
 

 
 
 

609

Bijlage I: Het werk in de textielindustrie: krassen, drollen, weven, finishen 

Om van katoen tot een lap stof te geraken waren in de beschreven periode vele verschillende 
bewerkingen noodzakelijk. In de loonstatistieken van de vier fabrikantenverenigingen (zie Bijla-
ge III) zijn hiervoor ruim 100 verschillende functies benoemd. 
De in de Verenigde Staten en Egypte − om slechts de belangrijkste grondstoffenlanden te noe-
men − geplukte katoen werd in balen geperst en naar Nederland verscheept. In de textielfabrie-
ken was het balenbreken in de zogeheten duivelkamer dan ook een van de eerste werkzaamhe-
den.1122 Bij het losmaken van de katoen werd ook vuil, zoals resten van takjes en bladeren, 
verwijderd. Deze verontreinigingen zijn doorgaans zwaarder dan katoenvlokken en daardoor 
was scheiding door middel van luchtstromen mogelijk. Vervolgens werden in de mengkamer 
verschillende soorten katoen met elkaar gemengd, waarbij men de kwaliteit van het uiteindelijk 
te spinnen garen in het oog hield. Deze bewerkingen leverden een wikkel of lap op, te vergelij-
ken met een laag watten, bestaande uit vlokken katoen. Als volgende stap werd de wikkel op 
kras- en kaardmachines tussen grote walsen met een beslag van duizenden scherpe naaldjes 
doorgevoerd. Hiermee werden de katoenvezels verder gereinigd, maar vooral ontward en even-
wijdig gelegd. Deze bewerking was van groot belang voor de gelijkmatigheid en de reinheid 
van de in het verdere proces te produceren lont en daarmee voor de sterkte en kwaliteit van het 
garen. Onregelmatigheden betekenen immers zwakke plekken in het garen en dat kon tot veel 
draadbreuk in de weverij en zo tot een mindere kwaliteit doek en tot kostbaar oponthoud in de 
weverij leiden.1123 
De kras- en kaardmachine produceerde dunne vliezen katoen. Deze werden via een trechter tot 
een lont van ongeveer 2 cm diameter samengevoegd, de kraslont. Meerdere lonten werden op 
de rek- en verdeelstoel samengevoegd tot één geheel en tussen een aantal paren walsen doorge-
voerd. Dit proces rekte de lont steeds verder op en maakte hem gelijkmatiger. Deze eerste serie 
bewerkingen, dus vanaf het openen van de balen katoen tot en met de verdeelstoel waar de ka-
toen als een lont vandaan kwam, gebeurde vrijwel uitsluitend door mannen. Het was zwaar en 
stoffig werk. 
 
De eerstvolgende bewerking vond plaats op de plukdrolmachines. Hier werd een eerste draaiing 
(of “twist”) in de katoen gebracht. Dit proces van steeds verder gaande draaiing en oprekking 
van de katoen liep via de plukdrolsters, de halffijndrolsters en de fijndrolsters in de voorspinne-
rij tot de drossers en drossters die het eigenlijke spinnen deden. De drolsters (een verzamel-
naam voor de pluk-, halffijn- en fijndrolsters) werkten aan machines die in de elkaar opeenvol-
gende stappen steeds fijnere vezels produceerden; deze werden op bayers (klossen) gewikkeld, 

                                                 
1122 Dit overzicht is voornamelijk gebaseerd op: 
- T. Bos, Wie maakten de katoentjes? De textielindustrie in Nijverdal, Zaltbommel 2006 
- J. Knoester, De Nederlandse katoennijverheid op de drempel van morgen, Diss. Rotterdam 1967, p 1-8 
- Rapport van het onderzoek naar de loonen van de drolsters en drossters in de Twentsche textielindustrie, 20 maart 1947 (DGA, 
30.3) 
- J.H. Wynand (red.), H.P. Gelderman & Zonen N.V. Fabrikante van ruwe, gebleekte en geverfde katoenen en kunstzijden manufac-
turen, Oldenzaal 1949  
- Van Waarden, Fabriekslevens, p. 235 
- F. van Waarden, Het werk van de wever. 250 jaar techniek, organisatie en kwaliteit van de arbeid in de Twentse katoennijverheid, 
in: THB, Jrg. 44 (2004), p. 65-108 
- H. Zeppenfeld, Die Automatisierung in der Textilindustrie, Diss. Köln 1963, p. 97-115. 
1123 Voor een uitgebreidere beschrijving van het werk op de krassen zie de uiteenzetting van G. Roelfsema, in: Van Waarden e.a., 
Fabriekslevens, p. 143-146. 
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die door afzetters van de machine werden gehaald en door bayerboeren van de ene machine 
naar de volgende werden gebracht. 
 

Het voortdurende inademen van katoendeeltjes bij de hierboven beschreven werkzaamheden in 
de voorspinnerij bezorgde veel arbeiders een zekere mate van kortademigheid. In bepaalde ge-
vallen kon dit zich ontwikkelen tot de aandoening byssinose, een ziektebeeld dat zich kenmerkt 
door een vernauwing van de luchtwegen. De Enschedese internist Vismans was in 1952 in Ne-
derland een van de eersten die deze ziekte beschreef. L. Muller, vanaf 1952 hoofd van de Be-
drijfsgeneeskundige Dienst Enschede, deed in 1962 samen met Vismans en Van Blommestein 
onderzoek onder 770 arbeiders in negen Enschedese spinnerijen. Hun bevindingen waren dat 
byssinose in 10,4% van de onderzochte populatie voorkwam – uitsluitend in de voorspinnerij en 
daar met name onder kaarderij-arbeiders – en vrijwel in geen enkel geval in een ernstige vorm. 
De reden dat byssinose (vrijwel) uitsluitend in de voorspinnerij voorkwam was dat bij de ma-
chinaal geplukte katoen kleine, brosse blaadjes van de katoenplant zich vermengden met de 
katoen. Deze blaadjes bleken de feitelijke veroorzaker van de aandoening te zijn; in de voor-
spinnerij werd deze verontreiniging uit de katoen verwijderd. 
Uit later onderzoek van onder meer Bouhuys bleek dat deze ziekte in andere landen in vrijwel 
gelijke percentages voorkwam. In Engeland kwamen weliswaar meer chronische ademhalings-
klachten voor, maar deze werden waarschijnlijk vooral veroorzaakt door de sterkere luchtver-
ontreiniging in Lancashire met onder meer zwaveldioxyde. 1124 
 
Het daadwerkelijke spinnen, het fijnspinnen, vond van oudsher plaats op zogeheten selfactors 
en op ringspinmachines. Het spinnen op de selfactor was geen continu proces. De machine had 
een uitschuifbaar gedeelte (slede), dat op de heenweg de rek en de draaiing in het garen aan-
bracht en het op de terugweg opwikkelde. Het in- en uitrijden, dat mechanisch gebeurde, kon 
wel versneld worden, maar dit was door het steeds opnieuw starten en afremmen van de machi-
ne maar beperkt mogelijk. Door dit mechanisch gezien vertragend element – gevolg van het 
discontinue spinproces – kon de productie op de selfactor niet veel meer worden opgevoerd. 
Op de ringspinmachines werd het garen door een ring geleid die zeven- à achtduizend omwen-
telingen per minuut maakte; het rekken, draaien en opwikkelen, dat op de selfactor na elkaar 
gebeurde, vond hier gelijktijdig plaats. Hiermee was dan ook een veel grotere productie moge-
lijk; deze machines namen ook veel minder ruimte in dan de selfactors met hun lange slede. De 
ringspinmachine is in 1831 uitgevonden en in Twente werden de eerste machines rond 1880 
geïntroduceerd. Na de oorlog zijn de selfactors grotendeels vervangen door ringspinmachines, 
zeker toen het door technische ontwikkelingen mogelijk werd om ook de fijnere garensoorten 
(met hogere garennummers) op deze machines te produceren. 
 

                                                 
1124 J.B.M. Vismans, Byssinosis, NTvG Vol. 96 (1952), p. 800-807; L. Muller, J.B.M. Vismans, E.J. van Blommestein, Byssinosis, 
NTvG Vol. 106 (1962), p. 421-427; L. Muller, Byssinose in den Niederlanden, Internationales Archiv für Gewerbepathologie und 
Gewerbehygiene, Vol. 19 (1962), p. 175-183; A. Bouhuys, Byssinosis, NTvG Vol. 110 (1966), p. 2073-2079. 
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Afbeelding 13 Selfactor spinmachine bij H.P. Gelderman & Zn 

 
© W.F. van Heemskerck Düker / Nederlands Fotomuseum 
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Het Directoraat-Generaal van de Arbeid constateerde in een onderzoek uit maart 1947 ‘dat een 
plukdrolster weliswaar lichamelijk zwaarder werk heeft te verrichten dan de overige drolsters, 
maar zij heeft een vrijer en onafhankelijker gevoel, omdat de machine niet voortdurend haar 
aandacht vergt. De plukdrolster neemt onder de vrouwen een zeer belangrijke plaats in de spin-
nerij in. Komt door haar afwezigheid een plukdrolmachine stil te staan dan stagneert daarmede 
direct de productie van de halffijn- en fijndrolmachines en van de ringspinmachines. Zij be-
kleedt dus een sleutelpositie.’ Halffijn- en fijndrolsters waren ‘afhankelijker’ van hun machines, 
omdat zij een groter aantal spillen moesten overzien. Hun werk mocht dan ‘intensiever zijn, het 
is echter minder zwaar dan dat van de plukdrolster’.1125 
Over de drossters schreef het Directoraat: ‘Het werk op een ringspinmachine is (…) minder 
gejaagd, omdat het stilzetten van één spil, tijdens het maken van een draadbreuk, de productie 
en daarmede het loon niet zoo beïnvloedt als bij de drolmachines. (…) Het drossen is minder 
zwaar dan het drollen (…) doch doordat men dagelijks veel meer moet loopen, relatief meer 
draadbreuken moet maken tengevolge van het grootere aantal spillen, veel bayers moet opste-
ken, kortom doordat men meer handelingen moet verrichten dan bij het drollen, is dit werk 
meer intensief.’ 
Het DGA moest constateren dat ondanks de hoge lonen slechts weinig arbeidsters zich tot dit 
werk aangetrokken voelden. ‘Een meisje uit de betere arbeidersstand wil nog wel naar een naai-
atelier of naar een confectiefabriek, desnoods nog wel opgeleid worden tot spoelster in een we-
verij, ondanks de lagere lonen, maar zij wil niet naar een spinnerij. De spinnerij heeft in het 
algemeen bij de arbeiders geen goede naam meer, zoodat slechts een bepaalde soort arbei-
ders(sters) zich tot deze tak van industrie aangetrokken voelen. Dit is een proces dat al jaren aan 
de gang is en zal toegeschreven moeten worden aan de afkeer tot vuil, stoffig werk en een dik-
wijls warme atmosfeer van de spinnerij.’ De arbeidsproductiviteit van de verschillende functies 
werd sterk beïnvloed door onder andere de kwaliteit van de te verwerken katoen, de kwaliteit 
van de machines, de klimatologische omstandigheden in en buiten de spinnerij, de aanwezig-
heid van hulparbeiders voor het afzetten van volgelopen spillen etc. 
 
In de spinnerijen heerste een hoge temperatuur gecombineerd met een zeer hoge vochtigheids-
graad teneinde de verwerking van de ruwe, nog niet gesterkte draad mogelijk te maken. Om de 
gewenste temperatuur en vochtigheid te verkrijgen werd waterdamp van een bepaalde tempera-
tuur via een buizensysteem in de werkruimte geblazen. In de loop van de jaren vijftig paste men 
steeds meer airconditiong-systemen toe, wat uiteraard de omstandigheden een stuk aangenamer 
maakte.1126 In de eerste naoorlogse jaren liet de kwaliteit van met name de machines vaak te 
wensen over. Tijdens de oorlog waren onderdelen veelal niet vervangen doordat er geen contact 
was geweest met Engeland, waar het merendeel van de machines vandaan kwam.  
 
Hoe sterk de organisatie van het werk de productiviteit beïnvloedde, illustreerde het genoemde 
DGA-rapport aan de hand van een vergelijking tussen Van Heek & Co en de Stoomspinnerij 
“Twenthe”. Door het inzetten van allerlei hulparbeiders en een goede organisatie haalde men bij 
Van Heek& Co aan de plukdrolmachine 59 kilo per spil per 48 uur. Bij Stoomspinnerij “Twen-
the” bedroeg de productie, in een zwaardere garensoort, per spil per 48 uur slechts 39,2 kilo.  

                                                 
1125 Rapport van het onderzoek naar de loonen van de drolsters en drossters in de Twentsche textielindustrie, 20 maart 1947 
(DGA, 30.3). 
1126 F. van Laar, Rapport over het onderzoek naar de hygiënische aspecten van het werken in de textielindustrie, Leiden 1957, p. 
49. 41% van de in het kader van deze studie ondervraagde textielarbeiders gaf aan last te hebben van ‘warmte’, a.w., p. 22. 
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De in de spinnerij geproduceerde draad was onderverdeeld in kettinggaren en inslaggaren. In de 
spoelerij werd het kettinggaren van de spincops uit de spinnerij overgespoeld op klossen. In de 
scheerderij zette men vervolgens deze klossen op een scheerraam en duizenden parallelle ga-
rens vormden zo een scheerboom. Omdat kettinggarens op het weefgetouw onder spanning 
staan, werden zij in de sterkerij door een mengsel van verschillende chemicaliën (sterkpap ge-
naamd) getrokken en vervolgens met behulp van hete walsen gedroogd. In de sterkerij werden 
de kettinggarens dus sterker, maar ook gladder gemaakt.1127 
In de inrijgzaal werd de weversboom gereed gemaakt. Hiertoe werd het garen door de hevels 
van de kammen, door kettingwachters en door de staafjes van het riet heen geregen. Een kam-
inhanger monteerde de complete boom in de weverij op het weefgetouw. 
 
Op de weefgetouwen kwam het uiteindelijke doek tot stand. Dit kon een eenvoudig plat weefsel 
zijn, maar met bijvoorbeeld Jacquardgetouwen konden zeer ingewikkelde weefsels worden 
geproduceerd. De essentie van de toenmalige weefgetouwen was dat beurtelings een van de 
kammen omhoog kwam waardoor het kettinggaren voor een deel omhoog en voor een deel 
omlaag ging. De opening hiertussen, de sprong, bood ruimte om de schietspoel met een cop met 
inslaggaren tussen de kettinggarens heen te schieten. Vervolgens drukte het riet het aldus tussen 
de kettinggarens doorgevoerde inslaggaren aan en kwam de andere kam omhoog, enz.  
De functie van het riet was er voor te zorgen dat alle draden netjes tegen elkaar aan kwamen en 
er een gelijkmatig en kwalitatief goed doek werd geproduceerd. Tijdens het weven ontstond een 
doekboom die aan de achterkant van het weefgetouw werd opgerold. 
In de loop van de jaren zijn er diverse technische verbeteringen op de weefgetouwen aange-
bracht. Deze leidden tot een betere kwaliteit doek, met minder weeffouten, en tot de mogelijk-
heid om de wever meer getouwen te laten bedienen, omdat er minder handwerk nodig was. 
Een van de eerste aanpassingen was de inslagvoeler; deze voorziening bracht het getouw tot 
stilstand, wanneer de inslagdraad brak of wanneer de schietspoel leeggelopen was en er dus 
geen inslagdraad meer was. Deze apparatuur was in Nederland algemeen ingevoerd vóór de 
eerste wereldoorlog 
Kettingwachters (of “stop-motions”) waren lamellen die op het garen hingen. Brak een draad, 
dan viel een lamel naar beneden. Deze belandde tussen een getande staaf, waardoor de rem op 
het getouw viel. De wever hoefde niet lang te zoeken naar de plaats des onheils, want waar een 
draad was gebroken, stak een ruitertje boven het getouw omhoog en dat was van veraf zicht-
baar. Het getouw vroeg dus minder bediening en als gevolg daarvan kon de wever meer getou-
wen aanhouden. Een andere belangrijke productiviteitsverhogende voorziening op het weefge-
touw was de automatische spoelenwisselaar (ook batterij genoemd), een trommel die aan de 
machine vastzat en 24 cops bevatte. Zodra de spoel was leeggelopen en moest worden gewis-
seld, sloeg een hamer de lege cop uit de schietspoel en een volle erin. De wever hoefde bij het 
aflopen van het inslaggaren niet meer te wisselen, want de machine verbruikte in principe 24 
cops zonder onderbreking – gesteld dat er geen inslagbreuk optrad. Een gewoon getouw be-
schikte altijd wel over een inslagvoeler en kettingswachters, een automatisch getouw was bo-
vendien nog voorzien van een spoelenwisselaar. 
Het lawaai in de weverijen was aanzienlijk (tussen de 90 en 110 decibel, terwijl 80 decibel het 
wettelijk toegestane maximum was) en schadelijk voor het gehoor. Het werd met name veroor-

                                                 
1127 Voor een uitgebreidere beschrijving van het werk in de sterkerij zie de uiteenzetting van J. Bennink, in: Van Waarden e.a., 
Fabriekslevens, p. 15-18. 
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zaakt door de spoel die steeds met hoge snelheid door de sprong werd geschoten en vervolgens 
afgeremd.1128 
 
De ontwikkeling van het weversvak, van de dagelijkse werkzaamheden, wordt gekenmerkt door 
het steeds afsplitsen van bepaalde activiteiten en door het zoveel mogelijk beperken van de 
draadbreuk. Met de mechanisering van het weven door de invoering van de met stoom en later 
elektriciteit aangedreven getouwen is dit proces in volle hevigheid losgebarsten. Het weefge-
touw weefde, de wever verrichtte controle, correctie (draadbreuk herstellen) en onderhoud. 
‘Knopen van gebroken draden, spoelen wisselen, poetsen en smeren, dat was waar de “wever” 
zijn arbeidsdag mee vulde’, zoals Van Waarden het formuleert. ‘Verhoging van de arbeidspro-
ductiviteit wordt nagestreefd door de machinegebondenheid van de wever en het aantal taken 
dat hij aan een getouw te verrichten heeft steeds verder te verminderen, waardoor de wever 
steeds meer getouwen kan bedienen.’1129 
 
In de keurderij of controle-kamers (opmaakkamers) werd de kwaliteit van het geweven doek 
vastgesteld. In de finishafdeling (of in daartoe gespecialiseerde bedrijven, loonfinishers) werd 
het doek doorgaans door een gaszengmachine gevoerd, waarbij een gasvlam alle naar buiten 
uitstekende vezels wegbrandde, zonder het doek aan te tasten.1130 Vervolgens werd het doek 
gewassen en werden de zetmeelresten die met het sterken waren toegevoegd, weer verwijderd. 
Door uitkoken met loog werden de zaadresten uit de katoen verwijderd en de natuurlijke kleur 
van de katoen verdween door het bleken. Dan kon het doek worden geverfd of bedrukt, water-
afstotend en kreukvrij worden gemaakt en desgewenst met een kalander glad en glanzend ge-
maakt en geperst. 

                                                 
1128 Van Laar, a.w., p. 40. Van de in het kader van deze studie ondervraagde textielarbeiders gaf 33% aan last te hebben van 
machinelawaai, a.w., p. 22. 
1129 Van Waarden, Het werk van de wever, p. 82-83. 
1130 M. Dendermonde, C. Blazer, The finishing touch. 100 jaar Twentsche Stoombleekerij N.V., [s.l.] 1957, p. 28. 
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Bijlage II: De Twents-Gelderse textielindustrie 1945-1950 
 

Naam bedrijf en vestigingsplaats1131 Aantal personeelsleden op1132 Lid van 

1 juli 1 januari 

 1945 1946 1947 1948 1949 1950  

Almelo               

Bendien’s Confectiefabrieken NV        935     FAO  

H. Hedeman Jr.’s Textielfabrieken NV   172  316  404  427  455  FVA / FAO 

H. ten Cate Hzn. & Co NV   950  1.317  1.594  1.864  2.141  
FVA / FAO / 
Manex 

Hollands-Zwitserse Borduurfabriek 
F.A. Egger & Co        110     FAO  

NV Almelosche Confectiefabriek v/h H. 
Smits & Co             FAO  

NV Katoenmaatschappij v/h Gebrs. 
Scholten & Cie.   341  503  567  665  755  FVA / FAO / 

Manex 

NV Leeuwarder Textiel Maatschappij        364     FAO  

NV Stoomspinnerij "Twenthe" 116  292  351  448  579  658  TGFV / FAO 

NV Textielfabriek "Almelo"    20 82  84  94  106  FVA / FAO / 
Manex 

NV Tricot-, Kapok- en Veerenfabriek 
v/h Scholl Engberts & Scholten        173     FAO  

NV Twentsche Damast-, Linnen- en 
Katoenfabriek v/h S. Bendien & Zn.             FAO  

Palthe's Textielveredelingsbedrijven 
NV   838  976  1.106  1.212  1.305  BTO / FAO 

Tricotfabriek Teutelink & Co       36      FAO  

Wolspinnerij, weverij, ververij J. ten 
Bos NV   370  604  715  737  758  FVA / FAO 

Boekelo        

NV Boekelosche Stoombleekerij 166  231  262  339  399  467  FVE / Ma-
nex 

                                                 
1131 De BTO telde ook leden buiten het Twents-Gelderse textielgebied. Deze bedrijven heb ik niet opgenomen in deze tabel. Het 
waren: Erven Ankersmit CV v/h NV tot Exploitatie van Ankersmit’s Katoenfabrieken (Deventer), NV Arnhemsche Bandfabriek 
(Arnhem), NV Nederlandsche Elastiekfabriek (Oosterbeek), NV Veenendaalsche Stoomspinnerij en -Weverij (Veenendaal). Ook de 
TGFV had een lid buiten dit gebied nl. de NV Kunstzijdeweverij Gelderman Jr. (Apeldoorn). Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 
651, schrijft dat de Veenendaalsche Stoomspinnerij en -Weverij en de Erven Ankersmit CV v/h NV tot Exploitatie van Ankersmit’s 
Katoenfabrieken lid waren van de TGFV en dat de Kunstzijdeweverij Gelderman Jr lid was van de BTO. Dit moet op een vergis-
sing berusten. Zie ook Van Waarden, Geheim van Twente, p. 41. 
1132 De aantallen personeelsleden, arbeiders èn kantoorpersoneel (voor zover hun salaris ónder de ziekenfondsgrens lag), werk-
zaam bij een bedrijf dat lid was van een van de vier fabrikantenverenigingen zijn ontleend aan de jaarlijkse contributie-overzichten. 
De contributie was gebaseerd op het gemiddeld aantal arbeiders op 1 januari en 1 juli in elk jaar. Ik heb steeds de cijfers van 1 
januari vermeld. De ledencijfers bepaalden niet alleen het bedrag dat aan contributie was verschuldigd of de bijdrage aan allerhande 
zaken, waaraan de vereniging steun verleende, het bepaalde ook het aantal stemmen dat een bedrijf in de vergaderingen mocht 
uitbrengen. (TGTV, 38 en 378). Helaas heb ik geen cijfers gevonden van de arbeiders werkzaam bij leden van de FVA in juli 1945. 
Van een aantal bedrijven, die in de door mij onderzochte periode geen lid waren van een van de vier verenigingen, heb ik eveneens 
aantallen arbeiders vermeld; voor het merendeel hebben deze cijfers betrekking op 1948. Deze komen uit een groot aantal verschil-
lende bronnen. 
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Naam bedrijf en vestigingsplaats1131 Aantal personeelsleden op1132 Lid van 

1 juli 1 januari 

 1945 1946 1947 1948 1949 1950  

Borne               

NV Stoom-Spinnerijen en -Weverijen 
v/h S.J. Spanjaard 769  905  1.172  1.344  1.477  1.527  TGFV / HFK 

Textielfabriek "Borne" NV 42  57  87  107  106  115  TGFV 

Delden               

Ficker & Wap NV1133   69            

Schräder, Schneider, Tijert & Co   32            

Eibergen               

NV Eibergsche Stoombleekerij 224  308  440  520  593  655  BTO 

Enschede               

Blijdenstein & Co NV 204  343  622  740  789  834  FVE / FKE 

Gebr. Van Heek Schuttersveld NV  742  812  1.140  1.314  1.360  1.400  FVE / FKE 

Gerh. Jannink & Zonen NV 549  611  608  760  996  1.085  FVE / FKE 

J.F. Scholten & Zonen NV 504  642  1.104  1.261  1.326  1.397  FVE / FKE 

M. van Dam & Zonen NV 1134   80    118  114  121  FVE / FKE 

N.J. Menko NV 694  656  878  1.031  1.110  1.196  FVE / FKE 

Nico ter Kuile & Zonen NV 492  543  669  1.004  1.123  1.302  FVE / FKE 

NV E. ter Kuile & Zoon’s Textielfa-
brieken 

28  51  115  136  143  166  FVE / FKE 

NV Enschedesche Katoenspinnerij   92  143  150  155  157  FVE / FKE 

NV G.W. Wisselink's Textiel Maat-
schappij en Handelsvennootschap1135 

58  77  85        FVE / FKE 

NV Gebr. Jannink 55  185  290  330  397  395  FVE / FKE 

NV Hardick & Seckel              FKE 

NV I.I. Roozendaal's Import & Export 
Comp. 1136 

  118      162  145  FVE / FKE 

NV Katoenspinnerij Bamshoeve 384  695  1.078  1.200  1.337  1.315  FVE / FKE 

NV Ramie Union   196           FKE 

NV Rigtersbleek v/h G.J. van Heek & 
Zonen 472  615  865  1.070  1.101  1.164  FVE / FKE / 

Manex 

NV Spinnerij “Tubantia” v/h B.W. & 
H. ter Kuile 254  415  618  707  753  706  FVE / FKE 

NV Spinnerij Oosterveld 149  195  350  444  483  588  FVE / FKE 

                                                 
1133 Lid van de Nederlandsche R.K. Vereeniging van Werkgevers in de Textielnijverheid. 
1134 Lid van de FVE m.i.v. 1949 (Jaarverslag FVE over 1949 (FVE, 63)). 
1135 G.W. Wisselink's Textiel Maatschappij is m.i.v. 1948 uit de FVE gestapt vanwege een stevige ruzie met een ander lid, waarbij 
het bestuur dat andere lid in het gelijk had gesteld. (Jaarverslag FVE over 1945 en 1946 (FVE, 63)). 
1136 Lid van de FVE m.i.v.1949 (Jaarverslag FVE over 1949 (FVE, 63). 
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Naam bedrijf en vestigingsplaats1131 Aantal personeelsleden op1132 Lid van 

1 juli 1 januari 

 1945 1946 1947 1948 1949 1950  

NV Spinnerij Roombeek 227  355  515  619  621  632  FVE / FKE 

NV Stoomweverij Nijverheid        490     FKE  

NV Textiel Union   63    125      FKE  

NV Textielfabriek "Bato''   52    101      FKE  

NV Textielfabriek "Holland" 1137        702     FKE  

NV Textielfabriek Setex   24            

NV Twentsche Textiel Maatschappij 315  322  377  455  525  515  FVE / FKE 

Scholten & van Heek NV 87  133  184  241  247  283  FVE / FKE 

Ter Kuile Cromhoff NV 60  56  67  95  133  163  FVE / FKE 

Textielfabriek H. Wissink               

Van Heek & Co NV 1.009  1.570  2.291  2.521  2.716  2.784  FVE / FKE / 
Manex 

W.J.M. Baurichter Weverij & Blekerij 
NV   50           FKE 

Goor        

NV Katoenfabrieken v/h Arntzenius 
Jannink & Co 

110  218  324  374  434  523  TGFV / 
Manex 

NV Twentsche Katoendrukkerij   38  71  107  115  131  BTO 

NV Twentsche Stoombleekerij   164  298  373  433  475  BTO / 
Manex 

Haaksbergen               

D. Jordaan & Zonen’s Textielfabrieken 
NV 404  460  577  706  771  866  TGFV 

D.J. ten Hoopen & Zoon NV 85  89  102  144  170  175  TGFV 

Hengelo               

De Jong & Van Dam NV 196  246  318  361  392  445  TGFV / HFK 

Hengelosche Textielfabriek NV       88       HFK  

Koninklijke Weefgoederenfabriek v/h 
C.T. Stork & Co NV   286  334  357  375  423  TGFV / HFK 

NV Garenfabriek Bieze, Stork & Co 107  117  134  160  160  193  BTO / HFK 

NV Hengelosche Trijpweverij             HFK  

NV Hollandsche Wolweverij & Verve-
rij v/h F.W. Hulshoff Pol & Co 

          135  TGFV 

NV Koninklijke Nederlandsche Ka-
toenspinnerij 

216  210  229  269  434  715  BTO / HFK 

Losser               

NV Textielmaatschappij L. van Heek & 
Zn. 1138 

58  188  324  421  413  397  BTO 

                                                 
1137 De aantallen arbeiders in 1948 zijn ontleend aan een brief van H.J.F. ten Cate aan A.C. van Eck, 20 mei 1948 (TGTV, 378). 
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Naam bedrijf en vestigingsplaats1131 Aantal personeelsleden op1132 Lid van 

1 juli 1 januari 

 1945 1946 1947 1948 1949 1950  

Neede        

NV Katoen- & Linnenweverij v/h A.J. 
ten Hoopen & Zoon 236  247  272  391  480  545  BTO 

Textielfabriek Ter Weeme & Zonen 
NV 170  179  218  249  325  384  TGFV 

Nijverdal        

Koninklijke Stoomweverij NV  1.056  970  1.119  1.304  1.453  1.576  BTO / FAO / 
Manex 

NV Nederlandsche Stoombleekerij 117  242  396  502  620  659  BTO / FAO / 
Manex 

Stoomspinnerij te Nijverdal NV 537  558  670  743  852  844  BTO 

Oldenzaal               

H.P. Gelderman & Zonen NV 983  1.182  1.535  1.846  2.021  2.093  BTO / FKE / 
Manex 

NV Koninklijke Oldenzaalsche Stoom-
weverij v/h J.H. Molkenboer jr. 

134  165  295  404  402  447  BTO / 
Manex 

NV Textielfabrieken W. Kan   49      160  151  BTO 

S.I. Zwartz NV       53  53  53  BTO 

Ootmarsum               

NV Twentsche Damast- Linnen- en 
Katoenfabriek v/h S. Bendien & Zn. 

      61        

Rijssen               

Ter Horst & Co NV Koninklijke Jute-
spinnerij en -Weverij 1139 

1.244  1.248  1.238  1.260  1.284  1.303  TGFV / FAO 

Slagharen        

Nederlandsche Bontweverij NV               

Vriezenveen               

Jansen & Tilanus NV       357  394  440  BTO / FAO / 
Manex 

Wierden        

L.E. Hofkes & Co NV       FAO 

Winterswijk               

Fa. M.M. Poppers   96  98  125  177  244  TGFV 

H. Willink & Co NV 81  82  112  150  163  177  TGFV 

NV Bontweverij "De Batavier" v/h J. 
Willink & Paschen 178  213  249  286  305  350  TGFV 

NV Stoomweverij v/h J.H. Meijerink & 
Zonen 149  154  215  253  273  321  TGFV 

                                                                                                                                               
1138 De Textielmaatschappij L. van Heek & Zn. is m.i.v. 1 januari 1946 lid geworden van de BTO (brief L. van Heek & Zn. aan 
BTO, 2 januari 1946 (TGTV, 38)). 
1139 Ter Horst & Co is in de ledenvergadering van de TGFV van 7 december 1945 toegelaten als lid (brief A.C. van Eck aan Ter 
Horst & Co, 10 december 1945 (TGTV, 38)). 
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Bijlage III: De Loonstatistieken van de Textielfabrikantenverenigingen en de in-
deling van de functies 
Het merendeel van de cijfers in deze studie die betrekking hebben op de aantallen arbeiders en 
het door hen, gemiddeld, verdiende weekloon, is ontleend aan de loonstatistieken die de vier sa-
menwerkende fabrikantenverenigingen elk half jaar door het secretariaat lieten samenstellen. 
De loonstatistieken waren ingedeeld in drie groepen. Een groep “Enschede”, een groep “Alme-
lo, Apeldoorn, Arnhem, Hengelo (O)” en een groep “Boekelo, Borne, Eibergen, Goor enz.” In 
de tabellen en grafieken in deze studie komen regelmatig de aanduidingen “Almelo enz.” en 
“Boekelo enz.”; dit om niet iedere keer alle daaronder begrepen plaatsen te hoeven noemen. 
 “Almelo enz.” omvat fabrieken gevestigd in: Almelo, Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Hen-

gelo (O), Veenendaal, Vriezenveen 
 “Boekelo enz.” omvat fabrieken gevestigd in: Boekelo, Borne, Delden, Eibergen, Goor, 

Haaksbergen, Losser, Neede, Nijverdal, Oldenzaal, Oosterbeek, Rijssen, Winterswijk 
In vergelijking met de indeling van vóór de oorlog zijn er enkele verschuivingen opgetreden, 
Borne bijvoorbeeld behoorde altijd tot de tweede groep, maar na de oorlog tot de derde groep. 
Deze onderverdeling in de loonstatistieken houdt verband met de indeling in gemeenteklassen, 
waaraan de CAO-lonen waren gekoppeld (zie Tabel 36 Gemeenteklasse-indeling). De vermelding 
van de plaatsnamen in de groepen werd na 1946 summier; Apeldoorn en Arnhem werden niet 
meer genoemd. Voor de oorlog werden de namen van de ondernemingen die tot de verschillen-
de groepen behoorden, apart vermeld in de loonstatistiek, na de oorlog was dit niet langer het 
geval. Als uitvloeisel van de genoemde gemeenteklasse-indeling is echter gemakkelijk te ach-
terhalen welke bedrijven waren opgenomen in de afzonderlijke groepen van de loonstatistiek. 
De loonstatistieken bieden geen voor honderd procent betrouwbaar overzicht van de daadwer-
kelijk verdiende lonen, van de bedragen die de arbeiders wekelijks in hun loonzakje aantroffen: 
1) De loonstatistiek vermeldt vanzelfsprekend gemiddelden; het gemiddelde van de lonen die in 
een bepaalde week waren betaald binnen een bepaalde functiegroep. Een individuele arbeider of 
arbeidster kon meer of minder hebben verdiend dan dit gemiddelde. Het grote probleem bij de 
loonstatistieken van vóór de oorlog, nl. dat veel arbeiders met grote regelmaat short-time werk-
ten en dat de inhoud van hun loonzakje in een groot aantal weken dus sterk kon afwijken van 
het gemiddelde van de week waarop de statistiek was gebaseerd, speelde in de door mij behan-
delde periode geen rol meer.1140 
2) in de loonstatistieken ontbreken in sommige gevallen de gegevens van bedrijven, omdat die 
niet of te laat waren aangeleverd. 
 In de eerste officiële loonstatistiek, over de 2e helft van 1946, ontbreken de gegevens van 

zeven bedrijven, waardoor de gegevens van meer dan 2.115 personeelsleden niet zijn ver-
werkt (van de Veenendaalsche Stoomspinnerij en -Weverij heb ik geen cijfers gevonden 
over de hier gehanteerde peildatum 1 jan. 1947)  

 In de statistiek van het 1ste halfjaar van 1947 ontbreken de gegevens van twee bedrijven en 
dus van tenminste 770 personeelsleden (op basis van de cijfers van 1 juli 1947, omdat er 
voor die datum van beide bedrijven cijfers beschikbaar zijn) 

 In de daarop volgende overzichten zijn de gegevens van alle leden verwerkt met uitzonde-
ring van de statistiek over oktober 1949 toen de gegevens van één bedrijf niet zijn opgeno-
men, als gevolg waarvan de gegevens van 758 personeelsleden (cijfers per 1 januari 1950) 
niet zijn verwerkt. 

                                                 
1140 Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 86-95. 
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 Naam bedrijf Aantal perso-
neelsleden 

2e halfjaar 1946 Veenendaalsche Stoomspinnerij en -Weverij ? 
 Stoomspinnerij "Twenthe" 351 
 Textielmaatschappij L. van Heek & Zn 324 
 Wolspinnerij, weverij, ververij J. ten Bos 604 
 Enschedesche Katoenspinnerij 143 
 G.W. Wisselink's Textiel Mij. en Handelsvennootschap 85 
 Erven Ankersmit CV v/h NV tot Exploitatie van Ankersmit’s 

Katoenfabrieken 
608 

1e halfjaar 1947 Veenendaalsche Stoomspinnerij en -Weverij 444 
 Boekelosche Stoombleekerij 326 
Oktober 1949 Wolspinnerij, weverij, ververij J. ten Bos 758 

 
3) De Loonstatistieken bevatten ook gegevens van enkele bedrijven buiten Twente/Achterhoek, 
te weten Erven Ankersmit CV v/h NV tot Exploitatie van Ankersmit’s Katoenfabrieken (Deven-
ter, gemeenteklasse III), NV Arnhemsche Bandfabriek (Arnhem, gemeenteklasse II)), NV Ne-
derlandsche Elastiekfabriek (Oosterbeek, gemeenteklasse V), NV Veenendaalsche Stoomspin-
nerij en -Weverij (Veenendaal, gemeenteklasse III), alle vier lid van de BTO, en NV Kunstzij-
deweverij Gelderman Jr. (Apeldoorn, gemeenteklasse III), lid van de TGFV. 
De NV Arnhemsche Bandfabriek en de NV Nederlandsche Elastiekfabriek behoorden tot een 
andere gemeenteklasse, respectievelijk II en V, dan de overgrote meerderheid. Als zodanig 
hebben de gegevens van deze bedrijven een enigszins verstorende invloed op de gemiddelden 
van de tweede groep; aangezien het bij beide bedrijven evenwel slechts om erg geringe aantal-
len personeelsleden gaat, is de statistische invloed gering.1141 
4) In de loonstatistieken komt steeds de verzamelcategorie ‘Diversen’ voor. Dit betreft aantallen 
arbeiders waarvan door de betrokken ondernemers klaarblijkelijk geen specifieke functie was 
opgegeven.  
5) Naast de kolommen ‘mannen’ en ‘vrouwen’ komt er steeds een kolom ‘mannen en vrouwen 
niet opgenomen’ voor; het gaat hier om aantallen arbeiders in een bepaalde functie, waarvan het 
geslacht niet was vermeld door een of meer ondernemingen. Voor zover eenduidig was vast te 
stellen of een bepaalde functie uitsluitend door mannen of vrouwen werd uitgeoefend, heb ik de 
aantallen van deze laatste categorie opgeteld bij de totalen van mannelijke of vrouwelijke arbei-
ders. Het vak van touwbaas en smid bijvoorbeeld werd uitsluitend door mannen uitgeoefend.  
Dat er in de loop van de jaren nieuwe leden tot een van de fabrikantenorganisaties toetraden, 
heeft geen invloed op de betrouwbaarheid van de cijfers. 
Ondanks deze bezwaren bevatten de loonstatistieken een schat aan gegevens die bovendien 
elders niet te vinden zijn. De grafieken en tabellen in de tekst die zijn gebaseerd op de loonsta-
tistieken, moeten dus weliswaar met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, als benade-
ring van de werkelijkheid zijn zij m.i. uiterst waardevol voor een goed begrip van de verhou-
dingen en van de werkelijkheid op loongebied. 
 

                                                 
1141  

Aantal personeelsleden 1-jul-45 1-jan-46 1-jan-47 1-jan-48 1-jan-49 1-jan-50 

Arnhemsche Bandfabriek  5 5 6 23 100 

Nederlandsche Elastiekfabriek 17 45 61 74 87 87 
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De eerste door mij gevonden loonstatistiek van na de oorlog is tot stand gekomen op basis van 
cijfers uit september 1945. Deze statistiek is niet gedrukt en niet verspreid onder de leden. Ik 
heb een handgeschreven exemplaar aangetroffen in het archief. Deze enquête is opgesteld op 
dringend verzoek van de besturen van de fabrikantenverenigingen en van de Looncommissie, 
die ‘groote behoefte aan betrouwbaar cijfermateriaal over de huidige loonen’ hadden. Er zijn in 
het 1ste halfjaar van 1945 meerdere kleine loonenquêtes gehouden, maar daaruit bleek, zoals 
Van Eck aan het CBS liet weten, ‘dat de toestand nog geheel onvoldoende geconsolideerd was 
om behoorlijk loon-statistisch materiaal op te leveren’. Mede vanwege drukke werkzaamheden 
van het secretariaat van de fabrikantenverenigingen was daarom besloten om pas in 1946 met 
een officiële loonstatistiek te komen, ‘wanneer door een collectief contract en andere consolida-
ties verwacht kan worden, dat behoorlijk statistisch materiaal te voorschijn komt’. De eerste 
officiële loonstatistiek van na de oorlog is die over het ‘Tweede halfjaar 1946’. In oktober van 
dat jaar informeerde Van Eck de aangesloten leden dat het wenselijk was de loonstatistiek weer 
op te pakken nu de situatie in de textielindustrie ‘zich eenigszins geconsolideerd’ had. Hij wees 
er op dat als uitvloeisel van de CAO en door het tot stand komen van de Vakraad voor de Tex-
tielindustrie en van een Loonbureau ‘het doel der statistiek een verandering heeft ondergaan’. 
De cijfers van de individuele leden zouden voor elkaar geheim blijven, maar de statistiek moest 
dienstbaar gemaakt worden aan de controle op de naleving van de CAO door het Loonbureau. 
Ter geruststelling voegde hij hieraan toe dat deze controle, naar hij hoopte, ‘onder zijn directie 
met de noodige discretie vervuld zal worden’. In de CAO van 1947, die op 27 juli 1948 alge-
meen verbindend is verklaard, werd vastgelegd dat er een Loonbureau voor de Textielindustrie 
in de Noordelijke en Oostelijke Provincies kwam, gevestigd te Enschede en een Loonbureau 
voor de Textielindustrie in de Zuidelijke en Westelijke provincies, gevestigd te Tilburg, onder 
leiding van respectievelijk Van Eck en Van Spaendonck.  
De Toelichting op de kaarten voor de Loonstatistiek van de Twentsche Textielindustrie uit 1932 
werd nog gehanteerd als handleiding voor het invullen. Elk bedrijf had een eigen nummer; bij 
elke functie moest de CAO-groep (ongeschoold, geoefend, geschoold)  worden toegevoegd. Dit 
was noodzakelijk, omdat er geen officiële lijst was, waarin de functies waren ingedeeld en zoals 
al snel zou blijken bestonden er hierin tussen de bedrijven grote verschillen als gevolg van druk 
van de arbeiders die hun eigen functie in een zo hoog mogelijke groep ingedeeld wilden zien 
(zie hieronder); bedrijven moesten, indien van toepassing, ook de EVC als vakorganisatie ver-
melden (of ook de NVC kon worden genoteerd is niet vermeld); ten behoeve van het CBS 
moest het ziekteverzuim in het voorgaande halve jaar worden genoteerd. In de gedrukte versies 
van de loonstatistieken zijn het ziekteverzuim en de van toepassing zijnde vakorganisatie helaas 
niet opgenomen.1142 
Tot mijn verbazing heb ik na het invoeren van alle gegevens in een spreadsheet moeten consta-
teren dat er soms fouten zijn gemaakt bij het optellen van de aantallen arbeiders. Ik heb de re-
sultaten van de spreadsheet als uitgangspunt genomen, nadat ik mijn eigen invoer meerdere 
malen had gecontroleerd. De loonstatistieken bieden al met al evenwel een buitengewoon rijke 
schat aan gegevens, die niet op een andere wijze beschikbaar is. 
In tegenstelling tot de loonstatistieken uit de jaren dertig bevatten de naoorlogse slechts zeer 
summiere gegevens over de jeugdige arbeiders. Er is één overzicht, ‘Eerste halfjaar 1947’, 
waarin de jeugdige arbeiders gedetailleerd per functie worden beschreven. Verder komen zij al-
                                                 
1142 Circulaire A.C. van Eck aan de Twentsch-Geldersche Textielfabrikanten, 19 september 1945; brief A.C. van Eck aan Ph.J. 
Idenburg, 10 januari 1946 (beide: TGTV, 217); circulaire A.C. van Eck aan Twentsch-Geldersche Textielfabrikanten, aangesloten 
leden, 10 oktober 1946 (TGTV, 412); Nederlandse Staatscourant, 27 juli 1948, no. 144.  
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leen voor als totaalcijfers, voor jongens en meisjes. In de loonstatistieken over ‘Tweede halfjaar 
1947’, ‘Juni 1948’, ‘December 1948’ en ‘October 1950’ ontbreken gegevens over jeugdige 
arbeiders. 
In navolging van Kuys heb ik de ‘beroepen’, i.e. functies, die in de textielindustrie voorkwa-
men, gegroepeerd teneinde een onderscheid te kunnen maken tussen de Spinnerij, Weverij, 
Finishafdeling en een Algemene Dienst. Deze laatste omvat veel speciale functies zoals tim-
merman, chauffeur e.d.1143 
 
Om een indruk te kunnen geven van verhouding tussen de rechtsgeldige lonen, m.n. op basis 
van de CAO, en de werkelijk betaalde uurlonen, is een overzicht van de indeling van de beroe-
pen in de textielindustrie noodzakelijk. De eerste naoorlogse indeling dateert van 30 juli 1945 
en is opgesteld door de Looncommissie van de Twentse textielfabrikanten.1144 Het is niet altijd 
helder of met een functie-benaming in elke onderneming inhoudelijk dezelfde functie werd 
bedoeld, sterker nog, je kunt rustig stellen dat dit niet het geval was. De niet genoemde functies 
werden door de bedrijven op basis van ervaring ingedeeld. Dit gold ook voor de indeling die in 
oktober 1945 werd afgesproken (zie Tabel 68). 
 

Tabel 67 De indeling in ongeschoolden, geoefenden en geschoolden, 30 juli 1945 
Ongeschoolden Geoefenden Geschoolden 

Sjouwer Stukkenkeurder (wit goed) Verdeelstoelarbeider 
Overlooper Duivelkamerarbeider Spinner en drosser 
Bayerboer Afzetter Opmaker 
Krassenarbeider Mengkamerarbeider Stukkenkeurder 
Bleekerij en ververij-arbeiders 
meelooper 

 Apprêteerder 

  Kalanderijarbeider 
Hoger geschoolden  Ruwer 

Drukker  Wever 
Sterker  Zelfstandige garen- en stukverver 
Selfactorspinner  Bleeker en verver 
Ambachtslieden  Kaminhanger 
Touwbaas   
Bron: Bijlage bij circulaire A.C. van Eck aan Twentsch-Geldersche Textielfabrikanten, 30 juli 1945. 
 
Aanvankelijk hanteerden de fabrikanten de omschrijving ongeschoolden, geoefenden en ge-
schoolden bij de indeling van de arbeiders in groepen functies, maar met ingang van de bijge-
werkte indeling die werd gehanteerd vanaf 22 oktober 1945, werd het om psychologische rede-
nen wenselijk geacht om de groepen aan te duiden met Romeinse cijfers.1145 
 

Tabel 68 De indeling in de groepen I, II en III, 22 oktober 1945 
Groep III Groep II Groep I 

Stoeltjesjongen Rolletjesmaker Verdeelstoelarbeider 
Bayerboer Mengkamerarbeider Afdraaier 
Krempeljongen Duivelkamerarbeider Kaminhanger 

                                                 
1143 Kuys, De vrees voor wat niet kwam, Bijlage 3, p. 651/2. 
1144 Indeeling van volslagen vlijtige arbeiders in de Twentsch-Geldersche Textielindustrie, 30 juli 1945 (Heemaf, 202). 
1145 Circulaire A.C. van Eck aan Twentsch-Geldersche textielfabrikanten, 24 oktober 1945 (BTO, 31). 
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Groep III Groep II Groep I 
Aanlanger Krassenarbeider Wever 
Kleine aanlapper Stripper Stukenkeurder (bontgoed) 
Copssjouwer Drosser Verver *** 
Touwpoetser Afzetter Bleeker *** 
Sjouwer Aanlapper Doekscheerder *** 
Stangensmeerder Copspakker Zenger *** 
Liftbediende Twijner Droger *** 
Schoonmaker Spoeler Ruwer *** 
Nachtwaker Scheerder Apprêteerder *** 
Ververijarbeider * Klosseninzetter Kalanderbediener *** 
Sterkerijarbeider * Haspeler Verfkeukenarbeider *** 
Bleekerijarbeider * Papkoker Stoker 
Doekscheerderijarbeider * Aandraaier  
Zengerijarbeider * Inrijger  
Drogerijarbeider * Lamellenopsteker  
Ruwerijarbeider * Rietmaker  
Apprêtteerderijarbeider * Kaartenmaker  
Drukkerijarbeider Stukkenkeurder (wit goed)  
Verfkeukenarbeider * Zoomer  
Kalanderijarbeider * Stukkennaaier  
 Vouwer  

Groep Ia Opmaker  
Minimumloon 70-82 cent Pakknecht  

Krassenslijper Kistenmaker  
Voorslijper afvalspinnerij Opperman  
Selfactorspinner Portier  
Sterker Chauffeur  
Touwbaas Koetsier  
Moletteur Ververijarbeider **  
Releveur Sterkerijarbeider **  
Graveur Bleekerijarbeider **  
Drukker Doekscheerderijarbeider **  
Smid Zengerijarbeider **  
Monteur Drogerijarbeider **  
Bankwerker Ruwerijarbeider **  
Draaier Apprêtteerderijarbeider **  
Timmerman Drukkerijarbeider*  
Metselaar Verfkeukenarbeider **  
Schilder Kalanderijarbeider **  

Bron: Circulaire A.C. van Eck aan Twentsch-Geldersche textielfabrikanten, 24 okt.1945 (FVO, 217) 

*** betekent “met volledige vakkenis”; ** betekent “met eenige vakkennis”; * betekent “met 
zeer geringe vakkennis” 
 
De krassenarbeider is in dit schema overgegaan van de ongeschoolden naar groep II; de drosser 
en de opmaker zijn van de geschoolden naar Groep II, geoefenden, gegaan. Deze indeling is 
vrijwel integraal overgenomen in de CAO van 1947. De functie Verdeelstoelarbeider is naar 
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Groep II gegaan en Groep Ia is in zijn geheel opgenomen in groep I.1146 Voor vrouwelijke tex-
tielarbeiders was aan het eind van de jaren ’40 nog steeds geen officiële functieindeling. Zoals 
in ondermeer voetnoot 444 is aangegeven werden de meeste door vrouwen uitgevoerde functies 
− en dat was in de spinnerij, zoals onderstaande tabel demonstreert − in de groep geoefenden 
betaald. 
 
 
Tabel 69 Overzicht functies, gehanteerd in de Loonstatistiek, met aantallen arbeiders per functie 

1ste halfjaar 1947 Mannen Vrouwen Mannen 
tot 24 
jaar 

Vrouwen 
tot 19 
jaar 

Totaal 

Spinnerij 

Rolletjesmakers 7     7  

Portiers-rolletjesmakers 22   9   31  

Arbeiders mengkamer 124  1  17   142  

Arbeiders machine-bedienende 34   3   37  

Arbeiders duivelskamer 188   10   198  

Arbeiders krassen 321   54   375  

Stoeltjesjongens 28   33   61  

Krassenslijpers 106   6   112  

Strippers 106   9   115  

Arbeiders verdeelstoelen 225  13  33   271  

Plukdrollers 37  141  53  13  244  

Halffijndrollers 1 machine 15  232  14  57  318  

Halffijndrollers 2 machines met opsteeksters 7  66  23  8  104  

Fijndrollers 8  228  62  158  456  

Bayerboeren 105   12   117  

Drossers 612  353  252  80  1.297  

Afzetters 469  1  174  1  645  

Afdraaiers 105   1   106  

Voorslijpers afvalspinnerij 5     5  

Spinners selfactors 80  149  20  16  265  

Ververs losse katoen 12     12  

Spinners selfactors 2-cylinder spinnerij 71  26  1   98  

Krempelarbeiders 2  34  1  2  39  

Aanlappers selfactor 2-cylinder spinnerij 70  21  41  29  161  

Aanlangers 2  18  7  84  111  

Groote aanlappers 115   16   131  

                                                 
1146 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Textiel-industrie 1947-1948, Bijlage B. 
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1ste halfjaar 1947 Mannen Vrouwen Mannen 
tot 24 
jaar 

Vrouwen 
tot 19 
jaar 

Totaal 

Kleine aanlappers   41   41  

Copspakkers 106  28  10  2  146  

Chaponners met overloopers 4  31  1   36  

Chaponners zonder overloopers 1  7  12  4  24  

Schlauchscopsspinners   14   14  

Twijners 134  56  46  15  251  

Kettinggarenspoelers 38  870  37  311  1.256  

Inslaggarenspoelers 101  158  37  128  424  

Kunstzijde-spoelers ketting  16   4  20  

Kunstzijde-spoelers inslag 10  90  16  56  172  

Boomscheerders 18  86  13  11  128  

Bontscheerders 7  41  1  7  56  

Klosseninzetters 31  15  22  83  151  

Sectionaalscheerders 9  14   2  25  

Kunstzijdescheerders 16  76  4  24  120  

Haspelers  27  2  13  42  

Kunstzijde haspelers 3   10  3  16  

Totaal Spinnerij 3.354  2.798  1.117  1.111  8.380  

Weverij 

Papkokers 31  1  2   34  

Wit-sterkers 93  1    94  

Bont-sterkers 69   1   70  

Hulp-sterkers 27   8   35  

Aandraaiers-machine 51  2  1  1  55  

Hulpaandraaiers-machine 7  7  6  1  21  

Aandraaiers wit 13  10  3  8  34  

Aandraaiers bont 12  36  3  12  63  

Inrijgers inrijgmachine 6  9   1  16  

Inrijgers 78  181  27  96  382  

Lamellen opstekers 2  6   5  13  

Rietmakers 29   6   35  

Kaminhangers 188   23   211  

Kaartenmakers 13   4   17  

Copssjouwers 198  3  49   250  

Touwbazen 498   6   504  
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1ste halfjaar 1947 Mannen Vrouwen Mannen 
tot 24 
jaar 

Vrouwen 
tot 19 
jaar 

Totaal 

Poetsers 340   23   363  

Wevershulpen 13   273  1  287  

Wevers wit 2.398  42  310   2.750  

Wevers bont 519  4  102   625  

Wevers kunstzijde 648  19  63  4  734  

Wevers wol, dekens, gemengd 1.032  18  113   1.163  

Stukkenkeurders 328  153  48  54  583  

Totaal Weverij 6.593  492  1.071  183  8.339  

Finishafdeling 

Doekscheerderij arbeiders 29  2  2  2  35  

Zengerij arbeiders 27   1  2  30  

Bleekers 103   32   135  

Hulp-bleekers 30   5   35  

Stuk-ververs 314   48   362  

Garenbleekers 11   1   12  

Garenververs 85   14   99  

Copsopstekers  7  13  11  31  

Drogerij-arbeiders 136  18  30  1  185  

Stukken-naaiers 51  129  4  35  219  

Ruwerij-arbeiders 120  11  15  1  147  

Appreteerderij-arbeiders 225  5  33  4  267  

Moletteurs 3     3  

Molettenmakers 1     1  

Pantograveurs 2   5   7  

Leerling Moletteurs 1   1   2  

Releveurs 2     2  

Graveurs 11   1   12  

Leerling graveurs   6   6  

Drukkerij-arbeiders 249  1  59   309  

Verfkeuken-arbeiders 36   11   47  

Kalanderij-arbeiders 178  2  20   200  

Zoomers 7  192   101  300  

Vouwers 6  66  1  71  144  

Opmakers 237  162  46  93  538  

Totaal Finishafdeling 1.864  595  348  321  3.128  
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1ste halfjaar 1947 Mannen Vrouwen Mannen 
tot 24 
jaar 

Vrouwen 
tot 19 
jaar 

Totaal 

Algemene Dienst 

Pakknechten 224  16  40  11  291  

Sjouwers 898   105   1.003  

Smeerders 126   7   133  

Stokers 180   7   187  

Hulp-stokers 5     5  

Machinisten 49   1   50  

Hulpmachinisten 3     3  

Electriciëns 95   29   124  

Smeden, bankwerkers, draaiers 449   110   559  

Kistenmakers 12     12  

Timmerlieden 199   14   213  

Opperlieden 47   1   48  

Metselaars 77     77  

Schilders 115   2   117  

Liftbedienden 17   2   19  

Schoonmakers 73  83  3  3  162  

Portiers 65     65  

Nachtwakers 70  1    71  

Chauffeurs 70   4   74  

Magazijnbedienden 25  7    32  

Koetsiers 14     14  

Rollenaftrekkers 2     2  

Overloopers 13  28  1  13  55  

Afwegers 14     14  

Monstermakers 4  3    7  

Losnemers 79  1    80  

Diversen  776    776  

Totaal Algemene Dienst 2.925  915  326  27  4.193  

Totaal 14.736  4.800  2.862  1.642  24.040  
Bron: Gemiddelde uurloonen der arbeiders in dienst van ondernemingen aangesloten bij de FVE, de TGFV, de BTO, 
de FVA, eerste halfjaar 1947; gemiddelde uurloonen der jeugdige arbeiders in dienst van ondernemingen aangesloten 
bij de FVE, de TGFV, de BTO, de FVA, eerste halfjaar 1947.  
Er is alleen over het eerste halfjaar van 1947 een Loonstatistiek met gegevens van jeugdige arbeiders uitgebracht. De 
cijfers wijken af van wat staat vermeld in Tabel 14, omdat die cijfers ook een groot deel van het kantoorpersoneel om-
vatten en omdat bovenstaande cijfers van enkele maanden later zijn. 
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Bijlage IV Arbeid(st)ers in de spinnerij: een vergelijking 

In deze bijlage zijn op basis van de loonstatistieken van de vier textielfabrikantenorganisaties 
vergelijkingen gemaakt van de aantallen mannen en vrouwen die in de spinnerij werkten. Uit 
onderstaande figuren komt zonneklaar naar voren dat het probleem met de vrouwelijke arbei-
ders zich vrijwel uitsluitend voordeed in Enschede en daar in zeer sterke mate. De spin-wevers 
en de single spinners in andere plaatsen hadden sterke last van de aanzuigende werking die van 
Enschede uitging en van het loonopdrijvende effect van de daar betaalde lonen. Zij konden ech-
ter tevens profiteren van het feit dat alle aandacht van de instanties die toezicht hielden op de 
hoogte van de werkelijk betaalde lonen, uitging naar Enschede. 
 
Plukdrollers 
In Enschede werd dit werk voor het overgrote deel door vrouwen gedaan, bovendien was het 
daar een relatief grote groep mensen. Dit hangt uiteraard samen met het verhoudingsgewijs 
grote aantal spinnerijen en spin-wevers in die stad (zie Tabel 5). In Enschede werd een onder-
scheid gemaakt tussen “plukdrollers fijn” en “plukdrollers grof”, elders is dit onderscheid alleen 
gemaakt in de loonstatistiek over de 1ste helft van 1946, daarna is het als steeds een gecombi-
neerd getal opgevoerd. Ik heb hier beide groepen voor de overzichtelijkheid als één behandeld. 
 

Tabel 70 Aantallen volwassen plukdrollers, 1945-1950 
 Enschede "Almelo enz." "Boekelo enz." 

 Totaal % 
Vrouw 

in  
ploegen 

Totaal % 
Vrouw 

in  
ploegen 

Totaal % 
Vrouw 

in  
ploegen 

sep-45 31 94%  7 100%  17 100%  

1946 II 132 94%  8 25%  34 71%  
1947 I 116 91%  16 13%  46 74%  

1947 II 124 89% 67 23 35% 10 40 83% 24 
jun-48 122 89% 72 32 25% 18 48 77% 32 

dec-48 126 87% 68 36 19% 33 44 57% 27 
jun-49 135 84% 80 46 17% 39 40 55% 30 

okt-49 132 86% 89 56 23% 46 44 64% 31 
apr-50 135 87% 91 55 16% 49 39 51% 29 

okt-50 134 85% 98 52 15% 48 40 45% 31 
 
In bedrijven die behoorden tot “Almelo enz.” was het totale aantal plukdrollers aanvankelijk 
gering en toen dit aantal begon toe te nemen, waren het vrijwel uitsluitend mannen. Bovendien 
werkten zij in meerderheid in ploegen. In bedrijven die behoorden tot “Boekelo enz.” nam het 
aantal plukdrolsters vanaf 1948 langzaam af en kwamen er meer mannen bij; ook deze werkten 
grotendeels in ploegendienst. 
 
Halffijndrollers 
Ook deze functie was in Enschede qua omvang veel belangrijker dan in de andere Twents-
Gelderse plaatsen en het waren in overgrote meerderheid vrouwen. Alleen in “Almelo enz.” 
nam het aantal vrouwen in de loop van de behandelde periode af, maar de aantallen halffijndrol-
lers waren er klein. Verder is opvallend dat er door deze groep arbeid(st)ers verhoudingsgewijs 
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veel in ploegen werd gewerkt. In “Almelo enz.” werkten de mannelijke halffijndrollers vrijwel 
allemaal in ploegendienst. 
 

Tabel 71 Aantallen volwassen halffijndrollers, 1945-1950 
 Enschede "Almelo enz." "Boekelo enz." 
 Totaal %  

vrouw 
in  

ploegen 
Totaal %  

vrouw 
in  

ploegen 
Totaal %  

vrouw 
in  

ploegen 

sep-45 55 100%  6 50%  11 100%  
1946 II 199 99%  12 67%  24 92%  

1947 I 196 96%  31 77%  20 95%  
1947 II 203 97% 120 22 55% 12 34 97% 13 

jun-48 173 97% 95 44 73% 22 28 100% 11 
dec-48 187 99% 104 39 64% 23 27 100% 11 

jun-49 195 98% 123 36 47% 20 23 100% 16 
okt-49 198 98% 145 37 43% 24 28 100% 8 

apr-50 209 99% 151 35 37% 29 35 100% 13 
okt-50 222 98% 178 46 43% 32 30 100% 18 

 
Kettinggarenspoelers 
In de spinnerij werkten zowel kettinggarenspoelers als inslaggarenspoelers. De kettinggaren-
spoelers waren sterk in de meerderheid en om die reden heb ik hier alleen de gegevens van deze 
groep opgenomen. 
 

Tabel 72 Aantallen volwassen kettinggarenspoelers, 1946-1950 
 Enschede “Almelo enz.” “Boekelo enz.” 

 Totaal %  
vrouw 

in ploe-
gen 

Totaal % 
vrouw 

in ploe-
gen 

Totaal % 
vrouw 

in ploe-
gen 

1946 II 495 100%  108 98%  242 90%  
1947 I 480 99%  132 88%  296 94%  

1947 II 476 99% 149 152 89% 15 268 96% 62 
jun-48 430 100% 142 187 91% 36 281 97% 73 

Dec-48 546 100% 197 212 92% 37 280 99% 77 
jun-49 518 100% 197 210 87% 58 289 97% 100 

okt-49 552 100% 213 231 89% 65 286 97% 114 
apr-50 602 100% 266 248 86% 91 282 98% 118 

okt-50 557 100% 283 260 88% 108 301 97% 147 
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Drossers 
Tabel 73 Aantallen volwassen drossers, 1945-1950 

  Enschede "Almelo enz." "Boekelo enz." 
  Totaal %  

vrouw 
in ploe-

gen 
Totaal % 

vrouw 
in  

ploegen 
Totaal % 

vrouw 
in  

ploegen 

Sep-45 163 38%   28 46%   98 26%   
1946 II 559 49%   91 24%   256 28%   

1947 I 511 51%   153 19%   301 22%   
1947 II 528 51% 204 152 20% 17 296 20% 149 

Jun-48 519 50% 257 161 22% 63 322 19% 215 
Dec-48 533 48% 289 188 24% 97 304 20% 214 

Jun-49 554 50% 324 206 25% 151 321 20% 265 
Okt-49 541 50% 319 211 27% 173 303 19% 249 

Apr-50 547 50% 342 226 22% 198 302 18% 268 
Okt-50 573 51% 377 210 19% 183 307 18% 278 




