deze maat
schappelijk acceptabel te maken, toen de monopoliepositie was verdwenen . De 
positieve én deskundige benadering maakte het mogelijk dat de S.T.Veen uitge
breid netwerk kon opbouwen, een basisvoorwaarde om goed te functioneren. 
Hoewel de ideeën van de S.T.V niet overal gelijke weerklank vonden, heeft ze er 
volgens Van Schelven waarschijnlijk aan bijgedragen dat de sfeer op de werkvloer 
en aan de onderhandelingstafel werd omgezet van confrontatie in het zoeken 
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naar consensus en harmo nie. Zo verliepen de c.A.O . onderhandelingen in de tex
tie l bijvoorbeeld makkelijker dan elde rs. De fo rmele zeggenschap van de Stich ting 
was gering, maar ze had een zekere invloed op het arbe ids- en sociaal klimaat en 
heeft e r wellich t daardoor aan bijgedragen , dat de teloorgang van de textiel rusti
ger ve rlie p dan in andere industri etakken he t geval was. 80 
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