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Voorwoord

In een projectorganisatie van zestig mensen waarin ik drie jaar de rol van kwaliteitsma-
nager vervulde,  werkten slechts vier vrouwen. Zij vervulden de secretariële functies.
Mannen waren projectleider of technisch specialist. Deze verdeling van mannen in
leidinggevende, goed betalende functies en vrouwen in de ondersteunende en slechter
betalende functies, bewijst dat het onderwerp van dit boek, seksesegregatie in het
arbeidsproces, niet slechts een historisch onderwerp is. De scheiding van goed betaald
en verantwoordelijke werk met een loopbaanperspectief enerzijds en slechter betaald,
routinematig werk zonder veel loopbaanperspectief anderzijds, is nog steeds actueel.

Zelfs het schrijven over seksesegregatie is seksegebonden. Bijna alle publicaties
op dit terrein zijn van vrouwen, waarschijnlijk omdat zij dit verschijnsel het meest
direct aan den lijve ondervinden. Een man die een boek over seksesegregatie schrijft,
gaat een scheidslijn over en lijkt zich in eerste instantie te begeven op ‘vijandelijk’
terrein. Impliciet is immers de vooronderstelling dat zoiets toch door een vrouw zou
moeten gebeuren. Dat ik mij toch aan deze onderneming heb gewaagd, is niet in
de laatste plaats te danken aan het samenwerkingsverband met de twee collega’s Corrie
van Eijl en Ben Sanders. Daarmee brainstormde ik in / over een maatschappe-
lijk relevant onderzoeksterrein. Toen bleek dat de historische achtergrond van de
seksesegregatie op de arbeidsmarkt in Nederland nog bijna niet was onderzocht. Oor-
spronkelijke was het onze bedoeling dat wij gedrieën dit onontgonnen terrein zouden
betreden. Het heeft niet zo mogen zijn. De subsidiegevers bleken niet bereid een
samenwerkingsproject van drie onderzoekers op één terrein te subsidiëren. Uiteindelijk
was ik als enige in staat om het onderzoek naar de seksesegregatie op de industriële
arbeidsmarkt als Assistent In Opleiding (AIO) aan de Universiteit Utrecht uit te
voeren.

Het schrijven van een dissertatie is weliswaar een eenzaam avontuur maar dit neemt
niet weg dat bepaalde mensen een onmisbare bijdrage hebben geleverd aan het
uiteindelijke resultaat. Het onderzoek dat aan dit boek ten grondslag ligt, werd
mogelijk gemaakt doordat de hoogleraar Theo van Tijn inzag dat het een belangrijk
onderzoeksterrein betrof dat zeker een AIO-plaats rechtvaardigde. Na zijn overlijden
in  werd zijn rol overgenomen door mijn promotor Maarten Prak. Dat dit boek
uiteindelijk toch is voltooid, is niet in de laatste plaats te danken aan zijn inspirerende
begeleiding. Hij kreeg mij pas onder zijn hoede toen mijn officiële aanstelling al bijna
was afgelopen maar wist door zijn manier van commentaar geven mij te stimuleren
tot verder schrijven. Hij wees mij er bovendien op dat een boek ook lezers heeft.
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Een woord van dank ook voor mijn begeleider vanaf het eerste uur, mijn co-promotor
Erik Nijhof wiens enorme creativiteit regelmatig tot nieuwe inzichten leidde.

Mijn dank is er ook voor de ‘AIO’-leesclub, bestaande uit Marlou Schrover, Corrie
van Eijl, Ivo Kuijpers en Vincent Sleebe. Zij lazen de eerste ruwe concepten van
de hoofdstukken en hebben die van commentaar voorzien. Voorts droegen zij bij
het lezen van de totale concept-tekst een aantal fundamentele verbeteringen voor
de definitieve tekst aan. Corrie van Eijl was zelfs bereid de inleiding en de conclusies
tot twee keer toe van commentaar te voorzien. Ad Knotter dank ik voor zijn
redactionele werk aan de inleiding. 

Verder dank ik Leen Breure die mij niet alleen inwijdde in de geheimen van de
database- wereld maar die mij in een later stadium met raad en daad terzijde stond
en mij door hem geschreven programmatuur ter beschikking stelde. Voorts mijn
broer Jaap de Groot die met zijn kennis van de Zweedse taal een belangrijk boek
over het werk van mannen en vrouwen in de Zweedse aardewerkindustrie voor mij
vertaalde en Joost Kazus die zeer nauwgezet het Nederlands van de laatste versie con-
troleerde en corrigeerde. Mijn vader Pieter de Groot voor het maken, afdrukken
en retoucheren van foto’s van werksituaties, afkomstig uit diverse archieven, waardoor
ik in staat ben in beeld te illustreren wat in de tekst wordt verteld. François Hendrickx
voor zijn uitleg over het maken van bevolkingspiramides. Verder Ivo Kuijpers en
Jan Boersma voor het ter beschikking stellen van hun onderzoeksmateriaal over de
kledingindustrie en Jaap Talsma voor het ter beschikking stellen van transcripties van
de  interviews die door de werkgroep ‘Naaisters in Amsterdam -’ in 
en  werden gehouden. 

Geen historisch onderzoek zonder archiefbezoek en daarom wil ik de medewerkers
van de vele archieven die ik in de loop van mijn onderzoek heb geraadpleegd, be-
danken. In het bijzonder de medewerkers van het Sociaal Historisch Centrum voor
Limburg (vooral de heer Wim Mes voor zijn suggesties en hulp), de medewerkers
van het Algemeen Rijksarchief in Overijssel (vooral de heer Den Otter) die de
belangrijkste bedrijfsarchieven die ik voor mijn onderzoek gebruikte, beheerden en
het (voormalig) Algemeen Rijksarchief in Utrecht dat bereid was archiefstukken uit
Zwolle en Maastricht langdurig in depot te houden hetgeen mij veel reistijd en -geld
bespaarde. Ook de medewerkers van het Philips Concern Archief, in het bijzonder
de heren Gansewinkel, Otten en Blanken. Laatstgenoemde las mijn hoofdstuk over
de Philips gloeilampen- en radiofabrieken en voorzag het van commentaar. Verder
bedank ik de heer A.G.M.L. van der Kolk van De Sphinx voor het verlenen van
toestemming om het ongeïnventariseerde archief van De Sphinx-aardewerkfabriek
te raadplegen en mevrouw A.J.L.F. Knoups, manager public relations van De Sphinx,
voor het raadplegen van de oude personeelskaarten van De Sphinx-aardewerkfabriek.

Het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg kende mij in  een bescheiden
startsubsidie toe voor het uitvoeren van het onderzoek ‘Segregatie naar sexe op de
arbeidsmarkt in Nederland -’. NWO financierde twee onderzoeksreizen
naar Engeland: een naar de history workshop conference van  tot en met  novem-
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ber  in Oxford en een naar de British-Dutch conference van  tot en met 
september  in Manchester, gevolgd door archiefonderzoek in Preston, Sunderland
en Hanley/Stoke-on-Trent (Staffordshire) tot en met  oktober .

Traditioneel worden in voorwoorden van proefschriften van mannen hun vrouwen
bedankt die zoveel geduld hadden, steun boden, en dergelijke. Ik zal dat niet doen.
Niet omdat mijn wederhelft geen last heeft gehad van mijn solistisch geploeter aan
dit proefschrift maar omdat zij zich als zorgzame echtgenote niet heeft weggecijferd.
Haar bijdrage bestond er vooral uit dat zij mij bijtijds deed inzien dat een verdere
voortzetting van een historische (onderzoeks)loopbaan voor mij een doodlopende
weg was en uit het mij regelmatig erop attent maken dat de (eindeloze) investering
in dit proefschrift ten koste ging van mijn ontwikkeling op andere terreinen. Daarnaast
heeft zij toch een van de laatste versies van dit boek gelezen en van commentaar
voorzien. 

Gertjan de Groot
Utrecht,  juni 





DEEL I

INLEIDING EN CONTEXT





. PCA, inv.nr. , J. Heskes, Mannen- of Vrouwenwerk?, -. De ondertitel van dit interne
onderzoek was ‘Kan men op het ongeschoolden niveau typisch mannen- en typisch vrouwenwerk
onderscheiden? (Psychologische afdeling Philips augustus ). Johannes Heskes promoveerde
een jaar later op een Onderzoek naar de waardering voor de groot industrie getoetst aan de waardering voor
“Philips” en andere werkgevers.

 Inleiding

In  hield bedrijfspsycholoog Johannes Heskes een enquête onder  bazen en
chefs bij de Philips gloeilampenfabriek om erachter te komen waarom bepaald werk
door mannen en ander werk door vrouwen werd gedaan. Naar aanleiding van deze
enquête kwam Heskes tot de volgende typologie: mannenwerk was zwaar, gevaarlijk,
vuil, verantwoordelijk en technisch; vrouwenwerk was fijn, eentonig, routinematig
en verzorgend. Montage werd door vrouwen gedaan ‘omdat vrouwenhanden zich
beter lenen voor de over het algemeen kleine stellen dan een zware mannenhand’.
Montagewerk was eentonig, ‘hetgeen een vrouw beter in staat is te verrichten dan
een man’. Ook roosters knippen was eentonig werk en dat ‘doet een meisje meestal
beter’. Routinematig werk zoals montage of controle, was vrouwenwerk, omdat
‘een vrouw weet, dat ze er maar enkele jaartjes hoeft te zitten, een man z’n leven’.
Technische werkzaamheden zoals pompen, insmelten en wetten, werd daarentegen
door mannen gedaan, ‘omdat technisch de mannen iets voor zijn’. Etsen, branden
en insmelten waren gevaarlijk en dus mannenwerk. Insmelten was bovendien ‘ruw
en vuil’ en dus ‘voor meisjeshanden minder geschikt’. Pompen en insmelten werden
beschouwd als verantwoordelijke werkzaamheden en werden dus door mannen
gedaan, want ‘verantwoordelijkheid is bij de mannen groter’. Stoken was zwaar en
dus mannenwerk. Bankwerk was vuil en dat is iets dat ‘een vrouw niet graag doet’.
Daarentegen was verzorgend werk in de kantine of het vullen van mallen vrouwen-
werk, omdat ‘vrouwen meer geduld voor het werk’ hadden.

De antwoorden in de door Heskes gehouden enquête maken duidelijk dat de
werkzaamheden van mannen en vrouwen bij Philips tegengesteld werden gedefinieerd:
zwaar tegenover licht, verantwoordelijk tegenover routinematig, technisch tegenover
verzorgend. De voor deze werkzaamheden benodigde eigenschappen werden in hoge
mate met sekse verbonden. Mannen waren technisch, vrouwen verzorgend,
enzovoorts. Functies werden, met andere woorden, in termen van sekse geclassificeerd.
De historica Carole Turbin heeft erop gewezen dat dit soort aannames essentieel zijn
voor het begrijpen van ideeën over sekseverschillen, omdat deze tegengestelde
categorieën veel meer inhouden dan eenvoudige beschrijvingen van verschillen tussen



 inleiding en context

. Turbin, Working Women of Collar City, -.
. Nijhof, ‘Vrouwen en arbeidsmarkt’; Brouns, Schokker, Arbeidsvraagstukken en sekse, -; Van

Eijl, Het werkzame verschil, -; Walby, ‘Introduction’; Sociaal en Cultureel Rapport , -;
Sociaal en Cultureel Rapport , -; en Hooghiemstra, Sociale Atlas van de vrouw, deel , -.

. Barbar, Women’s work the first . years, Middleton, ‘The sexual division of labour in feudal
England’ en ‘Patriarchal Exploitation and the Rise of English Capitalism’, Hanawalt,  Women and
Work in Preindustrial Europe, Hafter, European Women and Preindustrial Craft en Emigh, ‘The gender
division of labour: the case of Tuscan smallholders’.

. Cockburn, ‘The Gendering of jobs’, .
. Voor veranderingen van de seksesegregatie vanuit de agrarische naar de industriële sfeer zie het

werk van Lena Sommestad ‘Able Dairy Maids and Proficient Dairymen’ en ‘Creating Gender:
Technology and Femininity in the Swedish Dairy Industry’ voor de seksesegregatie op kantoor
zie Cohn, The process of occupational sex-typing, De Haan, Sekse op kantoor en Gender and the Politics
of Office Work, Kwolek-Folland, Engendering Business en Wootton en Kemmerer, ‘The Changing
Genderization of Bookkeeping in the United States’. Voor de seksesegregatie in het verzekerings-
en bankwezen zie Zimmeck, ‘Jobs For The Girls: The Expansion of Clerical Work for Women,
-’ en ‘‘The Mysteries of the Typewriter’’ en Tijdens, Automatisering en vrouwenarbeid.

vrouwen en mannen. Sekseverschillen worden gedefinieerd als tegengesteld en elkaar
wederzijds uitsluitend: wat de ene sekse bezit, ontbreekt bij de andere. Als de arbeid
van mannen als geschoold geldt en die van vrouwen als ongeschoold, heeft geen van
beide seksen de karakteristieken van de ander.

Het centrale thema van dit boek is de seksesegregatie in het industriële arbeidsproces
in Nederland tussen  en . Onder seksesegregatie wordt de ongelijke verdeling
van mannen en vrouwen over beroepen en functies verstaan, alsmede het daaruit
voortvloeiende verschil in beloning. Men spreekt van horizontale segregatie als
mannen en vrouwen niet gelijk over de verschillende bedrijfstakken en beroepen
zijn verdeeld: bepaalde takken en beroepen worden gedomineerd door mannen,
andere door vrouwen. Verticale segregatie betekent dat de posities binnen een bedrijf
ongelijk zijn verdeeld: vrouwen bevinden zich vooral onderaan de carrièreladder;
hogere functies worden vooral door mannen vervuld. Telkens weer blijkt dat banen
van vrouwen slechter worden betaald en over het algemeen een lagere maatschap-
pelijke status hebben en minder carrièremogelijkheden bieden dan banen van mannen.
In het algemeen zijn de arbeidsvoorwaarden van vrouwen slechter dan die van
mannen.

Scheiding tussen mannen- en vrouwenwerk is van alle tijden. Het bestond al in
het pre-industriële tijdperk en werkt onverminderd door, zowel in het ontwikkelde
kapitalisme als in het inmiddels grotendeels verdwenen staatssocialisme , zowel tijdens
economische recessies en depressies als in perioden van economische expansie. Sekse-
segregatie bestond en bestaat in alle economische sectoren: in de landbouw, in de
industrie en in de dienstensector. 

De socioloog Richard Anker heeft op basis van een omvangrijk internationaal
comparatief onderzoek aangetoond dat er geen verband bestaat tussen de mate van
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen en de segregatie op de arbeidsmarkt. Zo is er
in Zweden ondanks een hele hoge arbeidsmarktparticipatie van vrouwen een zeer



inleiding 

. Anker, Gender and Jobs, . Eerder werd hier al op gewezen door Hakim, Occupational Segregation.
. Van Mourik, De Poel, Siegers, ‘Ontwikkelingen in de beroepssegregatie tussen mannen en vrouwen

in de jaren zeventig’ en Van Mourik, Siegers, ‘Ontwikkelingen in de beroepssegregatie tussen
mannen en vrouwen, -’.

. Keuzenkamp, Oudhof, Emancipatie monitor , -.
. Edgeworth, ‘Equal pay to men and women for equal work’.
. Duncan en Duncan, ‘A methodological analysis of segregation indexes’, Bertaux, ‘The Roots of

Today’s ‘Women’s Jobs’ and ‘Men’s Jobs’, Flückiger en Silber, The Measurement of Segregation in
the Labor Force.

. Goldman, Vrouw en beroep in de westerse samenleving voor een psychoanalytische benadering. De
psychologe Judith Rich Harris stelt dat kinderen al vanaf hun prille jeugd een onderscheid naar
sekse maken en ook al van jongs af aan sekse gebonden gedrag vertonen zelfs als ouders dat
ontmoedigen. Het misverstand opvoeding, - en -.

sterke seksesegregatie. In Nederland werd een lage participatiegraad van vrouwen
gecombineerd met een hoge mate van seksesegregatie. Ondanks de toegenomen
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen in de laatste dertig jaar is de seksesegregatie
in Nederland nauwelijks afgenomen. Nog steeds is er een sterke scheiding tussen
werk van mannen en vrouwen op basis van sekse en niet op basis van persoonlijke
kwaliteiten. Sekse legt beperkingen op aan de richting van de persoonlijke ontplooiing
voor zowel mannen als vrouwen. Vrouwen ondervinden belemmeringen, beperkingen
en achterstelling in de werksfeer, terwijl mannen zich uitsluitend in die sfeer
ontwikkelen. 

Dit hardnekkige en quasi-universele karakter van seksesegregatie maakt het tot
een intrigerend onderwerp van onderzoek. Veranderingen in de techniek, het beleid
van de overheid en de wensen van werknemers lijken geen effect te hebben op dit
verschijnsel. Vanuit verschillende disciplines is onderzoek naar seksesegregatie verricht.
Economen richtten zich vooral op het meetbaar maken van de seksesegregatie door
onderzoek naar de loonverschillen tussen mannen en vrouwen. De eerste pogingen
om loonverschillen tussen mannen en vrouwen te verklaren dateren uit de jaren
twintig. In  werd voor het eerst een index gepubliceerd om de met de
seksesegregatie samenhangende loonverschillen te meten. Sociologen hebben zich
bij het onderzoek naar seksesegregatie vooral gericht op de verschillende rollen van
mannen en vrouwen in het gezin en op de arbeidsplek; psychologen benaderen de
seksesegregatie vanuit de persoonlijke verschillen tussen mannen en vrouwen. Al
deze benaderingen hebben het historisch onderzoek naar seksesegregatie beïnvloed.

. Veronderstelde verschillen tussen mannen en vrouwen

In de historische literatuur wordt de scheiding tussen mannen- en vrouwenwerk
dikwijls verklaard door specifieke aan vrouwen toegeschreven kwaliteiten en
capaciteiten, of beter het gebrek daaraan, met name het gebrek aan fysieke kracht
of scholing. In oudere publicaties werd het verschil in mannen- en vrouwenwerk
vooral verklaard door de ‘fysieke’ verschillen. Zo schrijft de juriste Clara Wichmann
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in  dat er in bijna ieder bedrijf een arbeidsverdeling was tussen mannen en
vrouwen:

Gedeeltelijk geschiedt die naar de capaciteiten van den gemiddelden man en de gemiddelde
vrouw, zoodat aan de mannen meer kracht, aan de vrouwen de meer netheid en vlugheid
vereischende werkzaamheden worden opgedragen.

De fysieke kracht die nodig was voor het uitvoeren van het werk vormde een
scheidslijn tussen mannen- en vrouwenwerk. Mannenwerk was zwaar; vrouwenwerk
was licht. De economisch historicus Nicolaas Wilhelmus Posthumus stelt in zijn
geschiedenis van de Leidse lakenindustrie dat voor de lichtere bewerkingen bijna
uitsluitend vrouwelijke krachten werden gebruikt. Daarmee gaf hij impliciet aan
dat het zware werk bij het maken van de lakens door mannen werd verricht. De zware
wasmachines in de stoomwasserijen werden in het begin van de twintigste eeuw door
mannen bediend, terwijl vrouwen het ‘lichtere’ strijkwerk deden. In de kaarsenfa-
brieken werkten alleen mannen aan zware machines voor het verkrijgen van de
stearine en alleen vrouwen bij het gieten van de kaarsen waar het op voorzichtigheid
en netheid aankwam.

Schilstra hanteerde in haar boek over vrouwenarbeid uit  een overeenkomstige
tweedeling. Er was arbeid die geacht werd alleen of veel beter door mannen verricht
te kunnen worden: ‘Dit deed zich voor, wanneer vakkennis of kracht vereist werd’.
Verder was er arbeid die juist voor vrouwen geschikt was: ‘Dit waren alle werkzaam-
heden, die vooral handigheid, geduld en netheid vereisten’. Schilstra merkte op
dat dit onderscheid hoofdzakelijk op het fysieke verschil tussen mannelijke en
vrouwelijke arbeidskrachten berustte en alleen wat betreft vakkennis op een sociaal
verschil. Door de mechanisering van productieprocessen lijkt het aannemelijk dat
het verschil in fysieke kracht tussen mannen en vrouwen in belang afnam. Toch geeft
de Canadese historica Mercedes Steedman in haar werk over de Canadese kledingindu-
strie de zwaarte van het werk als verklaring voor de verschillen in werkzaamheden
tussen mannen en vrouwen. Mannen werkten met zware en vrouwen met lichte
stoffen. 

Een andere belangrijke verklaring voor het verschil tussen mannen- en vrouwen-
werk was de hoeveelheid scholing die voor het werk nodig was. In haar boek over
de papierindustrie in Berkshire in de Verenigde Staten onderscheidt de Amerikaanse
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techniek-historica Judith McGaw het werk van mannen en vrouwen in de eerste
papierfabrieken naar de mate van scholing. Volgens haar vereiste het werk van de
meeste mannen complexe vaardigheden die pas na een lange trainingsperiode waren
opgedaan. Mannelijke molenaars en mannen aan de papierkuip moesten een hele
reeks minieme verschillen onderscheiden en voortdurend afwegingen maken om
een constante kwaliteit te bereiken. Zelfs de man die belast was met het transport
van het papier naar de droogzolder moest nauwkeurig onderscheid kunnen maken
in papierdikte, temperatuur en vochtigheidsgraad tijdens het droogproces. Vrouwelijke
sorteersters in de papierfabrieken hoefden volgens McGaw lompen of papier slechts
in een beperkt aantal categorieën in te delen. Een soortgelijke inschatting maakte
de historica Knup Fuhri Snetlage. Volgens haar waren het vooral mannen die de
nieuwe machines in de rond  nieuw opgerichte Nederlandse fabrieken bedienden.
Zij deden het werk waar enige vakkennis en opleiding voor nodig was. De vrouwen
in deze fabrieken deden meestal het werk waar vingervlugheid, nauwkeurigheid en
geduld voor gevraagd werden.

Lange tijd werd ervan uitgegaan dat geschooldheid objectief kon worden gemeten
aan de hand van de hoeveelheid tijd die nodig was om bepaalde arbeidshandelingen
te leren. Theo van der Waerden, wiens onderzoek in dit boek veelvuldig wordt
gebruik, ging zo te werk. Hij vroeg tijdens zijn onderzoek in  werkgevers hoeveel
tijd arbeid(st)ers nodig hadden om bepaalde taken te leren. Anne Phillips en Barbara
Taylor plaatsten kritische kanttekeningen bij deze lange tijd algemeen aanvaarde
gedachtengang dat geschooldheid een objectief meetbaar begrip was. In een
internationaal bekend geworden artikel over ‘Sex and skill’ toonden zij aan dat
geschooldheid een sociale constructie is. Zij stelden dat de kwalificatie van werk
als geschoold of ongeschoold sterk afhangt van de sekse van de uitvoerder en gaven
daarvan een aantal treffende voorbeelden. Zo werd het handmatig vervaardigen van
papieren dozen door vrouwen beschouwd als ongeschoold werk, terwijl vergelijkbaar
werk door mannen bij de automatische fabricage van kartonnen dozen als half-
geschoold werd beschouwd. Hoewel het werk van de mannen minder concentratie
vereiste, werd hun werk toch hoger gewaardeerd en betaald. Een ander voorbeeld
ontleenden zij aan de kledingindustrie, waarin hetzelfde werk door mannen als
geschoold en door vrouwen als semi-geschoold werd beschouwd.

Het artikel van Phillips and Taylor betekende een vooruitgang omdat zij
aannemelijk maakten dat geschooldheid een door mannen vormgegeven sociale con-
structie is. De zwakte van het artikel is dat het ontbreken van geschoold vrouwenwerk
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uitsluitend aan de vrouwelijkheid zelf wordt toegeschreven. Werk werd als
ongeschoold beschouwd omdat het door vrouwen werd gedaan. Zij gaan voorbij aan
de historische constructie van geschooldheid en sekse-labels zoals die op de werkplek
ontstonden. In Nederland pleitten Bervoets en Frielink voor een benadering waarin
men ervan uitgaat dat bepaalde normen van geschooldheid in relatie tot sekse historisch
tot stand zijn gekomen. De Amerikaanse sociologe Ava Baron had kritiek van
soortgelijke strekking:

[…] instead of examining the ways gender and skill labels have developed historically,
[Philips en Taylor] argue that women receive lower pay and less prestige for the work they
do simply because it is women who perform the work; that is, women bring their unequal
status to the jobs they do. Their explanation for women’s subordinate economic position
hinges on the existence of a societal gender ideology that through some unspecified
mechanism works its way into the sphere of production. 

. Constructie van sekseverschillen 

In dit boek wordt ervan uitgegaan dat de typering van werk als mannen- of
vrouwenwerk niet gebonden is aan specifieke mannelijke of vrouwelijke eigenschap-
pen of kwalificaties zoals fysieke kracht of scholingsgraad, maar aan de sociale
constructie van sekse in de praktijk van het arbeidsproces. Daarbij zijn de inzichten
van Joan Scott richtinggevend. Zij wijst een vaste en permanente karakterisering
van de binaire oppositie vrouw-man af en pleit voor de ontwikkeling van ‘gender’
als zelfstandige analytische categorie in de geschiedschrijving. Dat impliceert een
grondige historisering en deconstructie van de termen waarin het sekseverschil wordt
gegoten. Scott geeft een complexe definitie van het begrip ‘gender’ (sekse): 

Gender is a constitutive element of social relationships based on perceived differences
between the sexes, and gender is a primary way of signifying relationships of power.

In dit boek wordt verondersteld dat de typering van bepaalde werkzaamheden als
mannelijk of vrouwelijk een sociale constructie is, die in de praktijk van het
arbeidsproces zelf tot stand kwam. Mannen- en vrouwenwerk werden in het
productieproces ten opzicht van elkaar gedefinieerd en kunnen alleen in hun
onderlinge verhouding worden begrepen. Dit boek is dan ook niet alleen, of niet
in de eerste plaats, een studie naar vrouwenarbeid, maar naar de historische en
veranderende relatie tussen mannen en vrouwen in het arbeidsproces. De keuze voor
onderzoek naar de constructie van sekseverschillen vereist een gedetailleerde
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bestudering van het productieproces van de betreffende industrie en van de wijze
waarop werk aan mannen of vrouwen werd toegewezen. Daarbij zal speciale aandacht
worden besteed aan de wijze waarop een aantal aspecten van het arbeidsproces
fungeerde als kristallisatiepunten voor seksesegregatie. Deze kristallisatiepunten werden
telkens in termen van polariteit gedefinieerd, bijvoorbeeld geschoold werk tegenover
ongeschoold werk. Doordat het telkens om tegengestelde polen ging, konden die
als scheidslijn fungeren bij het definiëren van mannen- en vrouwenwerk.

. Seksesegregatie tijdens het industrialisatieproces

Fabricage van verschillen gaat over seksesegregatie zoals die in de Nederlandse industrie
tijdens het industrialisatieproces vorm kreeg. In de overgangsfase van pre-industriële
naar fabrieksmatige productie vonden er voortdurend wijzigingen in het productie-
en het arbeidsproces plaats. Die boden kansen voor verandering van de bestaande
arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen. De veranderingen in het productieproces
en de introductie van nieuwe technieken maakten andere verdelingen tussen mannen-
en vrouwenwerk mogelijk. In dit boek onderzoek ik hoe de toewijzing van werk
aan de seksen in nieuw opgerichte industriële bedrijven in de praktijk tot stand kwam.

Industrialisatie kan niet zonder meer worden gelijkgesteld met de overgang van
ambachtelijke nijverheid naar fabrieksmatige productie door de introductie van
stoomkracht. In de periode van industrialisatie kwam een scala aan productievormen
naast elkaar tot ontwikkeling die onderling afhankelijk waren: proto-industrie,
huisnijverheid, manufacturen en fabrieken met stoomkracht. Ook de seksesegregatie
veranderde niet alleen door de oprichting van fabrieken. In veel vormen van de
huisindustrie, onder andere in de kleding- en schoennijverheid, deed zich in de
negentiende eeuw onder druk van de concurrentie een ‘familialiseringsproces’ voor,
waardoor vrouwelijke gezinsleden in toenemende mate bij de productie werden
betrokken. De ontwikkeling in de schoenproductie in het Amerikaanse New England
is hiervan een voorbeeld. In deze huisnijverheid werden schoenen aanvankelijk geheel
door mannen gemaakt, maar door de druk om goedkoper te produceren, werden
vrouwelijke gezinsleden steeds meer ingeschakeld.

In de historische literatuur vindt men twee soorten verklaringen voor het ontstaan
van scheidslijnen tussen mannen- en vrouwenwerk tijdens het industrialisatieproces,
die elkaar overigens niet hoeven uit te sluiten. Volgens sommige auteurs reproduceerde
de seksesegregatie in de nieuwe fabrieken die in de daaraan voorafgaande vormen
van gezinsarbeid. Anderen leggen veel nadruk op de invloed van veranderingen in
het arbeidsproces als gevolg van technische ontwikkelingen. De Britse historica Sally
Alexander verklaart de arbeidsdeling naar sekse in verschillende Londense bedrijfstak-
ken halverwege de negentiende eeuw uit de arbeidsdeling zoals die bestond in de
tijd toen het gezin nog de eenheid van productie was. Die arbeidsdeling werd



 inleiding en context

. Alexander, Women’s Work in Nineteenth-Century London, .
. Osterud, ‘Gender divisions and the organization of work in the Leicester hosiery industry’, -.
. Jordan, ‘The Exclusion of Women from Industry’, .
. Anderson, Family Structure in Nineteenth century Lancashire, -.
. Lazonick, ‘Historical origins of the sex-based division of labour under capitalism’, -.
. Whipp, Patterns of Labour, . 

overgenomen in de periode van de manufactuur, grofweg tussen de zestiende en
achttiende eeuw. In het tijdperk van de moderne industrie werd deze arbeidsdeling
niet ter discussie gesteld, maar juist verscherpt. De Amerikaanse historica Nancy
Grey Osterud komt op basis van haar onderzoek naar de arbeidsdeling in de Engelse
kousenindustrie tot dezelfde conclusie. De overdracht van de seksesegregatie van
de gezinsproductie naar de fabrieksmatige productiewijze zorgde ervoor dat vrouwen
vooral aanvullende werkzaamheden verrichtten en in een ondergeschikte positie
terechtkwamen.

De reproductie van de gezinsarbeidsverhoudingen in de fabrieken wordt zowel
aan de werkgevers als aan de mannelijke arbeiders toegeschreven. Volgens de Engelse
historica Ellen Jordan namen werkgevers de bestaande arbeidsdeling tussen mannen
en vrouwen over in hun nieuw opgerichte bedrijven:

In those industries where there was a gradual transition from putting-out to workshop to
factory production, employers inherited a method of manufacture where various tasks had
been sex-typed within family production. Thus it seemed to them appropriate to hire
women for the same work when the labor force was collected under one roof. On the
other hand, if an industry did not build on a preexisting workforce and division of labor,
the employers’ connection of women’s place as being in the home meant that they
considered only men as potential employees.

Daarnaast wordt de ongelijke positie van mannen en vrouwen in de nieuwe fabrieken
verklaard uit de overplanting van de gezinshiërarchie door de mannelijke arbeiders
zelf. De werkgevers namen mannen in dienst voor de hoofdfuncties en lieten het
aan hen over om hulpen aan te nemen. Voortbouwend op de pre-industriële
gezinsproductie namen mannen hun eigen kinderen of familieleden aan. Dit systeem
van onderaanneming vrijwaarde werkgevers van intensief toezicht. De Amerikaanse
economisch historicus William Lazonick stelt dat de seksesegregatie in het industriële
arbeidsproces veroorzaakt werd doordat mannen in de nieuwe fabrieken hun autoriteit
gebruikten om hun hulpen (jongens en meisjes) te controleren en opdrachten te geven.
Door dit mechanisme kregen mannen de beter betaalde, toezichthoudende functies
waarop vrouwen geen kans maakten. Lazonick geeft het voorbeeld van volwassen
mannelijke spinners die hun autoriteit gebruikten om hun aanlappers en opstekers
(jongens en meisjes) tot een hoge, door de werkgevers gewenste productie te
dwingen. De Britse socioloog Richard Whipp constateert hetzelfde verschijnsel
in de Engelse aardewerkindustrie. Een geschoolde aardewerker wierf zijn eigen
gezinsleden om in de fabriek met hem samen te werken.

Dit type verklaringen legt eenzijdig de nadruk op de reproductie van de gezinsverban-
den in de nieuw opgerichte fabrieken en gaat geheel voorbij aan de enorme
veranderingen die zich in de organisatie van het werk en de techniek voordeden.
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Die beïnvloedden de arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen evenzeer. Het
effect van de introductie van machines op de seksesegregatie wordt door onderzoekers
echter verschillend beoordeeld. Eén stroming stelt dat het gebruik van arbeidsbesparen-
de machines ertoe leidde dat arbeid zoveel mogelijk door ongeschoolde, dus goedkope
arbeidskrachten werd verricht. Door het gebruik van machines werden vakkennis
en lichamelijke kracht steeds minder nodig. Dit vergrootte de mogelijkheden voor
vrouwen, vooral wanneer bij deze nieuwe werkzaamheden handigheid een eerste
vereiste was. De sociaal-geografe Schilstra geeft als voorbeeld de introductie van
machines bij de vlasbewerking, waardoor het braken van vlas ook door vrouwen
kon worden gedaan. Hetzelfde gold voor de invoering van kam- en scheermachines
in de textielindustrie en ook de vervanging van handweefgetouwen door machinale
getouwen in de wolindustrie had volgens haar een wijziging in de personeelssamenstel-
ling ten nadele van volwassen mannen tot gevolg. Ook de Engelse historica Sally
Alexander stelt dat weven door de vervanging van handweefgetouwen door powerlooms
vrouwenwerk werd:

Hand-loom weaving traditionally was men’s work, but in every branch of the textile
industry, women were replacing men, as machines were introduced and dispensed with
the need for strenght and skill.

De Nederlandse arbeidsinspectie gaf in  een soortgelijke verklaring voor de
toenemende inschakeling van vrouwen in de Nederlandse industrie sinds :

door de sterke uitbreiding der industrie ontstane vraag naar steeds meer arbeidskrachten,
bij voorkeur goedkoope, en de door steeds verder toegepaste arbeidersverdeeling
vermeerderde mogelijkheid om na weinig scholing, vrouwen en meisjes te betrekken bij
de fabricage van voorwerpen en stoffen, welker vervaardiging tevoren de geoefende of
krachtige mannenhand vereischte.

Nader onderzoek toont echter aan dat deze relatie niet zo eenduidig was. Werk aan
machines werd in het algemeen als mannelijk gekarakteriseerd en de introductie van
nieuwe machines had niet automatisch een grotere deelname van vrouwen aan het
productieproces tot gevolg. Ook over de effecten van de voortschrijdende
mechanisatie en rationalisatie van het productieproces zijn de meningen verdeeld.
Volgens sommigen was er daardoor steeds minder fysieke kracht nodig en kalfde het
aandeel van mannenwerk in het productieproces af ten gunste van vrouwen. De
hoogleraar Wilhelmus Koenraadt stelde in : 

Wanneer is iets mannen-, wanneer vrouwenwerk? Wie moet dat uitmaken? Zal de
voortschrijdende rationalisatie in de bedrijfstechniek, de splitsing in aldoor kleiner en
eenvoudiger deelbewerkingen niet vrijwel alles tot zoogenaamd vrouwenwerk kunnen
maken?
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Maarten van Klaveren en Kea Tijdens constateren in een recente publicatie over het
werk van vrouwen in de industrie precies het tegenovergestelde:

Naarmate fabriekswerk door rationalisatie, mechanisering en automatisering meer en meer
geschoold werd, nam het aandeel van de mannen snel toe. Voor vrouwen bleef het
montage- en inpakwerk over.

In haar boek over de seksesegregatie in de Zweedse aardewerkfabriek Gustavsberg
geeft Ulla Wikander een aanzienlijk genuanceerdere analyse van de effecten van de
technische ontwikkeling. Zij toont aan dat er drie momenten waren waarop vrouwen
een kans kregen zich meester te maken van ‘mannelijke’ techniek. Het eerste moment
was als de techniek nieuw was en nog geen seksespecifiek karakter had; de techniek
was gedeeltelijk onbeproefd, gedeeltelijk misschien niet gewenst door mannen omdat
deze techniek hun eerdere werk bedreigde. De werkgever kon dan vrouwen ge-
bruiken om weerstand van mannen tegen de nieuwe machines te breken. Zij geeft
als voorbeeld de invoering van de trapmachine die het werk van de handvormers
– die als de arbeidersaristocratie in de aardewerkfabriek golden – wijzigde. Een tweede
moment was als een techniek bijna was verouderd. Het gebeurde wel dat vrouwen
gedurende de laatste jaren die er voor een techniek nog restte, werden ingezet.
Wikander noemt als voorbeeld het werk aan de drukpersen in de drukkersafdeling
in de aardewerkfabriek. Gedurende de eerste vijftig jaar van deze druktechniek was
de drukker altijd een man, maar gedurende de laatste tien jaar werd dit werk door
een vrouw gedaan. In de jaren  en  zag men namelijk aankomen dat er een
einde zou komen aan de dominantie van deze techniek. Toen was er al een principieel
nieuw type drukmachines, waarvan men van tevoren kon zien dat dit de oude
drukmethode op termijn zou wegconcurreren. Ongeveer in die tijd werd een vrouw
ingezet als drukker aan de oude machines. Dat ging zonder moeilijkheden. Als de
status van het werk daalde doordat het beroep bedreigd werd door een nieuwe
techniek en er niet langer ‘toekomst’ zat in het vak, werd het vaak vrouwenwerk.
Een derde moment deed zich voor als bestaand werk in kleinere taken werd
opgedeeld, bijvoorbeeld door de introductie van de lopende band.

De relatie tussen seksesegregatie en technische vernieuwingen in het productieproces
is dus allesbehalve eenduidig. Seksesegregatie laat zich heel lastig als een zelfstandig
verschijnsel onderzoeken omdat het altijd gekoppeld is aan, c.q. vervlochten is met
andere aspecten, zoals het arbeidsproces en de arbeidsverdeling in het gezin. In dit
boek is het arbeidsproces als vertrekpunt genomen voor het onderzoek naar
seksesegregatie, met ‘techniek’ als uitgangspunt. Onderzocht zal worden hoe de
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seksesegregatie in het industriële arbeidsproces tot stand kwam in de periode van
industrialisatie, hoe het in stand werd gehouden en onder welke omstandigheden
er wijzigingen in optraden. Hoe kreeg de seksesegregatie in de praktijk steeds gestalte?
Welke argumenten werden er gegeven en hoe werd seksesegregatie gelegitimeerd?

. Positionering in het fabricageproces

De aan vrouwen toegedichte eigenschappen en typeringen legitimeerden een
specifieke positie van vrouwen in de fabrieksmatige productie, die de seksesegregatie
verder versterkte. Vrouwen werden vaak aangetroffen in de voorbereidende en
afwerkende fasen in het productieproces en werkten veelal als hulpkrachten. Zij
werden verder speciaal gerekruteerd in bepaalde arbeidsintensieve productiesectoren.

Centraal versus voorbereiding of afwerking
Het onderscheid tussen mannen- en vrouwenwerk kan worden gerelateerd aan de
plaats die mannen en vrouwen in het productieproces innamen. De historicae
Marjolein Morée en Marjan Schwegman kwamen tot de volgende typering: 

Over het algemeen kan gezegd worden dat mannen de hoofdbewerking in het produktie-
proces verrichtten en vrouwen de bijbewerkingen voor hun rekening namen. Dit waren
voorbereidende en ondersteunende werkzaamheden en het afwerken en verpakken van
de produkten. 

Men kan daarbij ook onderscheid maken tussen hoofd- en hulpfuncties. Deze
arbeidsdeling kwam voort uit de fase waarin de productie in het gezin plaatsvond.
In verband met de gezinsarbeid werd door Wietsche Schilstra geconstateerd:

Waren het werkzaamheden, waarbij een hoofdbewerking gepaard ging met verschillende
bijbewerkingen, waar ‘handen’ voor nodig waren, dan verrichtte in den regel alleen de
man de hoofdbewerking, terwijl de overige gezinsleden voor de rest zorgden.

In de sigarennijverheid bijvoorbeeld maakte de man de sigaren, terwijl het strippen,
het maken van wikkels en het plakken van sigarenkistjes door vrouw en kinderen
werden gedaan. Bij de goud- en zilverbewerking zorgde de vrouw voor het afwerken,
dus het polijsten en schoonmaken. Ook in de schoenenindustrie en de kleermakersbe-
drijven bepaalde de arbeid van vrouwen zich tot de aanvullende, minder zware
bewerkingen. Bij het vervaardigen van matten was het snijden van de biezen
mannenwerk, evenals het op- en afladen; het losmaken van de bossen, het spreiden
en keren bij het drogen werden door vrouwen gedaan.

Voor werkzaamheden in fabrieken gold volgens de historica Knup Fuhri Snethlage
eenzelfde verdeling. De hoofdbewerkingen waren een mannenaangelegenheid.
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Vrouwen deden meestal het bijwerk. In de glasfabrieken bijvoorbeeld moesten de
mannen het glas blazen en slijpen, terwijl de vrouwen polijstten, inpakten en het
glaswerk naar het magazijn sjouwden.

Arbeidsintensief versus arbeidsextensief
De inschakeling van vrouwen in het productieproces kan ook in verband worden
gebracht met het arbeidsintensieve karakter ervan. De historica Marlou Schrover laat
zien dat meisjes in het arbeidsintensieve deel van het productieproces van margarine
werkten, namelijk in de verpakkingsafdelingen. Het inpakken van margarine werd
aanvankelijk door jongens gedaan, omdat zij goedkoper waren dan mannen. Later,
vooral na de introductie van eenvoudige verpakkingsmachines, werd dit werk in
toenemende mate door meisjes verricht. Ineke Hogema en Ivonne van der Padt
beschrijven in hun Ruytermeisjes en Verkadevrouwen een vergelijkbare overgang bij
het inpakken van Verkadebeschuit. De eerste vijf jaar werd dit werk door jongens
gedaan, daarna gebeurde het door meisjes. De antropoloog Don Kalb zag een direct
verband tussen de opkomst van de arbeidsintensieve massafabricage in Noord-Brabant
en het grote aandeel van vrouwen daarin. Volgens Kalb bestond  procent van het
personeelsbestand in de Brabantse schoenindustrie uit meisjes en ongetrouwde
vrouwen. In de Eindhovense textiel- en sigarenindustrie was het aandeel van meisjes
en ongetrouwde vrouwen ongeveer  procent. In  bestond het personeel in
de Philips gloeilampenfabriek zelfs voor  procent uit adolescente meisjes. Deze
percentages zijn des te opmerkelijker als men bedenkt dat het percentage vrouwen
in het arbeidsproces in Nederland in  gemiddeld minder dan twintig bedroeg.

Volgens de Britse historicus Mike Savage werden vrouwen vooral bij arbeidsintensieve
bedrijven in een sterk concurrerende omgeving in het productieproces ingeschakeld.
Hij stelt vast dat het streven van de Engelse werkgevers in het Interbellum om zoveel
mogelijk gebruik te maken van vrouwen in arbeidsintensieve sectoren als elektrotech-
niek en wasserijen, alleen maar geen doorgang vond omdat de vakbonden dit streven
blokkeerden.

Ruimtelijke segregatie
Niet alleen verrichtten mannen en vrouwen in de nieuwe fabrieken verschillende
werkzaamheden, vaak werkten ze ook in afzonderlijke ruimten. De Britse historica
Jane Humphries constateerde een steeds sterker wordende seksesegregatie tijdens het
industrialisatieproces als gevolg van de wenselijkheid van ruimtelijke scheiding van
de seksen. In haar optiek vertaalde de wens van sociale controle over vrouwelijke
seksualiteit zich in een geringe arbeidsmarktparticipatie van vrouwen en een sterke



inleiding 

. Humphries, ‘‘...The Most Free From Objection...’’, .
. Lambertz, ‘Sexual Harassment in the Nineteenth Century English Cotton Industry’ en het eigentijdse

onderzoek van Timmerman, Werkrelaties tussen mannen en vrouwen.
. Kessler-Harris, A Woman’s Wage, -.
. Schilstra, Vrouwenarbeid in landbouw en industrie, Van Eijl, Het werkzame verschil en Vermaas, ‘Real

industrial wages in the Netherlands, -’.

ruimtelijke scheiding van de seksen. Ruimtelijke seksesegregatie maakte de kans
op seksuele intimidatie op de werkplek kleiner.

. Karakteristieken en ‘meetbare’ verschillen

Naast de verschillende posities die vrouwen en mannen in het fabricageproces innamen
waren er een aantal ‘meetbare’ verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke arbeiders
op het gebied van beloning, arbeidsverloop en loopbaanperspectief. Vaak werden
die verschillen als argument gebruikt om vrouwen dan wel mannen voor bepaalde
functies aan te nemen. 

Loonverschillen tussen mannen en vrouwen
Seksesegregatie en verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen hangen zeer
nauw met elkaar samen. Vrouwenwerk werd laag betaald, maar het omgekeerde was
eveneens het geval: als een functie laag werd betaald, was het meestal vrouwenwerk.
De Amerikaanse historica Alice Kessler-Harris heeft dit in haar boek A woman’s wage
zeer helder onder woorden gebracht:

At the core [..] lay an inseparable connection between occupational segregation along
gendered lines and the wage system. A woman’s wage on men’s jobs threatened to
undermine occupational segregation by encouraging employers to substitute women for
men. The equal wage promised to sustain it by removing employers’ most tempting
incentive to hire women. As the wage system helped to maintain a gendered-segregated
occupational structure, so a sexually segregated labor force maintained the integrity of the
wage system by inhibiting comparisons of wages across gender lines. Such comparisons
have historically rested on worker’s perceptions of appropriate models against which they
could judge whether their wage were fair and equitable. For men those comparisons are
said to reflect not only ‘the value of the job’, but the relationship of jobs to each other.
Equitable wages constitute one source of a worker’s pride and dignity in his job. But
women’s wages have traditionally been justified in terms of the need of the worker. They
have assumed the bare cost of subsistence, not the value of the job, as the appropriate
measure of a woman’s worth. A gender-segregated labor force encouraged women to
compare their wages to those of other women - a process that tended to limit aspirations
for higher wages to what appeared possible.

Voorzover er in literatuur een vergelijking wordt gemaakt tussen de lonen van mannen
en vrouwen, wordt geconstateerd dat vrouwen in de industrie de helft tot tweederde
verdienden van het loon van mannen. De Amerikaanse econome Claudia Goldin
heeft erop gewezen dat de verhouding tussen mannen- en vrouwenlonen in de loop
van anderhalve eeuw in Amerika behoorlijk veranderde. Omstreeks  verdienden
vrouwen in de industrie gemiddeld twintig procent van de lonen van mannen. Dit
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percentage steeg tot  in  en tot  in . Daarna daalde dit percentage weer
tot  in . Volgens Goldin hing de sterkere groei van de vrouwenlonen samen
met de industrialisatie. Door de mechanisering van het productieproces werd het
werk fysiek lichter en was ook minder scholing nodig. Daardoor konden vrouwen
(en kinderen) meer industriële werkzaamheden verrichten en werden zij in
toenemende mate ingeschakeld in het industriële arbeidsproces. Doordat de vraag
naar vrouwen- en kinderarbeid sterker steeg dan die naar de arbeid van mannen,
veranderden de markt- en daarmee de loonverhoudingen. Wat Golding op macro-
niveau heeft onderzocht, is op micro-niveau terug te vinden in het onderzoek van
Peter Scholliers naar mannen- en vrouwenlonen in de katoenspinnerij Voortman
in Gent. In  bedroegen de lonen van de vrouwen bij Voortman zo’n  procent
van die van mannen; in  was dit opgelopen tot zo’n  procent. 

De Engelse historica Janet Greenlees concludeert op basis van een analyse van de
loonboeken van  Engelse textielfabrieken dat het loonverschil tussen mannen en
vrouwen veel kleiner was dan tijdgenoten en historici tot nu toe beweerden. Zij
geeft hiervoor vier mogelijke verklaringen. De eerste verklaring is dat de arbeidsdeling
naar sekse afhankelijk was van hoe goed het ging met de katoenhandel. Als er een
ruime afzetmarkt voor katoen was, hadden vrouwen meer toegang tot beter betaalde
(geschoolde) beroepen waardoor het loonverschil met mannen kleiner werd. Als er
daarentegen sprake was van een krappe afzetmarkt dan waren deze banen alleen
beschikbaar voor mannen. De tweede verklaring is dat het aantal uren dat vrouwen
in de katoenfabrieken werkten, afhankelijk was van hun huishoudelijke ‘verplichting-
en’ en dat werkgevers hiermee rekening hielden. De derde mogelijke verklaring voor
het kleinere loonverschil is dat de lonen die de individuele fabriekseigenaren betaalden,
werden bepaald op basis van wat de concurrenten op de lokale arbeidsmarkt betaalden.
Als vierde mogelijke verklaring geeft Greenlees aan dat de bronnen op basis waarvan
tot nu het loonverschil tussen mannen en vrouwen werd verklaard, niet betrouwbaar
zijn. In dit boek zal het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen een
voortdurend punt van aandacht zijn.

Arbeidsverloop en loopbaanperspectieven 
De functiesegregatie naar sekse wordt dikwijls in verband gebracht met het verschil
in arbeidsverloop tussen mannen en vrouwen. Mannen zouden minder verloop hebben
en daarom bij uitstek geschikt zijn om geschoolde functies te vervullen. De opleiding
binnen het bedrijf werd immers door mannen ten volle benut doordat zij zeer lang
in dienst van het bedrijf bleven. Het hogere verloop van vrouwen maakte ze geschikter
voor ongeschoolde functies, omdat er telkens een verse (productieve) groep jonge
arbeidsters het bedrijf binnenstroomde en de voor geschoolde functies benodigde
leertijd voor werkgevers onproductief was. Een vergelijking van het arbeidsverloop
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van mannen en vrouwen wordt echter gecompliceerd door twee factoren. Ten eerste
is arbeidsverloop in hoge mate afhankelijk van de leeftijd. Jonge arbeiders, zowel
jongens als meisjes, veranderden vaker van baan dan ouderen en arbeidsters waren
als groep gemiddeld jonger dan arbeiders. Ten tweede is het arbeidsverloop van
mannen en vrouwen moeilijk zuiver te vergelijken, omdat mannen en vrouwen zelden
hetzelfde werk deden. Zo stelde de Amerikaanse onderzoeker Slichter in  in
zijn onderzoek naar het arbeidsverloop in fabrieken: 

I have been unable to obtain satisfactory data concerning the relative stability of men and
women. Statistics obtained from a number of plants are without significance because the
men and women are engaged in entirely different work.

Het hoge arbeidsverloop dat aan vrouwen werd toegeschreven, verkleinde de kans
op een loopbaan binnen een bedrijf. Veelal werd verondersteld dat vrouwen alleen
maar in dead-end jobs werkten en dus, in tegenstelling tot mannen, geen enkel
perspectief op een loopbaan hadden. De loopbaanmogelijkheden van mannen en
vrouwen hingen nauw samen met hun arbeidsverloop. Zowel in de human capital-
theorie als in de theorie van de dubbele arbeidsmarkt gaat men ervan uit dat vrouwen
in de industrie slechts beperkte loopbaanmogelijkheden hebben. Zij verrichten werk
zonder carrièreperspectief. Historisch onderzoek lijkt deze veronderstelling te beves-
tigen. Zo stelt McGaw vast dat alle leidinggevende posities in de eerste papierfabrieken
in het Amerikaanse Berkshire door mannen werden vervuld, inclusief die in de
lompen- en afwerkafdeling waar verder uitsluitend vrouwen werkten.

Over de functie van loopbanen bestaan verschillende opvattingen. Door sommige
auteurs worden ze primair gezien als opleidingsmethode, door andere als beheersings-
strategie van het management, en door weer andere als een mechanisme om de
werknemers aan het bedrijf te binden en ze daarmee af te houden van lidmaatschap
van een vakbond. Brown en Philips leggen in hun onderzoek naar het ontstaan
van loopbanen in de conservenindustrie een verband met de daar bestaande sekse-
segregatie. Zij stellen dat de bestaande visies op loopbanen onvolledig zijn omdat
het historisch proces waarin loopbanen tot stand komen buiten beschouwing blijft.
Vrouwen kwamen niet meer in aanmerking om bepaalde machines te bedienen, omdat
zij van de loopbanen die hiertoe opleidden, werden uitgesloten.

Historisch onderzoek naar het arbeidsverloop en loopbaanmogelijkheden is alleen
mogelijk op micro-niveau, met behulp van personeels- en loonboeken van individuele
bedrijven. Dublin heeft het arbeidsverloop in textielbedrijven in New England tussen
 en  onderzocht op basis van loonboeken. In de jaren dertig van de negen-
tiende eeuw kwam de duur van de verbintenis van mannen en vrouwen aan de
fabrieken overeen, maar de arbeidspatronen vertoonden opmerkelijke verschillen.
Mannen werkten, min of meer continu, gemiddeld zo’n vier jaar bij één bedrijf.
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Vrouwen werkten ook ongeveer vier jaar bij één bedrijf, maar dan verdeeld over
drie perioden van ruim een jaar. Na een jaar verlieten zij het bedrijf, werkten korte
tijd elders en kwamen vervolgens weer terug bij het bedrijf. Zowel onder de mannen
als de vrouwen was in die tijd een opmerkelijk hoog arbeidsverloop. Tegelijkertijd
waren er voor de ‘blijvers’ grote mogelijkheden tot opklimming in het bedrijf. Ook
vrouwen die bij een bedrijf bleven, kwamen snel op de best betaalde vrouwenfuncties.
In de jaren vijftig van de negentiende eeuw namen de mogelijkheden van functiever-
betering binnen het bedrijf echter sterk af. Er was geen tekort meer aan arbeiders,
waardoor de arbeiders afhankelijker werden van hun werkgever. De werkgever was
niet langer genoodzaakt om het werk aantrekkelijk te maken door het bieden van
carrièremogelijkheden. Maar omdat er in andere bedrijven evenmin loopbaanperspec-
tieven waren, nam het verloop onder zowel mannen als vrouwen ook af en werd
het dienstverband voor alle vrouwen langer. Wat Dublins onderzoek aantoont is
dat het hoge verloop van vrouwen niet zozeer werd veroorzaakt door vertrek als
gevolg van een huwelijk, wat algemeen aangenomen wordt, maar afhankelijk was
van de mate waarin de lokale arbeidsmarkt vrouwen de mogelijkheid bood om zich
te verbeteren door elders werk te zoeken. Deze lokale arbeidsmarkt functioneerde
voor mannen anders dan voor vrouwen. 

De Amerikaanse historica Kathleen Canning heeft het arbeidsverloop van Duitse
textielarbeiders in de tweede helft van de negentiende eeuw onderzocht op basis van
personeelsboeken. In afwijking van de algemeen verbreide opvatting, namelijk dat
vrouwen onstabiele arbeidskrachten waren, laat zij zien dat arbeidsverloop van
mannelijke en vrouwelijke textielarbeiders in zes van de zeven door haar onderzochte
textielfabrieken overeenkwam, terwijl in het laatste geval het arbeidsverloop van
mannen significant hoger was dan van vrouwen. Naast arbeidsverloop zijn er nog
twee indicatoren die zicht geven op de mate waarin arbeid(st)ers gebonden zijn aan
een bedrijf. De eerste is de lengte van hun dienstverband, de tweede is het aantal
keren dat arbeid(st)ers bij een bedrijf in- en uitdiensttreden. 

. Actoren bij seksesegregatie

Bij de totstandkoming en vormgeving van seksesegregatie speelden twee partijen een
belangrijke rol: de werkgevers en de vakbonden van werknemers. Twee andere
partijen, de kerk en de overheid, bepaalden in een latere fase het omgevingskader
dat ook van invloed was. 
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De kerk en de geestelijkheid hadden zeer uitgesproken ideeën over wat wel en
niet gepast was voor mannen en vrouwen. Bij (gehuwde) vrouwen werd vooral hun
rol in het gezin benadrukt en die was volgens de kerkelijke vertegenwoordigers niet
te combineren met betaald werk buitenshuis. De vraag is hoe de ideeën over vooral
gehuwde vrouwen doorwerkten in de seksesegregatie.

De invloed van de overheid op de seksesegregatie komt vooral tot stand via wet-
geving. Die was veelal gericht op het beperken van werkzaamheden van vrouwen
in bepaalde beroepen, met bepaalde stoffen of op bepaalde tijden. De Engelse wetgeving
beperkte de werkzaamheden van vrouwen in de mijnen. In Nederland werd de
nachtarbeid van vrouwen beperkt, evenals het werken met loodhoudende stoffen.

In sommige onderzoeken wordt de effectiviteit van de arbeidswetgeving betwijfeld.

Werkgevers
Door hun aannamebeleid en de manier waarop zij het werk organiseerden, drukten
de werkgevers een duidelijk stempel op de seksesegregatie in hun bedrijven. Zij
deelden de productie op in aparte taken en wezen die afhankelijk van de technische
moeilijkheidsgraad toe aan verschillende groepen arbeiders. In Engeland wierven
bijna alle werkgevers in de negentiende eeuw mannen voor het ‘geschoolde’ werk.
Geschooldheid en de capaciteit om grote, ingewikkelde machines te bedienen, werden
door werkgevers beschouwd als een ‘natuurlijke’ mannelijke eigenschap. Werkgevers
schakelden vrouwen in bij de relatief slecht betaalde werkzaamheden die als
‘vrouwenwerk’ waren gedefinieerd omdat er weinig technische kennis en training
voor nodig zouden zijn. In haar boek over de seksesegregatie in de Franse en Engelse
metaalindustrie tussen  en  laat de Amerikaanse historica Laura Downs zien
dat de massale instroom van vrouwen in de metaalindustrie ten tijde van de Eerste
Wereldoorlog door de werkgevers werd aangegrepen om het productieproces grondig
te herstructureren. Evenals de eerder genoemde Sonya Rose is Downs van mening
dat werkgevers mannen en vrouwen op elk punt als verschillende en aanvullende
wezens beschouwden. Het was duidelijk dat er voor werkgevers aan de ene kant
‘mannenwerk’ en aan de andere kant ‘vrouwenwerk’ was. Arbeid in het tussengebied
kon afhankelijk van de situatie als ‘mannenwerk’ of als ‘vrouwenwerk’ worden
bestempeld. Werkgevers hielden deze optie het liefst zo lang mogelijk open. Arbeid
door vrouwen was weliswaar goedkoper, maar als werk eenmaal als ‘vrouwenwerk’
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getypeerd was, wilden mannen het niet meer doen en het moest wel uitgevoerd
worden, ook als er geen vrouwen voor waren te vinden.

De seksesegregatie in bedrijven zou volgens sommige auteurs mede bepaald zijn
door het patriarchale denken van werkgevers. Op basis van haar onderzoek naar de
Courtauld’s zijdefabrieken in Essex in Engeland suggereert Judy Lown dat er een
relatie bestond tussen de heerschappij van mannen (werkgevers en arbeiders) over
vrouwen en de seksesegregatie in het arbeidsproces in de zijde-industrie. Een pat-
riarchale houding zou de ondergeschikte positie van vrouwen in het arbeidsproces
veroorzaken. Zij doet gedetailleerd verslag van de verschillende werkzaamheden,
loopbanen en lonen van mannen en vrouwen in de zijdefabrieken en concludeert
in haar slothoofdstuk dat deze verschillen het resultaat waren van de patriarchale
werkgeversstrategie in het bedrijf. Maar zij onthult niet hoe dit mechanisme in zijn
werk gaat. Onduidelijk blijft wat precies de relatie was tussen de patriarchale opstelling
van de werkgever enerzijds en het soort werkzaamheden, de loopbaanmogelijkheden
en de lonen van mannen en vrouwen in de zijde-industrie anderzijds. 

Vakbonden
Vakbonden hadden als vertegenwoordigers van veelal geschoolde mannen een belang
bij seksesegregatie omdat die hen in staat stelde de hogere lonen van hun leden te
beschermen. Seksesegregatie leidde immers tot een tweedeling in de beloningsstruc-
tuur met hoge mannenlonen en lage vrouwenlonen. Organisaties van (vak)arbeiders
speelden een belangrijke rol bij de uitsluiting van vrouwen. De ontwikkelingen
in de typografie hebben in dit verband veel aandacht gekregen. De Engelse sociologe
Cynthia Cockburn analyseerde de gevolgen van de technologische veranderingen
voor het vakmanschap van handzetters in de typografie. Handzetten was van oudsher
een geschoold beroep. Handzetters handhaafden hun ambachtelijke status door strikte
controle op de toelating van leerlingen. De introductie van de linograaf bedreigde
de positie van de zetters, omdat voor de bediening van deze machine geen scholing
noodzakelijk was. Handzetters claimden de exclusieve rechten om deze machines
te bedienen. Mannelijke zetters waren in staat hun greep op het arbeidsproces uit
te breiden van het handzetten naar de meer geautomatiseerde delen van het pro-
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ductieproces door hun definitie van geschooldheid te wijzigen. Op die manier werden
anderen, zoals ongeschoolde mannen en vrouwen, buitengesloten. De Britse historicus
Jonathan Zeitlin heeft laten zien dat vrouwen dankzij de vakbonden grotendeels buiten
de typografie werden gehouden. Felicity Hunt signaleert hetzelfde proces bij
boekbinders in Londen.

In hoeverre de vakbonden succesvol waren in deze uitsluitingsstrategie hing mede
af van de krachtsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers. Werkgevers hadden
er in het geval van hevige concurrentie belang bij om goedkope arbeidskrachten aan
de nieuwe machines te zetten. Sonya Rose geeft een voorbeeld van werkgevers die
werkzaamheden aan een weefgetouw in de vloerkledenindustrie in het Engelse
Kidderminster die normaal door mannen werden uitgevoerd door vrouwen wilden
laten verrichten. Vrouwen werkten wel al aan een kleiner type van deze machine.
Een staking van de mannen tegen de inschakeling van vrouwen aan deze ‘mannen-
machine’ in  werd gewonnen. Rose concludeert dan ook dat de uitsluitingsstra-
tegieën van mannelijke arbeiders en hun vakbonden bijdroegen aan de beperkingen
van vrouwen op de arbeidsmarkt en resulteerden in een naar sekse gesegregeerde
werkgelegenheidstructuur.

. Probleemstelling en opzet van deze studie

De centrale vraagstelling van dit onderzoek is: hoe werd industriële arbeid gedurende de
industrialisatie en de daaropvolgende ontwikkeling van het arbeidsproces getypeerd en gedefinieerd
als mannenwerk of vrouwenwerk? 
Een antwoord wordt gezocht op de volgende vijf deelvragen.
. Waarop berustte het patroon van de seksesegregatie in de industrie en waar kwam

dat vandaan? Ging het om een nieuwe vorm of paste het in het reeds bestaande
patroon?

. Welke factoren speelden een rol bij de instandhouding van de seksesegregatie?
.  Op welke manier werden de verschillen tussen mannen en vrouwen voortdurend

bevestigd? 
. Hoe kwam er verandering in de eenmaal bestaande seksesegregatie en onder invloed

van welke factoren?
. Hoe vertaalde de functiesegregatie in industriële bedrijven zich in verschillen in

beloning, loopbanen en arbeidsverloop tussen mannen en vrouwen?
Welke rol speelden de verschillende actoren (de werkgevers, de vakbonden, de kerk
en de overheid) bij de totstandkoming en instandhouding van de seksesegregatie?
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vid en porslinsfabrik. Dankzij de voor mij gemaakte vertaling door mijn broer Jaap de Groot kon
ik gebruik maken van deze Zweedse studie.

Onderzoeksopzet
Definities van mannen- en vrouwenwerk verschillen naar plaats en tijd. De enige
constante factor lijkt te zijn dát er telkens onderscheid is gemaakt op basis van sekse.

Het is daarom niet mogelijk en ook niet zinvol seksesegregatie in het algemeen te
onderzoeken. Door onderzoek te doen naar de aard en definitie van mannen- en
vrouwenwerk in een specifieke context kunnen veranderingen worden waargenomen
en kunnen verbanden worden gelegd met andere factoren. Mijn inspiratie voor dit
onderzoek komt uit buitenlandse publicaties. De Britse historica Maxine Berg heeft
herhaalde malen gepleit voor onderzoek van seksesegregatie op het niveau van indi-
viduele sectoren, industrieën en regio’s. In haar boek Men’s Work, Women’s Work
vergelijkt Harriet Bradley de seksesegregatie in Engeland op mesoniveau in tien sec-
toren, variërend van de landbouw, de kousenindustrie tot de detailhandel, de medische
sector en het onderwijs. Juist deze comparatieve aanpak geeft veel inzicht in de
‘werking’ van seksesegregatie. Een andere inspiratiebron was het boek Kvinnors och
mäns arbeten: Gustavsberg - (Women’s and Men’s Work: Gustavsberg -
. Gender division of labour and degradation of work at a pottery) van Ulla
Wikander. Het boek berust op zeer gedetailleerd onderzoek naar de verschuivingen
van de seksesegregatie in de aardewerkfabriek Gustavsberg bij Stockholm. Dankzij
haar diepgravende onderzoek komt zij tot nieuwe inzichten over de seksesegregatie
in relatie met techniek, werkgeversbeleid, de rol van de vakbonden, en dergelijke.

In mijn onderzoek heb ik beide benaderingen gecombineerd. Een gedetailleerd
onderzoek naar seksesegregatie in één bedrijf, zoals dat van Wikander, geeft inzicht
in de samenhang tussen de technische en andere ontwikkelingen in het bedrijf enerzijds
en de seksesegregatie op afdelingsniveau anderzijds. Een bezwaar van een dergelijk
onderzoek is dat de ontwikkelingen niet met die in andere bedrijven te vergelijken
zijn en generaliseren heel gevaarlijk blijft. Een onderzoek dat alleen op literatuur en
gedrukte bronnen is gebaseerd, zoals dat van Bradley, heeft daarentegen als nadeel
dat alleen de expliciete controverses omtrent het definiëren van mannen- en vrouwen-
werk worden weergegeven. Alle niet onder woorden gebrachte processen blijven
in een dergelijke aanpak verborgen. In deze studie wordt uitgegaan van de veronder-
stelling dat de verklarende waarde toeneemt naarmate men van het macro- naar het
microniveau afdaalt. Het macroniveau wordt in dit onderzoek slechts bestudeerd
om een algemeen overzicht te geven en detailstudies te kunnen plaatsen.

Op grond van bovenstaande overwegingen heb ik gekozen voor een comparatieve
aanpak met een globale beschrijving van de seksesegregatie in vier bedrijfstakken en
een gedetailleerd onderzoek in vier geselecteerde bedrijven. De seksetypering van
bepaalde functies kan niet worden verklaard uit de algemene werking van de ‘indu-
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striële’ arbeidsmarkt. Onderzoek naar seksesegregatie op het niveau van bedrijfstakken
en afzonderlijke bedrijven verdient de voorkeur omdat op die manier gedetailleerd
inzicht kan worden verkregen in de herkomst en de vormgeving van het proces van
seksetypering van banen. Daardoor kan antwoord worden gegeven op de vraag in
hoeverre er sprake was van structurele inertie, dat wil zeggen dat een eenmaal als
vrouwelijk of mannelijk getypeerde functie ertoe leidt dat de vraag naar dat soort
arbeid ook seksespecifiek wordt. Is seksetypering eenmaal geworteld in een industrie
of beroep, dan is het uiterst moeilijk om dit te wijzigen. Vanaf die tijd wordt de ‘tra-
ditie’ van seksetypering de gids voor het personeels- en aannamebeleid van de werk-
gever. Begrip van en inzicht in deze tradities vereist historisch onderzoek naar het
specifieke werk waar het over gaat. Anderzijds kan worden bepaald of, en zo ja door
welke factoren – bijvoorbeeld door onvoldoende aanbod van arbeid of herstructurering
van het arbeidsproces – deze inertie kan worden doorbroken. De juiste analyse-
eenheid is hier de bedrijfstak of het bedrijf en niet de arbeidsmarkt in zijn geheel.

Door onderlinge vergelijking van verschillende industrieën en bedrijven worden
aldus de factoren zichtbaar die een verschillend patroon van seksesegregatie veroor-
zaakten. In de hoofdstukken over de bedrijfstakken en bedrijven zal de seksesegregatie
in Nederland zoveel mogelijk worden vergeleken met die in buitenlandse bedrijfstak-
ken of ondernemingen die hetzelfde product voortbrengen, zoals de aardewerkfabrie-
ken De Sphinx in Maastricht en Gustavsberg in Zweden.

Voor het onderzoek op bedrijfstakniveau zijn vier bedrijfstakken gekozen die sterk
van elkaar verschilden: de sigaren-, de kleding-, de schoen- en de textielindustrie.
Daardoor kan duidelijker worden hoe de seksesegregatie in het arbeidsproces vorm
kreeg. De vier bedrijfstakken kenden een grote variatie in bedrijfsvormen voordat
de productie in fabrieken plaatsvond. Zowel de fabrieksmatige productie van schoenen
in de Langstraat als die van wollen stoffen in Tilburg werd voorafgegaan door een
proto-industriële fase. Sigaren werden zowel in huisnijverheid als in manufacturen
vervaardigd. De productie van kleding vond, zoals uit dit onderzoek zal blijken,
achtereenvolgens plaats in ateliers, huisnijverheid en opnieuw ateliers. De katoenen
stoffen in Twente werden eerst in huisnijverheid en vervolgens in fabrieken ver-
vaardigd. In dit opzicht voldeed de katoennijverheid het best aan het ‘klassieke’
industrialisatiemodel. Tussen de vier bedrijfstakken bestond een grote variatie in het
tempo van industrialisatie en het tijdstip van mechanisatie van het productieproces.
Sigaren werden tot de jaren dertig van de twintigste eeuw met de hand gemaakt,
pas daarna werd het productieproces gemechaniseerd. De fabricage van kleding kende
na een ambachtelijke fase een steeds sterkere arbeidsdeling, gevolgd door mechanisatie
vanaf de jaren tien en de introductie van de lopende band in de jaren dertig van de
twintigste eeuw. Het productieproces in de schoenenindustrie mechaniseerde heel
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. Zie tabel .. Aandeel vrouwen in de verschillende industriële bedrijfstakken in hoofdstuk .
. Daarvoor werd voornamelijk sieraardewerk geproduceerd in Delft. Het bekendste bedrijf was

daar De Porceleyne Fles, zie Bogaers, Gaillard en Ten Horn-van Nispen, De Porceleyne Fles, andere
Maastrichtse producenten van huishoudelijk aardewerk zoals Céramique en Mosa komen in het
hoofdstuk over De Sphinx aan de orde.

. Tot nu toe is er behalve het gedenkboek uit , Regout,  Sphinx – Céramique  en de
biografie van Maenen, Petrus Regout - uit hetzelfde jaar nog zeer weinig onderzoek gedaan
naar de industriële productie van huishoudelijk aardewerk in Nederland. 

. Philips gloeilampen- en radiofabrieken domineerde al snel de Nederlandse markt voor deze
producten door eigen groei en doordat het concurrenten zoals Pope in Venlo opkocht. Zie voor
de seksesegregatie in de ‘nieuwe’ Nederlandse industrieën, De Groot en Schrover, ‘Between men

geleidelijk in de periode tussen  tot . In de textielindustrie kende de productie
van effen katoenen een zeer snelle mechanisatie, terwijl die van wollen stoffen heel
geleidelijk plaatsvond. 

Ook het aantal werkzame mannen en vrouwen liep sterk uiteen per bedrijfstak.
In twee bedrijfstakken, de sigaren- en schoenindustrie, waren vrouwen duidelijk in
de minderheid, terwijl in de kledingnijverheid meer vrouwen dan mannen werkzaam
waren. In de textielindustrie als geheel werkten  tot % vrouwen. Voor de vier
bedrijfstakken is het onderzoek naar de seksesegregatie, net als het boek van Bradley,
hoofdzakelijk gebaseerd op kwalitatieve gedrukte bronnen. Van deze bedrijfstakken
zijn namelijk geen bedrijfsarchieven met personeels- of loonboeken bewaard gebleven.
De hoofdstukken over de bedrijfstakken zijn daardoor globaler dan die over de af-
zonderlijke bedrijven. 

Voor vier bedrijven, te weten de aardewerkfabriek De Sphinx te Maastricht, de
Koninklijke Nederlandse Papierfabriek te Maastricht, de Nederlandse Katoenspinnerij
te Hengelo en de Philips gloeilampen- en radiofabrieken te Eindhoven, is de sekse-
segregatie in detail onderzocht op bedrijfsniveau. Van deze vier bedrijven, die elk
tot de belangrijkste van hun bedrijfstak behoorden, waren bronnen beschikbaar met
gegevens over functies en sekse van de werknemers waardoor het verschil in werk
tussen mannen en vrouwen zeer gedetailleerd kon worden bestudeerd. Met
uitzondering van de Nederlandse Katoenspinnerij behoorden deze bedrijven niet
tot de onderzochte bedrijfstakken. Op deze wijze werd het aantal onderzochte gevallen
van seksesegregatie nog vergroot. De overige drie onderzochte bedrijven waren in
hoge mate representatief voor hun bedrijfstak. De Sphinx-aardewerkfabriek was de
eerste grootschalige Nederlandse fabriek van huishoudelijk aardewerk en zeker
representatief voor andere soortgelijke bedrijven in Nederland. Het bedrijf werd
in  opgericht en telde al snel duizenden werknemers. De Koninklijke
Nederlandse Papierfabriek (KNP) te Maastricht werd in  opgericht en was als
een van de eerste Nederlandse papierfabrieken gemechaniseerd. De KNP is
representatief voor de papierindustrie. De Nederlandse Katoenspinnerij werd in 
in Hengelo opgericht en was een van de vele Nederlandse katoenspinnerijen. De
Philips- gloeilampenfabriek werd in  in Eindhoven gevestigd en groeide uit tot
een van de grootste Nederlandse multinationals. Dit bedrijf is een voorbeeld van een
nieuwe industrie met een afwijkende seksesegregatie.
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and machines’. 
. Ook Wikander en Liff wezen al eerder op het belang om ook de ‘stiltes’ te onderzoeken. De

tekstuele benadering zoals De Haan in Sekse op kantoor en in mindere mate Van Eijl in Het werkzame
verschil toepassen, hebben vooral betrekking op expliciete debatten. In de meeste vakbondsbladen
uit eind van de negentiende eeuw en begin de twintigste eeuw werd de bestaande seksesegregatie
in de industrie niet ter discussie gesteld.

. Per bedrijf wordt een gedetailleerde opgave van de gebruikte personeels- en loonboeken gegeven
in de bijlagen.

De voornaamste bronnen voor het in kaart brengen van de seksesegregatie en de
veranderingen daarin vormden de personeels- en loonboeken. Die bevatten veel
informatie over de stilzwijgende en door de meeste betrokkenen als ‘natuurlijk’ ervaren
vanzelfsprekendheden. Er bestaat bij onderzoek naar seksesegregatie de neiging om
de debatten te verslaan maar aan de stiltes voorbij te gaan. Van drie van de vier
bedrijven is een omvangrijk bedrijfsarchief bewaard gebleven met personeels- en/of
loonboeken over een lange periode. Hierdoor was het voor deze bedrijven mogelijk
om de samenhang tussen het bedrijfsbeleid, de technische ontwikkelingen, de
ontwikkeling van het personeelsbestand en de seksesegregatie over een lange periode
te onderzoeken. Van de Philips gloeilampen- en radiofabrieken te Eindhoven zijn
de personeels- en loonboeken helaas niet bewaard gebleven, zodat dat hoofdstuk
gebaseerd moest worden op onder andere geaggregeerde statistische gegevens.

Fabricage van verschillen is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk twee wordt de ongelijke
verdeling van mannen en vrouwen over de verschillende economische sectoren en
industriële bedrijfstakken in kaart gebracht. Dit gebeurt op basis van de beroepstelling-
en. Ook de verticale seksesegregatie op het niveau van bedrijfstakken en bedrijven
wordt in dit hoofdstuk beschreven. In de volgende hoofdstukken wordt seksesegregatie
voor elk van de vier bedrijfstakken bekeken: de sigaren-, de kleding-, de schoenen-
en de textielindustrie. Vervolgens wordt in vier hoofdstukken de verticale seksesegre-
gatie onderzocht voor telkens één bedrijf: de aardewerkfabriek De Sphinx te
Maastricht, de Koninklijke Nederlandse Papierfabriek te Maastricht, de Nederlandse
Katoenspinnerij te Hengelo en de Philips gloeilampen- en radiofabrieken te
Eindhoven. Deze hoofdstukken beslaan de periode vanaf de oprichting van het
onderzochte bedrijf tot . In het slothoofdstuk worden de bevindingen van de
verschillende detailstudies onderling vergeleken en worden conclusies getrokken over
de historische ontwikkeling van de seksesegregatie in de Nederlandse industrie als
geheel.





 Patronen van seksesegregatie

Waar werkten mannen, waar werkten vrouwen in de Nederlandse economie? Dit
zal eerst worden geïnventariseerd voor de verschillende economische sectoren en
vervolgens voor de verschillende industriële bedrijfstakken. Het Nederlandse patroon
zal worden vergeleken met dat van de omringende landen. Daarbij zal tevens worden
gelet op het belang van de Nederlandse industrie binnen de economie als geheel.
Ten slotte zal één industriële bedrijfstak, de metaalindustrie, die gold als een exclusief
mannenbolwerk maar desondanks in bepaalde delen toch vrouwen opnam, nader
worden bekeken.

Naast het geven van een overzicht van de seksesegregatie in de Nederlandse
industrie heeft dit hoofdstuk tot doel de in de volgende hoofdstukken gedetailleerd
besproken bedrijfstakken en bedrijven in een bredere context te plaatsen.

. Verdeling van mannen en vrouwen over de verschillende economische
sectoren

De eerste beroepstelling in Nederland werd op  november  gehouden. Daarna
vond elke tien jaar, met uitzondering van  en , een beroepstelling plaats.
De omvang van de geregistreerde mannelijke en vrouwelijke beroepsbevolking volgens
de uitkomsten van de tellingen is weergegeven in tabel ..

Tabel . Beroepsbevolking en arbeidsmarktparticipatie naar sekse - 

percentage met beroep

jaar mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal

1849 905254 369095 1274349 59 24 41
1859 942538 307794 1250332 58 18 38
1889 1298079 348832 1646911 58 15 37
1899 1489390 431544 1920934 59 17 38

1909 1719886 539241 2259127 59 18 39
1920 2089564 629640 2719204 61 18 40
1930 2415367 763875 3179242 61 19 40
1947 2922842 943603 3866445 61 20 40

Bron: De Jonge, ‘Vergelijking van de uitkomsten van de beroepstellingen -’, .
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. De Jonge, ‘Vergelijking van de uitkomsten van de beroepstellingen -’, . Oomens en
Den Bakker stellen dat de verschillende tellingen niet zondermeer vergelijkbaar zijn. Zo laten
zij in hun vergelijking de Beroepstelling van  buiten beschouwing omdat de invloed van de
Tweede Wereldoorlog op de gegevens nog vrij groot was. Oomens en Den Bakker, ‘De
beroepsbevolking in Nederland -’, .

. Voor Nederland is hierop gewezen door Van Eijl, Het werkzame verschil, -; Van Engelen en
Kalkman, ‘Vrouwenarbeid en zijn demografische achtergronden’, -. Voor Zweden door
Nyberg, ‘The social construction of married women’s labour-force participation: the case of Sweden
in the twentieth century’. Eleanor Gordon wees in haar boek uit  ook al op de problemen
van het gebruik van de census reports: ‘it does alert us to the fact that census statistics are socially
constructed, that is, they embody assumptions about the nature of work and reflex prevailing
ideologies, particularly with regard to attitudes to women and their role in society’. Women and
the Labour Movement in Scotland, . En ‘This problem of under-representation is particularly acute
for married women, whose employment was most likely to be intermittent and invisible. Therefore,
when using the census, which, although flawed, remains the best source for analysing women’s
employement patterns over time, the figures have to be handled both sensitively and critically.’
Ibidem, . Zie ook Hakim, ‘Census reports as documentary evidence: the census commentaries
-’ en Hill, ‘Women, Work and the Census: a Problem for Historians of Women’.

. Van Eijl, Het werkzame verschil, -

Volgens de criteria van de beroepstellingen verschilden de percentages mannen en
vrouwen die tot de beroepsbevolking behoorden aanzienlijk. Volgens de beroepstel-
lingen schommelde de arbeidsmarktparticipatie van mannen tussen  en  rond
 procent, terwijl dat van vrouwen gemiddeld net iets onder  procent lag. Een
deel van dit aanzienlijke verschil werd echter direct veroorzaakt door de criteria die
bij de beroepstelling werden gehanteerd. Zoals we nog zullen zien, werden in bepaalde
economische sectoren, zoals de landbouw en de handel, de daarin werkzame vrouwen
zelden of nooit tot de beroepsbevolking gerekend. In de landbouw en handel waren
feitelijk veel meer vrouwen werkzaam dan de beroepstellingen aangaven. De defi-
niëring van wie tot de beroepsbevolking gerekend werd, was sterk bepaald door op-
vattingen over sekse. Van Eijl heeft erop gewezen dat de beroepstellingen allesbehalve
sekse-neutraal waren. Niet alleen is arbeid van mannen in de tellingen veel gede-
tailleerder terug te vinden dan arbeid van vrouwen, onder arbeid in de beroepstelling-
en werd bovendien in toenemende mate loonarbeid verstaan. Daardoor werd eerst
huishoudelijke arbeid van vrouwen en vervolgens het werk van meewerkende echtge-
notes in de landbouw niet meer als beroepsarbeid gezien en dus niet meer als zodanig
geregistreerd. Daardoor geven de beroepstellingen geen juist beeld van de vrouwelijke
beroepsbevolking. Van Eijl concludeert dat de tellingen waarschijnlijk de grootste
foutmarges voor vrouwen in de landbouw, de handel, de huiselijke diensten en in
de niet-fabrieksmatige industriële arbeid kenden. ‘Dat leidt tot de conclusie dat in
de bedrijfstakken waar volgens de officiële opgaven al de meeste vrouwen werkten,
ook de meeste vrouwen niet geteld zijn. Een mogelijke correctie van de gegevens
uit de tellingen zou dus niet alleen leiden tot een flinke verhoging van het totaal aantal
werkende vrouwen en haar aandeel in de beroepsbevolking, maar ook tot een nog
sterkere segregatie van de arbeidsmarkt naar sekse dan al uit de tellingen bleek.’ 
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. Zie Knibbe, Agriculture in the Netherlands - en Van Zanden, De economische ontwikkeling
van de Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw, -.

. Zie Horlings, The economic development of the Dutch service sector - en Smits, ‘Economische
groei en structuurveranderingen in de Nederlandse dienstensector, -’.

De verschuivingen in de verdeling van de totale beroepsbevolking over de ver-
schillende economische sectoren, zoals in tabel . te zien is, weerspiegelen de
economische ontwikkelingen tussen  en .

Tabel . Procentuele verdeling van de beroepsbevolking over de verschillende
economische sectoren

1849 1859 1889 1899 1909 1920 1930 1947

landbouw 44 37 33 31 28 24 21 19
delfstoffen 1 1 1 2 2 1
industrie 19 21 22 24 24 26 26 27
bouw 5 5 7 7 7 7 8 7
openbare nutsbedrijven 1 1 1 1
handel 6 7 9 11 11 11 13 12
bank- en verzekeringswezen 1 1 2 2 2
vervoer-, opslag-, communicatie 5 5 7 5 7 8 8 7
publieke dienstverlening 7 7 9 9 9 11 12 17
huiselijke diensten 11 14 10 10 9 8 8 5
rest 3 3 2 2 1 1 1 1

totaal 100 100 100 100 100 100 100 100

Bron: De Jonge, ‘Vergelijking van de uitkomsten van de beroepstellingen -’.

In  was de landbouw de belangrijkste economische sector, waarin  procent
van de beroepsbevolking werk vond, op ruime afstand gevolgd door industrie en
ambacht, waar  procent van de beroepsbevolking werkzaam was. De huiselijke
diensten waren de derde belangrijke sector voor de werkgelegenheid, waar in 
 procent en in  maar liefst  procent van de beroepsbevolking in werkzaam
was. Zowel het aandeel van de landbouw als dat van de huiselijke diensten nam
gedurende de periode - gedurig af. In  was nog slechts  procent van
de beroepsbevolking werkzaam in de landbouw en  procent in de huiselijke diensten.
Het aandeel van de industrie nam daarentegen geleidelijk toe van  procent in 
tot  procent in . Belangrijke groeisectoren waren daarnaast de handel, van
 naar  procent, en de openbare dienstverlening van  naar  procent en de groe-
iende commerciële dienstverlening van de vervoers- en communicatiesector en het
bank- en verzekeringswezen.

Vergelijken we de verdeling van de Nederlandse beroepsbevolking over de verschil-
lende economische sectoren met die van andere Europese landen (Duitsland, Engeland,
België en Frankrijk), dan blijkt een groter deel van de Nederlandse beroepsbevolking
werkzaam in de landbouw en een kleiner deel in de industrie dan in de ons omrin-
gende landen. Engeland had in de periode - het hoogste percentage van
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de beroepsbevolking in de industrie werken. Nederland had na Frankrijk de kleinste
industriële sector, al nam het aandeel toe van  procent in  tot  in . 

De verdeling van mannen en vrouwen over de verschillende economische sectoren
was zeer ongelijk. Daarbij moet dus, zoals gezegd, in aanmerking genomen worden
dat een grote onder-registratie van vrouwen in de primaire en tertiaire sector bestond.

Tabel . Aandeel vrouwelijke werknemers in de verschillende economische sectoren

1849 1859 1889 1899 1909 1920 1930 1947

landbouw 29 17 13 14 18 14 17 23
delfstoffen 8 2 14 9 11 7 4 2
industrie 20 17 15 16 17 18 18 16
bouw 1
openbare nutsbedrijven 1 1 2 3
handel 25 22 20 19 19 22 25 33
bank- en verzekeringswezen 14 6 1 1 5 19 17 24
vervoer-, opslag-, communicatie 3 1 2 2 2 5 4 7
publieke dienstverlening 18 15 19 27 33 38 40 36
huiselijke diensten 86 82 94 96 96 96 96 97
rest 20 14 2 3 1 6

Bron: De Jonge, ‘Vergelijking van de uitkomsten van de beroepstellingen -’.

In  werkten in bepaalde economische sectoren (bijna) uitsluitend mannen. Zo
werkte in de bouw geen enkele vrouw, bij de openbare nutsbedrijven (gasbedrijven)
was  procent man, in de sector vervoer-, opslag- en communicatie  procent,
bij de delfstoffenwinning  procent, in het bank- en verzekeringswezen  procent,
in de dienstverlening  procent, in industrie en ambacht nog altijd  procent, in
de handel  procent. Slechts de huiselijke diensten werden gedomineerd door vrou-
wen:  procent van de beroepsbevolking daar was vrouw. Het aandeel van vrouwen
in de landbouw nam, nog steeds volgens de beroepstellingen, af van  procent in
 tot  procent in . Terwijl het belang van de huiselijke diensten in de
economie als geheel steeds verder afnam, steeg het aandeel vrouwen in deze sector.

In  was  procent van de beroepsbevolking in de huiselijke diensten vrouw.
Het aandeel van vrouwen in een aantal expanderende sectoren nam eveneens sterk
toe. Zo steeg het aandeel van vrouwen in het bank- en verzekeringswezen van 
procent in  tot  procent in . Ook in de handel nam het aandeel vrouwen
toe, van  procent in  tot  in , in de dienstverlening van  procent in
 tot  procent in . In ambacht en industrie daalde het aandeel vrouwen
van  procent in  tot  procent in . In de periode  –  nam het
percentage vrouwen in de industriële beroepsbevolking toe tot  om tussen 
en  weer te dalen tot .
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Maar zoals gezegd, deze cijfers zijn niet zonder meer betrouwbaar hetgeen eens
temeer duidelijk wordt wanneer de afzonderlijke sectoren en bedrijfstakken nader
worden beschouwd. Door verschillende auteurs is al vastgesteld dat de beroepstellingen
het meest onnauwkeurig waren wat betreft het aantal in de landbouw werkzame
vrouwen. De grote onnauwkeurigheid zat in de registratie van de arbeid van gehuwde
vrouwen die meewerkten in het bedrijf van hun echtgenoten. Agrarisch werk dat
werd verricht door boerinnen werd in de telinstructies beschouwd als uitvloeisel van
huishoudelijke arbeid. Zo werd in  nog nadrukkelijk vermeld dat ‘de huiselijke
bezigheden moeten geacht worden het hoofdbestanddeel uit te maken van de werk-
zaamheden eener gehuwde vrouw, tenzij duidelijk blijke dat zij een zelfstandig beroep
of handwerk, afgescheiden van dat van haren man, uitoefent’. Volgens Engelen en
Kalkman werd het aantal vrouwen dat in het bedrijf van hun mannen meewerkte
in  beter geteld dan in voorgaande tellingen. Van Zanden heeft voor dat jaar
berekend dat er geen . vrouwen in de landbouw werkten, maar .; een
ondertelling van bijna  procent. 

Volgens de beroepstellingen werkten er weinig vrouwen in de delfstoffenwinning.
De enige uitzondering waren de veenderijen. Volgens de telling van  bestond
zo’n  procent van de beroepsbevolking in de veenderijen uit vrouwen. In de veen-
gebieden zorgden vrouwen voor het vullen van kruiwagens met turf en het stouwen
van de pramen. Ook het lossen was de taak van turfvulsters, onder leiding van een
turfmoeder. Waarschijnlijk is ook hier sprake van een sterke onderregistratie. Op
het moment dat de beroepstellingen gehouden werden, meestal  december van
het jaar, werd er bijna niet gewerkt in het seizoengevoelige bedrijf van de vervening.
In de periode dat het veenbedrijf stil lag, zullen vrouwen zich eerder als beroeploos
opgegeven hebben dan mannen.

In de Nederlandse mijnbouw werkten, behalve in de Domaniale mijn, uitsluitend
mannen. In Nederland was steenkoolwinning in de twintigste eeuw een nieuw bedrijf,
dat zich niet geleidelijk had ontwikkeld. Dit in tegenstelling tot de steenkoolwinning
in Engeland en België, waar de mijnbouw een veel langere traditie kende en aan-
vankelijk in gezinsverband werd gewerkt. Dit zou kunnen verklaren waarom er wel
vrouwen in Engeland en België bij de steenkoolwinning betrokken waren, maar dit
in Nederland niet het geval was. 
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Ook in de woningbouw waren bijna geen vrouwen in de eigenlijke productie werk-
zaam. Stenenbiksters en baksteenzetsters, toch niet de lichtste beroepen, vormden
hierop vreemd genoeg de enige uitzondering. Vrouwen waren soms als bedrijfshoofd
in de bouw werkzaam. Waarschijnlijk namen zij na het overlijden van hun echtgenoot
het bedrijf over. Ook bij de openbare nutsbedrijven, zoals de (gemeentelijke)
gasfabrieken, werkten bijna geen vrouwen. 

De huiselijke diensten vormden de belangrijkste sector van werkgelegenheid voor
vrouwen. De beroepsbevolking van deze sector bestond in  al voor  procent
uit vrouwen en dit percentage zou steeds verder oplopen. Mannelijke dienstknechts,
zoals die in  nog bestonden, verdwenen steeds meer. De commerciële diensten-
sector, waar ook transport en communicatie onder vielen, werd gedomineerd door
mannen. In de handel en dan vooral in de detailhandel, werkten wel veel vrouwen.
In het bank- en verzekeringswezen nam het aandeel vrouwen in de periode -
sterk af. Pas na  nam dit weer toe.

. Verdeling van mannen en vrouwen over de verschillende industriële
bedrijfstakken

De beroepsbevolking in de industrie bestond voor  tot  procent uit mannen en
slechts  tot  procent uit vrouwen. Volgens de beroepstellingen nam het aandeel
van vrouwen van  procent in  af tot  procent in , om daarna weer
geleidelijk te stijgen tot  procent in  (en ); na de Tweede Wereldoorlog
daalde het wederom tot  procent. 

Eigenlijk is het pas vanaf de beroepstelling van  mogelijk om zicht te krijgen
in de verdeling van mannen en vrouwen over de verschillende industriële bedrijfstak-
ken. De beroepstellingen van  en  zijn te globaal voor een dergelijke ver-
gelijking. Bij deze beroepstellingen werden zeer veel personen opgenomen onder
de benaming arbeider of dagloner, zonder nadere specificatie naar beroep of bedrijf.

Zo gaf de beroepstelling van  voor Maastricht wel het aantal fabrikanten en
kooplieden in de aardewerk, maar niet het aantal daarin werkzame arbeiders. Deze
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werden ondergebracht in de algemene categorie ‘arbeiders en daglooners’. Hierdoor
is het onduidelijk in welke bedrijven deze arbeiders werkten, in de aardewerkfabriek
van Regout, in de papierfabriek van Lhoest of in andere Maastrichtse bedrijven.

De horizontale seksesegregatie van mannen en vrouwen over de verschillende
industriële bedrijfstakken is pas met de beroepstelling van  goed te zien, omdat
toen arbeid(st)ers geteld werden bij de bedrijfstak waarin ze werkzaam waren. Oomens
en Den Bakker hebben de uitkomsten van de beroepstellingen van  en 
herrekend naar de bedrijfstaksindeling van de beroepstelling van . Op basis
daarvan is het aandeel van vrouwen in de verschillende industriële bedrijfstakken
over de gehele periode - te berekenen (zie tabel .).

Tabel . Aandeel vrouwen in de verschillende industriële bedrijfstakken

bedrijfstak 1849 1859 1889 1899 1909 1920 1930 1960

aardewerk, glas, kalk en stenen 9 8 10 9 9 7 5 6
diamantbewerking 3 1 4 11 10 10 9 13
drukkerijen, fotografische ateliers 1 1 1 1 2 6 7 12
chemische nijverheid 9 6 17 20 21 21 29 18
kleding en reiniging 58 55 56 60 64 63 58 63
leerbewerking 2 1 2 3 5 8 9 16
metaalnijverheid, scheeps-, en rijtuig-
bouw 1 1 1 1 2 4 5 7
papier 10 11 11 14 16 21 22 19
textielnijverheid 28 27 24 30 33 34 32 26
bereiding van voedings- en genotmid-
delen 4 3 4 4 5 9 11 13

Bron: Oomens en Den Bakker, ‘De beroepsbevolking in Nederland -’, -.

Ook bij een aantal industriële bedrijfstakken was er sprake van ondertelling van het
aantal daarin werkzame vrouwen. Dit was met name het geval in de takken waar
vrouwen in de huisindustrie werkten. Een voorbeeld hiervan is de in hoofdstuk 
te bespreken schoenindustrie. De beroepstellingen gaven een veel geringer aantal
vrouwen dan andere bronnen. Dit verschil werd veroorzaakt door de grote groep
stiksters die thuis de schoenen in elkaar naaiden welke op de schoenfabrieken verder
afgewerkt werden. 

Ondanks deze beperkingen van de beroepstellingen geven ze toch een indruk van
de ongelijke verdeling van mannen en vrouwen over de verschillende industriële
bedrijfstakken. De industriële werkgelegenheid van vrouwen was sterk geconcentreerd
in bepaalde bedrijfstakken. In de kledingindustrie werkten na  zelfs meer vrouwen
dan mannen. Ook in de textielindustrie waren vrouwen sterk vertegenwoordigd,
evenals in de chemie en de papierindustrie. In andere industriële bedrijfstakken vond
men daarentegen (bijna) uitsluitend mannen. In de houtverwerkende- en meubelindus-



 inleiding en vraagstelling

. Jansen, De industriële ontwikkeling in Nederland -, -.
. Uitkomsten beroepstelling  December , Deel . Inleiding en beroepsindeeling (), XIV. De

werkzaamheden van mannen en vrouwen in de elektrotechnische industrie zullen nog gedetailleerd
besproken worden in hoofdstuk  aan de hand van de Philips gloeilampen- en radiofabrieken.

trie werkten bijna geen vrouwen, evenmin trouwens als in de grafische industrie.
Hetzelfde gold voor de metaalindustrie: zowel bij de machinebouw als de scheepsbouw
werkten uitsluitend mannen.

De metaalindustrie: een mannenbedrijfstak
Dat er in de Nederlandse metaalindustrie aanvankelijk geen vrouwen werkten, was
waarschijnlijk het gevolg van de ontstaansgeschiedenis van de bedrijfstak. De
metaalindustrie ontwikkelde zich uit de ambachtelijke nijverheid van de smid en
koperslager. De scheepsbouw ontwikkelde zich uit de houten scheepsbouw, waarin
(scheeps)timmerlieden werkten. Vooral in de periode - expandeerde deze
bedrijfstak enorm. In de metaalnijverheid, scheeps- en rijtuigbouw valt sinds 
een toename van het aantal daarin werkzame personen met niet minder dan .
waar te nemen, van wie . mannen en . vrouwen. Wat de mannen betreft,
komt de vermeerdering voor een groot deel op rekening van een viertal soorten
bedrijven waarin in  bijna . mannen meer werkzaam waren dan in .
Deze bedrijven zijn de machinefabrieken, de scheepswerven, de elektrotechnische
fabrieken, waaronder de elektrotechnische installatiewerkplaatsen, en de rijwiel- en
automobielfabrieken waarin de vermeerdering respectievelijk ., ., .
en . bedroeg. In  werkten in deze bedrijven ruim . mannen of  pro-
cent van het totaal aantal in de groep metaalnijverheid, scheepsbouw- en rijtuigbouw
werkzaam, in  ruim . of  procent. In de ijzer- en metaalgieterijen steeg
het aantal mannen met bijna . en bedroeg het totaal aantal in dit bedrijf werkzaam
in  ruim ..

Ongeveer . van de . vrouwen in de metaal werkten niet bij de productie
van metalen producten, maar behoorden tot het administratieve- en het magazijnperso-
neel en dergelijke. Van de overige . vrouwen in de metaalindustrie werkten er
ruim . in de gloeilampenindustrie, . in de elektrotechnische bedrijven en
bijna  in de blikwarenindustrie. In de gloeilampenindustrie verdubbelde het aantal
vrouwen in de periode -, in de elektrotechnische industrieën waren in 
nagenoeg geen vrouwen werkzaam, in de blikwarenfabrieken bedroeg de vermeerde-
ring rond  vrouwen. 

Pas in de loop van de tijd ontstonden er bepaalde enclaves in de metaalindustrie
waar ook vrouwen in het productieproces zelf werkten. Dit betrof, afgezien van de
elektrotechnische industrie, vooral de lichte metaalindustrie, zoals de blikindustrie
en de fabricage van schroeven, moeren en spijkers. De blikindustrie expandeerde
zeer snel na de eeuwwisseling als gevolg van de opkomende conservenindustrie. Zo
begon de in  opgerichte blikfabriek Woud en Schaap te Krommenie met één
arbeider, maar in  werkten er al  arbeiders en arbeidsters. In die periode was
het productieproces ingrijpend veranderd. Vroeger was het maken van blikken
broodtrommels, wasbakken, gieters en ouderwetse chocoladebussen handwerk dat
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door geschoolde blikslagers werd gedaan. In  was het productieproces opgedeeld
in tal van afzonderlijke arbeidshandelingen die met machines werden uitgevoerd.
Behalve conservenbussen maakte Woud en Schaap ook bussen voor cacao en olie,
doosjes voor sigaretten en zeep, beschuitbussen en de bekende Verkadebussen. Van
de  arbeiders waren er  jonger dan  jaar, waarvan een groot deel meisjes.
Er was een vrij sterke seksesegregatie bij de bediening van de verschillende machines.
Aan de buig- en felsmachines en de besnijmachines, die de rand gaaf maken, werkten
jongens en slechts enkele meisjes. Het bedienen van de machines die de scharnieren
van de blikken bussen maakten en de deksels aan de romp vasthaakten, was
daarentegen meestal het werk van meisjes. Toch was met de mechanisatie van het
productieproces niet al het werk in de blikfabriek vrouwenwerk geworden. Zo werkte
een man aan een stampmachine, die per minuut  deksels kon stampen. Het
bedienen van deze machine vereiste een ‘razende vingervlugheid en intensiteit’,
eigenschappen die gewoonlijk aan vrouwen werden toegeschreven. Desondanks was
het bedienen van deze stampmachine mannenwerk. De instroom van vrouwen in
de blikindustrie werd mogelijk gemaakt door voortschrijdende mechanisering van
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het productieproces, waardoor het argument dat het werk voor vrouwen te zwaar
zou zijn, kwam te vervallen. De expansie van de blikfabriek Woud en Schaap bleek
uit de snelle toename van het aantal arbeiders. Waren dat er nog  in , in 
was dat aantal al gestegen tot  en in  waren het er . Het bleek steeds
moeilijker om in Krommenie goedkope mannelijke arbeidskrachten te vinden.
Daarom besloot de directie om vrouwen in het productieproces in te schakelen.

In dit geval was de technische verandering in het productieproces de noodzakelijke
voorwaarde voor het veranderen van het sekselabel van het werk. De directe aanleiding
vormde het tekort aan goedkope arbeidskrachten op de lokale arbeidsmarkt.

Een ander voorbeeld van de instroom van vrouwen in de ‘lichte’ metaalindustrie
is de schroevenfabriek Automatic Screw Works te Nijmegen. Dit bedrijf werd in
 opgericht. Het bijzondere van deze fabriek was dat metaalarbeid vooral door
vrouwen en meisjes werd verricht. Er werkten vrouwelijke arbeiders aan draaibanken
en vrouwen bewerkten ijzer en koper. Dit was in Nederland een nieuw verschijnsel.
Op  januari  werkten er  mannelijke en  vrouwelijke draaiers. Volgens
de directie waren daarvan  geschoold en  ongeschoold. Wederom zien we hier
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het wonderbaarlijke verschijnsel dat als mannen bepaald werk doen dit geschoold
genoemd werd, maar zodra vrouwen (bijna) hetzelfde werk deden dit ongeschoold
heette te zijn. Ook het monteren, dat bijna uitsluitend door vrouwen werd gedaan,
bestempelde de directie als ongeschoold werk. In de schroevenfabriek werkten
overwegend ongehuwde vrouwen. 

Wat deze twee voorbeelden duidelijk maken, is dat naarmate de mechanisering
van het productieproces in de ‘lichte’ metaalindustrie voortschreed, de zwaarte van
de arbeid steeds minder als argument kon dienen om vrouwen in deze bedrijfstak
buiten de deur te houden. Sterker nog, sommige ondernemers zagen er wel brood
in om vrouwen en meisjes bepaalde taken binnen het productieproces toe te delen.
Zij waren immers goedkoper dan mannen. Het aandeel vrouwen in de metaalindustrie
bleef echter beperkt, onder andere omdat de vakbonden van de metaalarbeiders zich
verzetten tegen het ‘binnendringen’ van vrouwen in hun domein. 

. Samenvatting

Nederland had een kleinere industriële sector dan andere Europese landen. De
beroepstellingen geven zicht op de ongelijke verdeling van mannen en vrouwen over
de economische sectoren en bedrijfstakken. Maar de uitkomsten van de beroepstelling-
en verhullen de sterke seksesegregatie binnen economische sectoren, de industriële
bedrijfstakken en industriële bedrijven. Zelfs bedrijfstakken die bijna geheel door
mannen gedomineerd werden, zoals de metaalindustrie, bleken bij nadere bestudering
wel degelijk ‘vrouwelijke’ enclaves te bevatten. Dit alles wijst nogmaals op de
noodzaak om de seksesegregatie zo gedetailleerd mogelijk te onderzoeken. De
verklaringen voor de precieze vorm van de seksesegregatie laten zich het best
onderzoeken op niveau van bedrijfstakken en bedrijven, hetgeen in de volgende
hoofdstukken zal gebeuren.
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 Lokale markt en technische innovatie: 
de sigarenindustrie

. Inleiding

De sigarenindustrie ontstond in Nederland pas in de negentiende eeuw. Voor die
tijd werd tabak op verschillende andere manieren gebruikt, in de vorm van pijptabak
en pruimtabak. In het midden van de negentiende eeuw werd nog overwegend kerf-
tabak voor de pijp gebruikt. Van de in het binnenland verwerkte tabak werd toen
nog geen kwart verwerkt in de sigarennijverheid. Na  nam het belang van de
sigarennijverheid voortdurend toe. De pijp raakte in onbruik en werd in toenemende
mate door de deftige sigaar vervangen. Slechts op het platteland bleef men kerftabak
roken. De gewoonte om tabak te pruimen, nam in de loop van de tijd steeds meer
af. Sigaren waren het nieuwe tabaksproduct in de negentiende eeuw. 

Er zijn twee redenen die het de moeite waard maken om de seksesegregatie in
de sigarenindustrie nader te bekijken. Ten eerste verschilde de seksesegregatie in de
sigarenindustrie tot  per streek. In dit hoofdstuk zal uitgebreid worden ingegaan
op deze regionale verschillen in de seksesegregatie. Ten tweede werd het pro-
ductieproces van sigaren pas heel laat gemechaniseerd. Tot de jaren dertig van de
twintigste eeuw was het maken van sigaren handwerk en kreeg expansie vooral vorm
door uitbreiding van de huisnijverheid en de manufactuur. Uit een onderzoek van
de arbeidsinspectie in  bleek dat slechts  van  sigarenfabrieken ‘machinale
drijfkracht’ hadden. Deze diende gewoonlijk voor de aan het bedrijf verbonden ta-
bakskerverij, snuifmalerij of tabaksspinnerij en niet voor de eigenlijke sigarenfabriek.

De sigarenindustrie mechaniseerde pas zo laat omdat geschikte machines ontbraken.

In de jaren dertig mechaniseerde de sigarenindustrie echter in hoog tempo, hetgeen
een enorm effect op de seksesegregatie had.

. Ontwikkeling van de bedrijfstak

De expansie van de sigarennijverheid in de periode tussen  en  valt af te
leiden uit de sterke groei van de daarin werkzame beroepsbevolking. Rond 
werkten zo’n  werknemers in deze bedrijfstak; in  was dit volgens een
schatting gegroeid tot .. Na  groeide de sigarenindustrie sterk in de richting
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van het grootbedrijf. De beroepsbevolking in het sigarenvak nam tussen  en 
met circa . personen toe. Het grootste gedeelte daarvan werkte in bedrijven
met vijftig of meer werklieden. De precieze omvang van de huisindustrie laat zich
pas voor het eerst in  vaststellen door vergelijking van de nijverheidsenquête
van Struve en Bekaar met de beroepstelling van . Een derde deel van de arbeiders
was op dat moment werkzaam in fabrieken met meer dan  arbeiders, een derde
in ondernemingen met tussen  en  arbeiders en nogmaals een derde in bedrijfjes
met  of minder arbeiders of in de huisindustrie. In  werd een groot onderzoek
gehouden naar de omvang van de huisindustrie. Daaruit bleek dat van de .
arbeiders die volgens de beroepstelling van  in de sigarenindustrie werkten, er
ongeveer  thuiswerkers in de sigarennijverheid waren. Omdat deze zes procent
der sigarenmakers nog eens  hulpen inschakelden en er ook  ‘s avonds
thuiswerkende sigarenmakers werden geteld en  à  ‘zelfstandige’ sigarenmakers,
werkten er zo’n . personen, of % van de beroepsbevolking, in de sigarenindus-
trie thuis. Sluytermans berekeningen relativeren het belang van de huisnijverheid
in de sigarenindustrie, maar het blijft toch opmerkelijk dat de huisnijverheid in de
sigarenindustrie zo lang is blijven voortbestaan.

De kleinere bedrijven konden steeds moeilijker concurreren met de grote bedrijven.
Dit werd niet veroorzaakt door een verschil in relatieve productiekosten, want het
productieproces was in het grootbedrijf weinig anders ingericht dan in het kleinbedrijf:
de sigarenmakerij was handwerk en de productiekosten namen derhalve evenredig
toe met het aantal arbeiders. Het verschil werd veroorzaakt door de aankooppolitiek.
Het grootbedrijf kon een voorraad hoogwaardige tabak aanleggen terwijl het
kleinbedrijf daartoe, vanwege de investeringen die dit met zich meebracht, slechts
in beperkte mate in staat was. Het kleinbedrijf legde zich noodgedwongen toe op
de productie van goedkope sigaren.

In de beginjaren van de twintigste eeuw raakte het kleinbedrijf in de knel omdat
de prijs van de tabak veel sneller steeg dan die van sigaren. Het maken van goedkope
sigaren werd daardoor steeds minder winstgevend. Het gebrek aan kapitaal maakte
het niet mogelijk om op grote schaal voor een lagere prijs grondstoffen aan te kopen.
Het grootbedrijf kon desnoods overschakelen op goedkope grondstoffen. Voor het
kleinbedrijf was dat uitgesloten omdat het dat al deed.
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Tabakstrippen als thuiswerk. Zowel de man als de vrouw en de drie kinderen strippen tabak in
Deventer. (fotoarchief DGA)

. Het productieproces van het sigarenmaken 

Een sigaar bestaat uit drie gedeelten: het binnengoed (of inleg), het omblad (of
binnenblad), waarin het binnengoed wordt gerold waarmee het ‘bosje’, de ‘pop’ of
de ‘wikkel’ vormt, en het dekblad dat om het ‘bosje’ wordt gerold en dit luchtdicht
afsluit. Voor deze onderdelen zijn verschillende soorten tabak nodig. Het binnengoed
bestaat uit een melange van verschillende soorten tabak en bepaalt voor een belangrijk
deel de smaak van de sigaar. Voor het omblad zijn grotere bladen nodig omdat hierin
het binnengoed moet worden gerold. De beste en duurste tabak is nodig voor het
dekblad. De kwaliteit van het dekblad is ook van bijzonder belang omdat dit het
uiterlijk van de sigaar bepaalt. De drie soorten tabak moeten op dezelfde manier
worden bewerkt voordat er een sigaar van kan worden gemaakt. Allereerst moet het
gedroogde tabaksblad vochtig worden gemaakt zodat het soepel wordt en kan worden
bewerkt: het zogenaamde aanvochten. Dek- en omblad worden door het water
gehaald en in een linnen lap gewikkeld waarin ze  tot  uren blijven liggen om
gelijkmatig met vocht te doortrekken. Het binnengoed wordt met water besprenkeld
en met een vochtige lap toegedekt. Vervolgens moet alle tabak worden ontdaan van
de middennerf, het zogenoemde ‘strippen’. De ombladen en dekbladen worden bij
het strippen op stapeltjes gelegd. Na het drogen wordt het binnengoed gemêleerd,
dat betekent dat verschillende soorten tabak door elkaar worden gemengd. 
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Het strippen van dek- en omblad moet zeer zorgvuldig geschieden, met vermijding
van het inscheuren of het op andere wijze beschadigen van het blad. Na het
verwijderen van de steel ontstaan twee helften van het tabaksblad. Deze worden
‘opgelegd’, dat wil zeggen dat zij in dezelfde richting op elkaar moeten worden gelegd;
vervolgens worden zij in een linnen doek onder een pers of gewicht gedrukt zodat
de bladen volkomen glad worden.

Om een ‘bosje’ te maken, neemt een sigarenmaker of zijn hulp, de bosjesmaker,
een hoopje binnengoed ter lengte van een sigaar. Hij legt de blaadjes zorgvuldig in
de lengterichting van de sigaar. Dan legt hij het binnengoed op het omblad en rolt
met de vlakke hand over de tafel het binnengoed in het omblad, zodanig dat het ‘bosje’
aan beide einden spits toeloopt. Vervolgens neemt de sigarenmaker een der geperste
dekbladen en snijdt hieruit op zijn met een zinken plaatje belegde tafel het dek in
de juiste vorm, er daarbij rekening mee houdend dat op de sigaar alle nerven in de
lengterichting moeten lopen. Uit een lang blad (eigenlijk dus een half blad) kunnen
twee, soms drie ‘dekkers’ worden gesneden. Het afsnijdsel, dat onder de naam van
‘afval’ zorgvuldig wordt verzameld en weer gedroogd, dient tot vermenging met
het binnengoed van de goedkopere sigaren.

Is de ‘dekker’ uitgesneden, dan wordt deze op de tafel om het bosje gerold waarbij
getracht wordt de nerven zo min mogelijk zichtbaar te doen zijn. Daarna wordt de
punt of kop ‘gezet’: het eind van de ‘dekker’, van kleefstof voorzien, wordt een paar
malen om het eind van de sigaar gedraaid om het geheel vast te houden. Het stompe
eind van de sigaar wordt met een schaar of een speciaal daarvoor bestemd apparaatje
op maat afgeknipt.

Wanneer de sigaren klaar zijn, worden ze gesorteerd op kleur. Afhankelijk van
het gebruikte dekblad kan het uiterlijk van een sigaar licht of donker, bruin, rood
of vaal zijn. De zeer dure sigaren werden indertijd in  kleuren gesorteerd, bij de
goedkopere volstond men met  kleuren. Het sorteren was geschoold werk. Na
het sorteren kregen de sigaren nog een sierring. Sedert de Tabakswet van  moesten
ze bovendien gebanderolleerd worden. Tenslotte werden de sigaren verpakt in kisten
of in bundels samengebonden en naar het magazijn gebracht om na te drogen.

Het maken van sigaren was een handwerk waarbij bijna geen hulpmiddelen werden
gebruikt. De enige echte innovatie was de blokvorm. Deze werd in de jaren zeventig
ingevoerd en in de jaren tachtig van de negentiende eeuw algemeen toegepast. Het
‘bosje’ werd in een van de  sigaarvormige uithollingen van een blok geperst. Waren
er twintig ‘bosjes’ in het blok, dan kwam hier een tweede blok op te liggen, eveneens
met uitsparingen voor de ‘bosjes’. Daarna werden de blokken in de ‘pers’ op elkaar
gedrukt. Kwamen de ‘bosjes’ uit het blok, dan kon de ‘dekker’ gemakkelijker dan
bij handwerk worden omgerold, aangezien de sigaar de gewenste vorm al had. Deze
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werkwijze had het voordeel dat onafhankelijk van de bekwaamheid van de siga-
renmaker de ene sigaar precies gelijk werd aan de andere. Bij handwerk vergde dit
veel vaardigheid. Bovendien was er minder dekblad nodig en werd er aanzienlijk
op arbeidsloon bespaard. Het product was echter belangrijk minder waard omdat
een zogenaamde bloksigaar nooit zo gelijkmatig los in elkaar zat als een ‘handsigaar’
en daardoor minder goed trok bij het roken.

Voor vormwerk werd vroeger algemeen gewerkt met twintig blokken, dat wil
zeggen de ‘bosjes’ bleven zolang in het blok als er tijd nodig was om vierhonderd
sigaren te maken. Ze kregen daardoor stevigheid en het omblad droogde. De ‘bosjes’
werden nog wel extra gedroogd. In  werd met slechts  à  blokken gewerkt.
De ‘bosjes’ bleven dan dus niet langer in het blok dan nodig was om  à  maal twintig
sigaren te maken. Zij werden dan zonder droging onmiddellijk na de persing
afgewerkt. Op deze wijze kon de sigaar het uiterlijk krijgen van handwerk en werd
aangeduid als ‘handvormwerk’ of ‘imitatiehandwerk’. Veel van dergelijke sigaren
kwamen als handwerk in de handel. Men schakelde dus terug van twintig naar 
à  blokken, om handwerk te suggereren.

. Seksesegregatie in de verschillende steden 

Sigaren werden in bijna alle wat grotere plaatsen gemaakt. Het werk dat mannen
en vrouwen daarbij deden, verschilde per regio en zelfs per bedrijf. Om deze
verschillen en de oorzaken ervan in kaart te brengen, beschrijf ik de sigarenmakerij
in een aantal steden nader, te weten in Kampen, Utrecht, Eindhoven, Maastricht,
Amsterdam en Rotterdam. 

Kampen: van manufactuur naar huisnijverheid
In september  kwam de Duitser Johann Wilke Lehmkuhl vergezeld van een viertal
knechts, uit Bremen in Kampen aan en vestigde zich daar als sigarenfabrikant.

Lehmkuhl was daarmee waarschijnlijk de eerste Nederlandse producent van sigaren.
Het maken van sigaren werd door buitenlandse mannen in Kampen geïntroduceerd
en daarmee was het sigaren maken hier vanaf het begin mannenwerk. Mannen werden
bij het maken van sigaren geholpen door jongens. Bij Lehmkuhl werkten in 
al  mannen en  jongens en met de expansie van het bedrijf stegen deze aantallen
tot  mannen en  jongens in . 

De aanwezigheid van vakkennis trok nieuwe bedrijven aan. De ‘geschoolde’
sigarenmakers leerden het vak aan anderen. In  werd de sigarenfabriek van Boele
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opgericht die spoedig de grootste van Kampen zou worden. In  werkten er 
mannen,  jongens,  vrouwen en  meisjes. Het aantal personen dat in Kampen
in de sigarennijverheid werkte nam steeds toe. In  werkte % van de mannelijke
beroepsbevolking in de nijverheid bij Lehmkuhl en Boele. Het aantal sigarenfabrie-
ken breidde zich verder uit. In  waren het er nog maar , in  al , in 
waren het er  en in  . Daarbij moet worden opgemerkt dat er slechts vier
grote sigarenfabrieken in Kampen waren met meer dan  arbeiders: J. C. Lehmkuhl
( arbeiders), C.J. Boele ( arbeiders), Van Hulst ( arbeiders) en Bessem &
Hoogenkamp ( arbeiders). De overige sigarenfabrikanten werkten met  à 
man personeel. In de periode dat de sigarennijverheid in Kampen expandeerde,
waren er voldoende werkloze mannen om het vak van sigarenmaker te leren. Juist
op het moment dat de sigarenindustrie expandeerde, verdween de Kampense
textielindustrie. Zo sloten in  twee belangrijke katoenweverijen door gebrek
aan grondstoffen ten gevolge van de Amerikaanse burgeroorlog. De mannen die in
deze katoenweverijen hadden gewerkt, gingen over naar de sigarenindustrie. De
eens zo bloeiende trijpindustrie verdween ook in deze periode. De expansie van
de Kampense sigarenindustrie vond dus plaats op een moment dat er een ruime
arbeidsmarkt van mannelijke arbeidskrachten was. 

Er was eveneens een ruim aanbod van vrouwelijke arbeidskrachten. Vrouwen
verrichtten tussen  en  thuiswerk voor een kousenfabriek; voor dit bedrijf
werkten zo’n  à  vrouwen en meisjes. Hun verdiensten lagen tussen ƒ ,
en ƒ , per week. Deze kousenfabriek werd in  opgeheven. Een groot deel
van de werkgelegenheid voor vrouwen in Kampen verdween daarmee. Sigarenmaken
werd in Kampen als mannenwerk beschouwd en omdat er voldoende mannen waren
om dit werk te doen, bestond er geen noodzaak om vrouwen of meisjes op grote
schaal in te schakelen bij de productie van sigaren.

De eerste sigarenfabrikant, Lehmkuhl, had aanvankelijk helemaal geen vrouwen
in zijn bedrijf. In de jaren zeventig van de negentiende eeuw werkte er af en toe een
gering aantal meisjes in zijn fabriek. Een van de andere grote sigarenfabrikanten,
W. G. Boele en zoon, had vanaf de oprichting van zijn fabriek wel een aantal vrouwen
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en meisjes in dienst maar ook daar ging het slechts om een gering aantal dat nooit
meer dan tien procent omvatte van de totale personeelsomvang.

Tot omstreeks  werden sigaren voornamelijk in de manufacturen gemaakt,
vanaf die tijd in toenemende mate in huisnijverheid. Ten gevolge van de voortdurende
expansie van de sigarenindustrie was rond  alle beschikbare ruimte in Kampen
benut. Kampen was een kleine stad en er was geen ruimte meer over om nieuwe
fabrieken te bouwen. Er was een schreeuwend gebrek aan werklokalen: de arbeiders
zaten opeengepakt te werken. Verschillende fabrikanten kwamen toen op het idee
hun werklieden, of althans een deel van hen, naar huis te sturen omdat daar meer
ruimte was. Dit was mogelijk omdat het maken van sigaren nog steeds handwerk
was. In tijden van stijgende productie konden dan zonder uitbreiding van de
bedrijfsruimten en andere vaste kosten toch meer arbeidskrachten worden aangetrok-
ken. De productiecapaciteit bezat met andere woorden een grote mate van flexibiliteit.

De Kampense firma W. G. Boele Sr., die alle sigaren buiten de fabriek liet maken,
beschouwde als voordelen van dit stelsel: ‘... besparing van lokaliteit, geen ophitsing
en minder gevaar voor de zedelijkheid’. Deze ondernemer maakte ook het meest
gebruik van vrouwen als thuiswerksters. Zo werkten  van de  geregistreerde
thuiswerksters in  voor de fabriek van W. G. Boele. 

Nog in  constateerde de arbeidsinspectie: ‘Bijna overal in ons land waar
sigarenfabrieken zijn, worden ook sigaren in huisindustrie of huisarbeid vervaardigd.
[..] In Kampen echter bestaat de huisindustrie niet alleen als uitzondering maar als
systeem. [..] In de laatste jaren is een tegengesteld streven merkbaar om nl. door de
oprichting van fabrieken den huisarbeid op te heffen.’ Zo waren in  enkele
goed ingerichte manufacturen in aanbouw en schafte de firma C. J. Boele Jr. de
thuisarbeid weer af. De voordelen van de huisarbeid wogen langzamerhand niet meer
op tegen de voordelen van de manufactuur. Deze voordelen werden door de
arbeidsinspectie samengevat als ‘beter toezicht, beter werk en waarborg van
zindelijkheid geven natuurlijk aan den fabrieksarbeid een voorsprong’. Thuiswerken-
de sigarenmakers waren ook mannen. Uit een onderzoek naar de huisindustrie dat
in  door de sigarenmaker Zoestbergen in Kampen werd verricht, bleek dat er
 thuiswerkende sigarenmakers waren, waaronder slechts één vrouw. En die vrouw
maakte ook nog een soort bijzonder kleine sigaren. In de tijd dat sigaren in
huisnijverheid werden gemaakt, bleef het maken van sigaren mannenwerk. Het
strippen van de tabak was overigens overwegend thuiswerk. Dit werk gebeurde zowel
door vrouwen als mannen. In  waren er  vrouwelijke en  mannelijke
strippers. Van de  vrouwelijke strippers waren  weduwen, de overige  waren
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ongehuwde vrouwen. Gehuwde vrouwen hielpen de thuiswerkende sigarenmakers
met het maken van sigaren. 

In Kampen was de sigarennijverheid dus gestart als manufactuur. Vervolgens was men
na  overgeschakeld op de huisindustrie en pas aan het begin van de twintigste
eeuw keerde de sigarenfabricage langzamerhand terug tot de manufactuur. Vrouwen
werden in de manufactuur zeer beperkt en in de huisnijverheid voornamelijk als hulp
van de thuiswerkende sigarenmaker ingeschakeld; de sigarenmakerij bleef een
mannenaangelegenheid. Bij de voorbereiding van de Nationale Tentoonstelling
Vrouwenarbeid in  constateerde een van de organisatrices dat er in Kampen geen
vrouwen in de sigarenfabrieken en tabakskerverijen werkten. Dit terwijl zij te horen
kreeg dat ‘de vrouw voor sigaren maken wel geschikt is. Ik hoorde echter dikwijls
dat de mannen (waarvan ook een groot gedeelte thuis werkt, en dan wel geholpen
wordt door hunne vrouwelijke huisgenoten, echter bijna altijd met ondergeschikt
werk) al niet zooveel sigaren mogen maken, als ze zouden kunnen doen, en zal dit
er wel schuld aan hebben dat de vrouwen geweerd worden.’
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Utrecht: de eerste sigarenmaaksters
Evenals in Kampen was in Utrecht het maken van sigaren mannenwerk. In de in
 opgerichte sigarenfabriek Ribbius Peletier werkten aanvankelijk ook alleen
mannen en jongens. Dit bedrijf groeide snel en in  werkten er  volwassen
mannen en  jongens. Peletier opende in augustus  een ‘aparte’ sigarenfabriek
voor vrouwen en meisjes waarin al voor het einde van dat jaar  meisjes en vrouwen
werkten. 

De sigarenfabrikatie plagt hier [= in Utrecht] uitsluitend door mannen en jongens te worden
uitgeoefend; de Heer Peletier begreep echter dat ook de vrouwen hier te lande, even goed
geschikt zouden zijn om sigaren te vervaardigen als in de meeste andere landen, en bij het
voortdurend gebrek aan genoegzaam getal sigarenmakers, besloot hij eene fabrijk voor
vrouwen op te rigten.

De sigarenfabriek van Ribbius Peletier bestond vanaf  uit twee helften, in de
ene helft werkten uitsluitend mannen en jongens, in de andere helft uitsluitend
vrouwen en meisjes.

Anders dan in Kampen waren er in Utrecht onvoldoende jongens en mannen
beschikbaar om opgeleid te worden tot sigarenmaker. Deze aanhoudende krapte op
de arbeidsmarkt, gecombineerd met de steeds groeiende vraag naar sigaren, vormde
voor de directie de aanleiding om meisjes en vrouwen tot sigarenmaakster op te leiden.
Daarbij was Peletier bereid te investeren in de toekomst. Volgens het verslag van
de Kamer van Koophandel leverde deze nieuwe fabriek Peletier geen voordeel op,
‘omdat hij zijne tabak aan onbedreven handen moet toevertrouwen, daar alle met
de vervaardiging van sigaren onbekend waren. Vier, vijf en meer jaren verloopen,
alvorens men de handigheid krijgt om goed geconditionneerde sigaren te vervaardigen,
en gedurende den leertijd gaat veel verloren; de fabrijkant hoopt echter dat de schade
aanvankelijk daarbij geleden, langzamerhand zal worden vergoed.’ 

Ribbius Peletier ging uit van een leertijd van vier jaar. Er was een streng reglement
en per kwartaal werden de vorderingen en gedrag van de op te leiden meisjes met
de ouders of de voogd besproken. Uit een bewaard gebleven loonboek over de eerste
drie jaar van de sigarenfabriek voor vrouwen blijkt dat er een groot arbeidsverloop
onder de vrouwen was. Geen van de meisjes en vrouwen die op  augustus 
bij Ribbius Peletier in dienst waren, werkte daar in januari  nog. Mogelijk was
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en met  januari .
. Sluyterman, K. E. ‘Sigarenfabrikant G. Ribbius Peletier jr.’, .
. HUA, archief Ribbius Peletier, inv.nr. , gepensioneerd personeel van Ribbius Peletier.
. HUA, archief Ribbius Peletier, inv.nr. , Reglement voor eene door G. Ribbius Peletier Jr

binnen de stad Utrecht op te rigten tabak- en sigarenfabriek voor vrouwelijk personeel, artikel
.

dit hoge arbeidsverloop onder vrouwen te wijten aan (de start van) het bedrijf speciaal
voor vrouwen. Ribbius Peletier jr. zette het experiment toch door, ondanks het feit
dat hij van mening was dat zijn moeite de meisjes wat te leren niet evenredig werd
beloond. Het gevolg was dat er in de loop van de tijd wel degelijk vrouwen bij
Ribbius Peletier voorkwamen die zeer lang in dienst bleven, zoals H. de Ruijter.
Zij kwam op  januari  in dienst en vertrok pas op  oktober , nadat zij
 dienstjaren vol had gemaakt.

Waarom een aparte sigarenfabriek voor vrouwen? Ribbius Peletier ging er net
als veel van zijn bourgeois-tijdgenoten vanuit dat het ongewenst was om mannen
en vrouwen bij elkaar in een ruimte te laten werken. Dit zou maar leiden tot
onzedelijkheid. De noodzaak om vrouwen in te schakelen bij de sigarenfabricage,
gecombineerd met de ideeën over zedelijkheid, vormde de reden voor de oprichting
van een aparte sigarenfabriek voor vrouwen. Weliswaar oefenden mannen en vrouwen
dezelfde functies uit maar ruimtelijk waren zij strikt van elkaar gescheiden. Dit bleek
ook uit een bepaling die speciaal gold voor de sigarenfabriek voor vrouwelijk
personeel:

Tot deze fabriek zullen geene manspersonen toegang hebben, dan die door of vanwege
den fabrikant aldaar met toezigt of werkzaamheden zijn belast. 

Tabel . Weeklonen (in guldens) van mannen, jongens, vrouwen en meisjes bij
Ribbius Peletier in januari 

weekloon mannen en jongens vrouwen en meisjes

absoluut procent absoluut procent

0.00 tot 1.00 17 66
1.00 tot 4.00 17 34
4.00 tot 7.00 42
7.00 tot 11.00 24

Totaal 29 100 111 100

Bron: HUA, archief Ribbius Peletier, inv.nr. , ‘Staten van weeklonen sigarenfabriek [van
mannen] en kelder  juli  –  mei ’,  januari  en inv.nr. , ‘Staten van
weeklonen sigarenfabriek vrouwelijk personeel  augustus  –  januari ’,  januari
.

Omdat de jonge vrouwen en meisjes eerst vier jaar, voor slechts  cent per week,
het vak van sigarenmaken moesten leren, waren de vrouwenlonen veel lager dan
die van de mannen bij het bedrijf. Dit blijkt als we de verdiensten van vrouwen
vergelijken met die van mannen in .



lokale markt en technische innovatie 

. De commissaris des Konings in Utrecht aan den Minister van Binnenlandsche Zaken,  april ,
aangehaald in Gorter, R. A. ‘Gegevens omtrent den kinderarbeid’, -. HUA, archief Ribbius
Peletier, inv.nr , opgave werkzaam personeel op  maart .

. Rapport der commissie belast met het onderzoek naar den toestand der kinderen in fabrieken arbeidende, -
, er werkten op het moment van onderzoek  arbeiders bij Ribbius Peletier (waaronder
 jongens en  meisjes beneden  jaren).

. HUA, archief Ribbius Peletier, inv.nr. , loonboek, weeklonen van  december  tot en
met  juli .

Hierbij moet worden aangetekend dat in het loonboek wel alle vrouwen en meisjes
opgenomen waren maar lang niet alle bij Ribbius Peletier werkzame mannen en
jongens. Eind  werkten er  mannen en  jongens, aan het eind van 
respectievelijk  en . Uit het onderzoek van De Vries Robbé uit  bleek
dat de kinderen die nadat de school afgelopen was, om vier uur ‘s middags bij de
sigarenfabriek van Ribbius Peletier kwamen werken tussen ƒ , en ƒ , per week
verdienden. De verdiensten van de oudere kinderen lagen tussen de ƒ , en ƒ ,
per week.

De kinderen ontvingen hun loon van de volwassen arbeiders die zij assisteerden.
De volwassen mannelijke arbeiders verdienden meestal tussen ƒ  en ƒ  per week.
Het hoogste dat mannen konden verdienen was ƒ  per week. Bij volwassen vrouwen
lag dit maximum op ƒ  per week. Afgaande op het door Ribbius Peletier in 
zelf opgestelde overzicht is het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen in de
loop van de tijd geringer geworden. 

Tabel . Weeklonen van mannen, jongens, vrouwen en meisjes bij Ribbius Peletier
in 

mannen en jongens vrouwen en meisjes

leeftijd in jaren aantal
weekloon in 

guldens leeftijd in jaren aantal
weekloon in

guldens

van 12 tot 14 20 0.30 tot 0.50 van 12 tot 14 30 0.40 tot 0.60

van 14 tot 16 75 1.00 tot 1.50 van 14 tot 20 75

vanaf 16 tot 40 175 5.00 tot 15.00 vanaf 20 tot 40 60 3.00 tot 7.50

Totaal 270 Totaal 165

Bron: HUA, archief Ribbius Peletier, inv.nr. , Statistiek der Koninklijke Tabaks en Sigaren
Fabriek gevestigd te Utrecht van het aldaar werkzaam zijnde personeel over  aan de
hoofdcommissaris van Politie.

De jongens en meisjes van  jaar werkten slechts van ‘s middags vijf tot ‘s avonds
acht uur. Jongens van  jaar werkten na schooltijd als stripjongen en verdienden
daarmee in / tussen  en  cent per week. Opvallend is dat de meisjes
van  jaar meer verdienden dan de jongens van dezelfde leeftijd. Mogelijk werd
dit verschil veroorzaakt door de grotere vingervlugheid van de meisjes. De meisjes
van  jaar en ouder verdienden ook meer dan de jongens van dezelfde leeftijd.
Volwassen mannen verdienden echter aanzienlijk meer dan volwassen vrouwen. 
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. IIAV, archief NTVA, inv.nr. , opgave van Ribbius Peletier..
. ‘Tabaksindustrie te Utrecht’ in Verslag Kamer van Arbeid (), -, .

Het opleiden van meisjes tot sigarenmaakster duurde geruime tijd. Een groot deel
van de bij Ribbius Peletier werkzame vrouwen verrichtte ondersteunende werkzaam-
heden, niet het eigenlijke sigarenmaken. Dit blijkt uit de informatie die het bedrijf
verstrekte ter voorbereiding van de Nationale Tentoonstelling Vrouwenarbeid in
. In  werkten er honderd vrouwen bij Ribbius Peletier, waarvan tachtig
bij de productie van sigaren waren betrokken. Zij werkten in een afzonderlijk gebouw
onder toezicht van (inmiddels) een opzichteres. Om te verhinderen dat mannen en
vrouwen met elkaar omgingen, verschilden de werktijden. De vrouwen begonnen
en eindigden een uur vroeger dan de mannen en de schafttijd begon en eindigde
een half uur vroeger. De noodzakelijke aan- en afvoer van grondstoffen en eind-
producten werd door een paar vast aangestelde gehuwde mannen verricht.

De meeste vrouwen en meisjes bij Ribbius Peletier werkten bij het zeven en
uitzoeken van de ruwe tabak. Dit waren werkzaamheden die vooraf gingen aan het
eigenlijke sigarenmaken. Daarnaast hield een kleiner deel zich bezig met het sorteren
en pakken van de sigaren. Het sorteren van de tabak gebeurde uitsluitend door
vrouwen in de vrouwenfabriek omdat ƒ , weekloon voor de mannen te gering
was. 

Maar ook als vrouwen en mannen dezelfde werkzaamheden verrichtten, was er
een groot loonverschil. De vrouwen verdienden met deksorteren en deksnijden ƒ 
per week terwijl de mannen met hetzelfde werk ƒ   per week verdienden. Ribbius
Peletier schreef, de voorbereidingscommissie van de Nationale Tentoonstelling dat
‘het werkelijk fabrikaat’, dat wil zeggen de sigaar, ‘slechts door enkele vrouwen’ werd
vervaardigd. Het hoogste loon voor een sigarenmaakster was ƒ . Als reden voor
de grote loonverschillen tussen mannen en vrouwen voor hetzelfde werk gaf Ribbius
Peletier ‘dat men de vrouw nooit de duurste soort sigaren laat maken, niet omdat
zij dit minder goed kan dan de man maar omdat zij een vrouw is.’ Ribbius Peletier
ging er kennelijk vanuit dat vrouwen minder hoefden te verdienen omdat hij ze niet
als kostwinner beschouwde.

In  hield de Kamer van Arbeid voor de Tabaksindustrie een enquête over
de lonen en arbeidsduur in deze bedrijfstak in Utrecht. Op dat moment werkten
er in Utrecht  personen in de tabaks- en sigarenindustrie. Daaronder waren ruim
 jongens en  vrouwen en meisjes. Bij Ribbius Peletier werkten op het moment
van de enquête  van de  vrouwen. In tabel . is de functieverdeling van de
 bij Ribbius Peletier werkzame vrouwen en meisjes weergegeven.

Uit tabel . blijkt dat vrouwen niet langer alle werkzaamheden in de sigarenfabriek
verrichtten. Vrouwen en meisjes deden zowel de voorbereiding (het strippen, het
losmaken van de tabak en het snijden van het dekblad) als de afwerkende werkzaamhe-
den (het sorteren van de sigaren en het beplakken van de sigarenkistjes). Er zaten
flinke verschillen in de lonen van de vrouwen voor de verschillende werkzaamheden.



lokale markt en technische innovatie 

. Ibidem, -, , , .
. Sluyterman, Ondernemen in sigaren,  en Verslag Kamer van Koophandel Utrecht () .

Tabel . Aantal, functies en weekloon van in  bij Ribbius Peletier werkzame
vrouwen en meisjes

aantal functies weekloon in guldens

3 opzichteressen 4,25 tot 10,00
30 stipsters 1,50 tot 2,00
22 leerling stripsters [meisjes] 1,25 tot 1,50
4 deksnijdsters 2,15 tot 5,00

12 dekoplegsters en tabaklosmaaksters 1,75 tot 2,50
16 sorteersters van sigaren 3,75 tot 6,25
9 sorteersters van sigaren [meisjes] 1,50 tot 3,00
6 plaksters [meisjes] 2,00 tot 4,50
1 werkvrouw 6,00

103 totaal

Bron: ‘Tabaksindustrie te Utrecht’ in Verslag Kamer van Arbeid (), .

Zo verdienden de volwassen stripsters tussen de ƒ , en ƒ , per week terwijl
de sigarensorteersters tot wel ƒ , per week konden verdienen. Sigaren sorteren
gold als geschoold werk en dit kwam ook in de lonen van de sigarensorteersters tot
uiting. De best betaalde vrouwelijke functie was die van opzichtster. Een opzichtster
van  jaar, die al  jaar bij het bedrijf werkte, verdiende ƒ  per week. Het
eigenlijke sigarenmaken gebeurde in  niet langer door vrouwen. Dit betekende
dat, nadat de voorbereidende werkzaamheden gereed waren, het halfproduct naar
de mannenfabriek werd gebracht waar de sigarenmakers werkten. Nadat de sigaren
gereed waren, kwamen ze terug bij de vrouwen voor het sorteren van de sigaren
en het beplakken van de sigarenkistjes. Het sorteren van sigaren werd over het
algemeen als ‘mannenwerk’ beschouwd.

De aantallen mannen en vrouwen vertoonden bij Ribbius Peletier een nagenoeg
parallelle ontwikkeling. Na  ging het snel bergafwaarts met het bedrijf, zoals ook
blijkt uit het aantal personeelsleden dat er in dienst was. In  werd de productie
van sigaren bij Ribbius Peletier beëindigd.

Ribbius Peletier bleef in Utrecht de enige sigarenfabriek waar naast mannen ook
vrouwen werkten, al was het in gescheiden werkplaatsen. De sigarenmaaksters bij
Ribbius Peletier lieten evenwel in de praktijk zien dat vrouwen even goed als mannen
in staat waren sigaren te maken. Het voorbeeld van Ribbius Peletier om ook vrouwen
voor het sigarenmakersvak op te leiden, vond in Utrecht echter geen navolging. Bij
Ribbius Peletier verdwenen vrouwen weer uit het eigenlijke sigarenmakersvak toen
er niet langer sprake was van krapte op de arbeidsmarkt. De vrouwen bij Ribbius
Peletier gingen zich steeds meer toeleggen op de voorbereidende werkzaamheden
en op de afwerkende behandelingen, zoals het sorteren van sigaren. Dit laatste was
traditioneel gezien mannenwerk. De ruimtelijke scheiding van de seksen bleef
gehandhaafd maar aan het streven van Ribbius Peletier om daarmee ook twee volledig
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. SARE, administratief archief Eindhoven, inv.nr. , Gemeente Verslag Eindhoven ().
. Brand, Eindhoven sociografie van de lichtstad, .
. A. J. Mignot werd in  geboren in Charleston, Zuid-Carolina, zie voor de familieachtergronden,

Puijenbroek, Beginnen in Eindhoven, -.
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Grafiek . Aantal mannen en vrouwen werkzaam bij Ribbius Peletier (-)

autonoom functionerende ‘fabrieken’ naast elkaar in stand te houden, kwam aan het
begin van de twintigste eeuw een einde. Dit resulteerde in een functionele scheiding
tussen het werk van mannen en vrouwen in de sigarenfabriek van Ribbius Peletier
waarbij de werkzaamheden van mannen en vrouwen complementair waren.

Bron: HUA, Gemeente Verslagen Utrecht (-).

Eindhoven: een traditie
In Eindhoven en omgeving bestond al geruime tijd tabaksnijverheid. Zo werden
in het gemeenteverslag over   tabaks-, sigaren- en snuiffabrieken vermeld,
waarin  mannen,  jongens en  meisjes werkten. Volwassen vrouwen werkten
op dat moment niet in deze bedrijfstak. De fabricage van sigaren gebeurde voor-
namelijk in manufacturen, alleen het strippen van de tabak voor het binnengoed werd
in huisnijverheid gedaan door vrouwen en kinderen. De lonen hiervoor waren zeer
laag. Omdat het maken van sigaren handenarbeid was, was de aanwezigheid van
voldoende en goedkope arbeidskracht van groot belang. Eindhoven en omgeving
vormden in dit opzicht een gunstige vestigingsplaats voor de sigarennijverheid met
voldoende aanbod van arbeidskracht en relatief lage lonen. Er werden voornamelijk
goedkope sigaren gemaakt voor binnenlands gebruik. 

Met de oprichting van de firma Mignot & De Block in  werd een nieuwe
weg ingeslagen. Het bedrijf werd gesticht door de Amerikaan A.J. Mignot en de
Amsterdamse financier A.A.M. de Block. De firma Mignot & De Block was de
eerste Eindhovense sigarenfabriek die zich specialiseerde in het fabriceren van de betere
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. Brand, Eindhoven sociografie van de lichtstad, .
. AR N-Br, archief Provinciaal Bestuur, inv.nr. , Gemeente Verslagen Woensel en Eckhart (-).

Vanaf de oprichting in  tot  werden de personeelsaantallen van Mignot & De Block opgenomen
in de gemeenteverslagen van Woensel en Eckhart, omdat de fabriek op Woensels grondgebied stond,
vanaf  werden de gegevens niet langer aan Woensel maar aan de gemeente Eindhoven verstrekt
omdat de eigenaren in Eindhoven woonden. Gemeente Verslag Woensel en Eckhart ().

. SARE, archief Kamer van Koophandel Eindhoven, inv.nr. , Correspondentie (), Bevat
een circulaire van A.A.C. de Vries Robbé, naar kinder- en vrouwenarbeid, waarbij verzocht wordt
deze circulaire voor  februari  te beantwoorden.

. SARE, archief Kamer van Koophandel Eindhoven, inv.nr. , Verslag Kamer van Koophandel ().

Jongens van  en  jaar aan het strippen bij Mignot & De Block. (fotoarchief DGA)

soorten sigaren voor de export, een nieuw verschijnsel voor die tijd. Vanaf het begin
werkten in dit bedrijf ongeveer evenveel vrouwen als mannen. Het bedrijf startte
met vier mannen, vier vrouwen en  niet naar sekse uitgesplitste kinderen. De
werkzaamheden die mannen, vrouwen, jongens en meisjes bij Mignot & De Block
verrichtten, zijn te reconstrueren op basis van de door De Vries Robbé eind 
verzamelde gegevens in het kader van het onderzoek naar de kinderarbeid.

Hieruit blijkt dat vrouwen en meisjes van het begin af aan als sigarenmaaksters
werkten. In de loop van de tijd werd het aandeel sigarenmaaksters bij Mignot & De
Block alleen maar groter. Zo vermeldde het verslag van de Kamer van Koophandel
voor Eindhoven uit :

In eener der belangrijkste sigarenfabrieken is thans echter een groot getal mannelijke
werklieden, door vrouwen vervangen, die voor dezen arbeid alleszins geschikt schijnen
en waardoor de geldelijke inkomsten voor sommige huisgezinnen zeer worden bevorderd.
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. SARE, archief Kamer van Koophandel Eindhoven, inv.nr. , Correspondentie ; inv.nr.
 Correspondentie .

. Van Puijenbroek, Beginnen in Eindhoven, , .
. Bogaart, ‘Industriële kinder- en vrouwenarbeid’, -. De Bruijn, Haar Werk, , spreekt in

navolging van Brand, over vervanging van mannen door vrouwen. Er was echter sprake van
uitbreiding van de productie, die niet opgevangen kon worden met mannelijke sigarenmakers.
Er was dus geen sprake van vervanging maar van uitbreiding met sigarenmaaksters. Dit begrip
vervanging wordt nogal eens gebruikt, maar bij nadere beschouwing blijkt het de lading niet echt
te dekken.

. Jubileum -. Mignot & De Block Eindhoven, -.

Tabel . Werkzaamheden van mannen en vrouwen bij Mignot & De Block in 

aantal mannen gemiddelde
leeftijd

aantal vrouwen gemiddelde
leeftijd

2 meesterknecht 35 1 opzichtster 19
1 aftrekker (stripper) 12 8 aftrekster (stripster) 13
9 bosjesmaker 14 34 bosjesmaakster 14
4 dekoplegger 16
9 sigarenmaker 22 37 sigarenmaakster 18
1 sorteerder 29
5 pakker 24 4 pakster 23
1 timmerman 24 1 kistenmaakster 19

32 20 85 16

Bron: Rapport der commissie belast met het onderzoek naar den toestand der kinderen in fabrieken arbeidende,
-.

In  werkten bij Mignot & De Block  mannen en  jongens tegen  vrouwen
en  meisjes. In  werkten er nog slechts  mannen en  jongens tegen 
vrouwen en  meisjes; daarmee was de verhouding mannen-vrouwen in één jaar
gewijzigd van : in :. Vanaf , het jaar waarin een groep mannen door
vrouwen werd vervangen, tot  waren vrouwen bijna steeds in de meerderheid
in het bedrijf. 

Of deze overgang het gevolg was van schaarste aan mannelijke arbeidskrachten,
zoals we eerder voor Utrecht hebben gezien, wordt betwijfeld door de historicus
Van Puijenbroek. Volgens hem nam de personeelsomvang in de tabaksverwerkende
industrie in Groot-Eindhoven niet spectaculair toe. Als er al sprake was van schaarste
dan had dit, volgens hem, voor deze snel opkomende bedrijfstak meer te maken met
gebrek aan geschooldheid en bekwaamheid. 

Waar geen geschoolde sigarenmakers voorhanden waren, konden er net zo goed
meisjes voor dit vak worden opgeleid. Dit is dan ook precies wat de firma Mignot
& De Block deed. In  had Mignot & De Block drie zalen waar sigaren werden
gemaakt; de twee grootste voor vrouwen en meisjes en een kleinere voor mannen
en jongens. Verdeeld over de twee vrouwenzalen werkten  sigarenmaaksters die
geassisteerd werden door  poppenmaaksters (meisjes). In de kleinere mannenzaal
werkten  sigarenmakers die geassisteerd werden door  poppenmakers (jongens).
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Sigarenmaaksters bij Mignot & De Block in Eindhoven in . (Jubileum - Mignot & De
Block, )

Sigarensorteersters bij Mignot & De Block in Eindhoven in . (Jubileum - Mignot &
De Block, )
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. Just de la Paisières, Industrieel Nederland, Deel I, -, .
. Jubileum -. Mignot & De Block Eindhoven, -. Op pagina  staat een foto van de

sorteerzaal, waarin uitsluitend vrouwen werkten onder toezicht van een mannelijke opzichter.
. SARE, archief Kamer van Koophandel Eindhoven, inv.nr. , correspondentie (), tabel

tabaksfabrieken  en ; inv.nr. , Staat der voornaamste fabrieken in de gemeente
Eindhoven,  oktober .
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Bron: AR N-Br., archief Provinciaal Bestuur, inv.nr. , Gemeente Verslagen Woensel en Eckhart
(-), SARE, archief Kamer van Koophandel Eindhoven, inv.nr. -, inkomende
correspondentie, SARE, Gemeente Verslagen Eindhoven (, , , , -) en
RAL, archief Arbeidsinspectie (eerste district) Maastricht, inv.nr. . Onderzoek vrouwen- en
meisjesarbeid, staten.

In  werd hiervoor door het bedrijf de volgende rechtvaardiging gegeven: ‘In
tegenstelling tot vele andere fabrieken bedient deze inrichting zich vooral van vrou-
welijke arbeidskrachten, en het ligt ook voor de hand, dat deze voor een dergelijke
fijne en teere materie al bijzonder zijn aangewezen.’ In de rest van Nederland werd
‘dergelijke fijne en teere materie’ door bonkige mannenhanden bewerkt. Mignot
& De Block bleef werken met sigarenmaaksters. Het sorteren van sigaren, dat gold
als een geschoold en goed betaald beroep en dus door mannen werd gedaan, gebeurde
bij Mignot & De Block ook door vrouwen. In de zeventiger jaren van de negen-
tiende eeuw volgde de firma Lurmans het voorbeeld van Mignot & De Block door
sigaren in toenemende mate door vrouwen te laten vervaardigen. Andere sigarenfabri-
kanten in Eindhoven en omgeving volgden het voorbeeld van Mignot & De Block
en Lurmans spoedig daarna.

Jozephus Lurmans had, naast een sigarenfabriek in Eindhoven met  werklieden,
nog filialen in Woensel, Hoogeloon en Bladel, waar samen  arbeiders werkten.
In zijn sigarenfabrieken werkten  getrouwde en  ongetrouwde mannen,  jongens
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beneden de  jaar en verder  getrouwde en  ongetrouwde vrouwen en  meisjes
beneden de  jaar. Vrouwen werkten niet alleen als hulparbeidster. Tijdens het
verhoor door de enquêtecommissie in  gaf Lurmans de volgende motivering
voor zijn keuze voor sigarenmaaksters.

Lurmans Te Eindhoven heb ik niet één sigarenmaker, daar neem ik alleen
sigarenmaaksters aan.

vraag Zijn die vaardiger dan mannen?
Lurmans Och, de ééne wel, de andere niet, maar ik heb liever vrouwen dan

mannen, omdat zij geregelder komen, zooals ‘s Maandags, en niet
rooken.

vraag Dat gij liefst vrouwen in dienst neemt is dus niet, omdat zij minder
verdienen?

Lurmans Neen, wij geven aan vrouwen de voorkeur, omdat zij geregelder
arbeiden.

Dat regelmatiger doorwerken van vrouwen had niet alleen te maken met het
maandaghouden van mannelijke sigarenmakers. Enige tijd voordat Lurmans in 
door de enquêtecommissie werd verhoord, had hij  socialistische sigarenmakers
ontslagen die volgens zijn zeggen ‘de ruiten inwierpen [..en] op de werkplaats de
tabak tegen de grond wierpen.’

vraag Hebt gij mannelijke arbeiders weggezonden, ook met het doel om in
hunne plaats vrouwen te nemen?

Lurmans Neen, als de mannen geregeld doorwerken, zend ik ze niet weg.
vraag Maar gij vindt dat over het algemeen de vrouwen geregelder doorwer-

ken dan den mannen?
Lurmans Ja, en ze maken zulk een schandaal niet.

Het leek er inderdaad op dat Lurmans de meeste problemen had met de sigarenmakers,
want in de pakkerijafdeling werkten wel mannen ‘maar onder hen heerscht een andere
geest; zij zijn bedaarder’.

Lurmans had vaste loontarieven, afhankelijk van de soort sigaren die werden gemaakt.
 
vraag Zijn de loonen verschillend voor vrouwen en mannen?
Lurmans Neen, ik betaal per duizend of per honderd sigaren hetzelfde loon,

onverschillig of een man ze maakt of een vrouw.
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vraag Leveren de vrouwen meer in dezelfden tijd dan de mannen?
Lurmans Over het algemeen wel; de vrouwen werken meer geregeld door dan

de mannen, want die hebben nog al eens afleiding en zijn vooral ‘s
Maandags niet zo stipt, al is dit den laatsten tijd wat beter.

Zoals ook al eerder bleek tijdens de enquête van  maakte ook deze enquêtecom-
missie zich bezorgd over de zedelijkheid op een fabriek waar zowel mannen als
vrouwen werkten. In dit licht moet ook de volgende vraag worden gezien:

vraag Hebt gij wel eens moeilijkheden doordat mannen en vrouwen in
hetzelfde lokaal werken?

Lurmans Neen, dat zou gestraft worden met boete of verwijdering, maar als bij
ons een meisje van een jongen houdt, dan trouwt zij er mede, of als
dat niet gaat, maakt zij de connectie af; dat gaat bij ons anders dan in
een groote stad.

Een ander punt van zorg van de onderzoekscommissie was (evenals in de enquête
van ) de fabrieksarbeid van gehuwde vrouwen. Naar de mening van de
‘burgerlijke’ ondervragers hoorden gehuwde vrouwen thuis in het huishouden en
voor de kinderen te zorgen. Een aantal ondernemers die gehuwde vrouwen in dienst
hadden, deelden deze mening niet. Wel hielden ze rekening met het feit dat gehuwde
vrouwen de verantwoordelijkheid voor het huishouden hadden. Zo werkten de
gehuwde vrouwen bij Lurmans korter dan de rest van de arbeiders. ‘Zij mogen een
uur later komen en ‘s middags en ‘s avonds een half uur vroeger weggaan. Meestal
zijn het gehuwde vrouwen met één à twee kinderen, die bij hunne moeder thuis
is.’ De bezorgdheid van de commissie bleek ook uit de volgende vraag:

vraag Die vrouwen kunnen zich dan toch al heel weinig met hun huishouden
occupeeren?

Lurmans Ja, maar thuis hebben ze al heel weinig werk en dan is het toch maar
beter dat zij op de fabriek werken dan dat ze leegzitten.

vraag Kunt gij ook opmerken dat de huishoudens, waar de vrouw thuis blijft,
er beter aan toe zijn dan die, waar de vrouw naar de fabriek gaat?

Lurmans Dat zal wel zo wezen; maar hoe gaat het: dat trouwt met een man, die
soms zijn vak niet grondig kent, en dan wordt er gezegd: ‘ik zal wel
mede verdienen.’

Overigens was de arbeid van gehuwde vrouwen in de sigarenindustrie, volgens
Lurmans, geleidelijk gegroeid omdat rond , ‘toen de sigarenmakerij een vlucht
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nam, er nog zooveel vrouwen niet in ‘t werk waren. De meisjes, die toen aan de
zaak verbonden werden, zijn nu tot den leeftijd gekomen, dat zij kunnen huwen.’

Anders dan in Utrecht, waar vrouwen in slechts één bedrijf sigarenmaakster waren,
werkten in Eindhoven in meerdere bedrijven vrouwen als sigarenmaakster. De voor-
beelden van sigarenfabrikanten Mignot & De Block en Lurmans in Eindhoven laten
zien dat vrouwen net zo goed als mannen in staat waren om sigaren te vervaardigen.
De motieven van ondernemers om daadwerkelijk over te gaan tot het opleiden van
sigarenmaaksters konden verschillen. Bij Mignot & De Block gebeurde dit, net als
bij Ribbius Peletier in Utrecht, in een tijd dat de sigarenmakerij sterk expandeerde
en er onvoldoende mannelijke arbeidskrachten waren voor het sigarenmakersvak.
Bij Lurmans speelden allerlei andere motieven om vrouwen in dienst te nemen een
rol. Vrouwen waren volgens Lurmans veel productiever en gedisciplineerdere
arbeidskrachten dan mannen.

In het bedrijf van Lurmans werkten mannen en vrouwen niet in verschillende
ruimten. Lurmans deelde de door ondernemers in de rest van het land gevoelde nood-
zaak van ruimtelijke segregatie kennelijk niet. Hij vertegenwoordigde in dat opzicht
de mening van de ondernemers van de meeste sigarenmakerijen in Eindhoven en
omstreken. In bijna al die bedrijven werkten ook vrouwen als sigarenmaakster en
was ruimtelijke seksesegregatie ongebruikelijk. Bij het bedrijf van F. van Schaik was
dat ook zo: ‘mannen en vrouwen zitten door elkander aan dezelfde tafels’. Hetzelfde
gold voor de Woenselse sigarenmakerijen van Altink, Kemenade en Van Vlijminck,
maar ook in het bedrijf van Meijer in Strijp en Gielaars in Stratum werkten mannen
en vrouwen door elkaar. Alleen bij de sigarenmakerij van Altink & Burgers in
Woensel beëindigden de vrouwen het werk een kwartier vroeger dan de mannen
en hadden mannen en vrouwen bovendien een verschillende opgang. Bij Mignot
& De Block hadden vrouwen en mannen afzonderlijke toegangen tot de fabriek.

Sigarenmaaksters verdienden over het algemeen hetzelfde stukloon als sigarenma-
kers. Loonverschillen ontstonden doordat vrouwen soms minder uren werkten. In
Utrecht daarentegen verdienden de sigarenmaaksters minder dan sigarenmakers omdat
zij alleen de mindere kwaliteit sigaren mochten maken.

Het gevolg van het feit dat vrouwen in meerdere Eindhovense bedrijven als
sigarenmaakster werkten, was dat het aantal in de sigarenfabrieken werkzame meisjes
zowel absoluut als relatief sterk steeg. Sigarenmaaksters werkten namelijk met meisjes
als hulpkracht. Doordat sigarenfabrikanten als Mignot & De Block en Lurmans bereid
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waren ook vrouwen als sigarenmaakster te laten werken, kregen deze een kans om
een langere loopbaan in de sigarenindustrie te doorlopen. In de sigaren’fabrieken’
was het namelijk gebruikelijk dat een sigarenmaker geholpen werd door een jongen.
‘Deze jongens, die op die wijze het sigarenmaken moeten leeren, vangen meestal
hun loopbaan aan met strippen of dekbladen opleggen; zij ontvangen gewoonlijk
hun loon van den patroon; dit bedraagt meestal / van dat van den sigarenmaker.’

De vrouwen die als sigarenmaakster werkten, hadden meestal een meisje als pop-
penmaakster bij zich zitten. Doordat vrouwen als sigarenmaakster werkten, ontstond
er een gelijkwaardige situatie: ‘Een meisje of jongen begint met strippen voor ƒ ,
per week, gaat daarna gedurende  à  jaar poppenmaken (dit is de kern van de sigaar)
tegen een weekloon van ƒ , om daarna [..] sigarenmaker(ster) te worden. Met
het groeien der handigheid stijgt dan ook de verdienste, wijl alleen op stukloon wordt
gewerkt.’ Het gemiddelde loon voor een sigarenmaker of -maakster lag in 
in Eindhoven tussen ƒ  en ƒ  per week.

Pas na  liep het aandeel van de vrouwenarbeid in de Eindhovense sigarenindus-
trie terug. De enorme groei van de Philipsfabrieken oefende, vooral na , een
sterke zuigkracht uit op de meisjes en vrouwen in alle bedrijfstakken omdat de gloei-
lampenindustrie relatief zeer goed betaalde en ook qua werkomstandigheden was
te verkiezen. 

Maastricht
Evenals in Eindhoven was het in Maastricht gebruikelijk dat vrouwen als sigarenmaak-
ster werkten. Dit bleek uit het verhoor van Eduard Philips, tabaks- en sigarenfabrikant,
tijdens de arbeidsenquête van . Hij had twee aparte fabrieken; de pruimtabak
en snuif werden gemaakt door mannen en jongens, terwijl de sigaren uitsluitend ge-
maakt werden door meisjes. Daar was alleen een mannelijke opzichter.

De sigarenmaaksters werkten in twee zalen. In de ene zaal werkten , in de andere
 vrouwen. In deze sigarenfabriek werd uitsluitend vormwerk gemaakt. ‘Wij maken
slechts ordinaire sigaren tot den middelprijs toe. De sigaren, die uit de hand gemaakt
worden, zijn fijner, doch dit komt bij ons niet voor.’ Toen er nog handwerk werd
gemaakt, werkte iedere sigarenma(a)k(st)er met een wikkelma(a)k(st)er, ‘maar nu
zij in vormen gemaakt worden, werkt ieder afzonderlijk’. Meisjes van  jaar stripten
de tabaksbladeren, de wat oudere meisjes maakten de wikkels. De vrouwen in de
sigarenfabriek werkten op stukloon terwijl de mannen in de tabaksfabriek weekloon
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kregen. De wikkelmaaksters kregen voor een dagproductie van ongeveer  à 
wikkels een loon van ƒ , à ƒ ,. De sigarenmaaksters konden tussen  en 
sigaren per dag maken en verdienden daarmee dan tussen ƒ , en ƒ , per dag.

vraag Dat cijfer is belangrijk lager dan wat in de Hollandsche fabrieken wordt
betaald?

Philips Ik geef dit toe wat Amsterdam en Rotterdam betreft, maar die fabrieken
maken ook betere prijzen dan wij. Men moet ons vergelijken met Eindhoven,
waar ongeveer hetzelfde fabricaat wordt aangetroffen, en dan betalen wij
nog iets beter.

Evenals Ribbius Peletier in Utrecht had Philips een strakke scheiding doorgevoerd
tussen het werk van mannen en vrouwen. Maar anders dan Ribbius Peletier, die er
toe overgegaan was een sigarenfabriek voor vrouwen op te richten, liet Eduard Philips
al het werk in zijn sigarenfabriek door vrouwen doen en al het werk in de tabaks-
fabriek door mannen en jongens. Mogelijk bestond er in Maastricht, zo als in Utrecht
en Eindhoven, in de tijd dat de sigarenfabricage expandeerde een krapte op de
(mannelijke) arbeidsmarkt en was Eduard Philips er daarom toe overgegaan om het
sigarenmaken door vrouwen te laten verrichten. 

De vergelijking van het werk van vrouwen, respectievelijk meisjes in de siga-
renfabriek met het werk van mannen, respectievelijk jongens in de tabaksfabriek maakt
de verschillen duidelijk. De jongens deden ander werk dan de mannen in de tabaks-
fabriek. In de tabakskerverij wogen de jongens de tabak af en maakten er pakjes van.
Bij de pruimtabak stripten de jongens het binnengoed en legden de tabak op de tafel.

De volwassen mannen in de tabaksfabriek sorteerden de tabaksbladen op kleur voor
het maken van kerftabak; anderen sponnen de draden van de pruimtabak. Bij het
spinnen van de pruimtabak werd elke volwassen man geassisteerd door een jongen.

Opvallend is dat het sorteren van de tabak door mannen werd gedaan: in andere
bedrijfstakken, zoals papier, was het sorteren van materialen naar kwaliteit of kleur
vrouwenwerk. 

‘De kleine jongens die sigarettes inpakken, worden per stuk betaald, evenzoo
degenen die kistjes maken.’ Jongens verdienden op -jarige leeftijd nooit minder
dan ƒ , per week en -jarige jongens verdienden ƒ , per week. Het gemiddeld
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weekloon van de volwassen mannen in de tabaksfabriek lag op ƒ , terwijl het
maximum-loon voor mannen ƒ  per week bedroeg. De door de enquêtecommissie
verhoorde tabakssorteerder Theodoor Verhoog verdiende dit maximum weekloon.

Hij was in  op -jarige leeftijd in dienst gekomen en verdiende toen ƒ ,
per week. Ter vergelijking de lonen van de vrouwen die in  in de sigarenfabriek
werkten: de wikkelmaaksters verdienden tussen ƒ , en ƒ , per week en de
sigarenmaaksters tussen ƒ , en ƒ , per week. De lonen van de vrouwen in de
sigarenfabriek kwamen redelijk overeen met de lonen van de mannen die in de
tabaksfabriek werkten. De sigarenfabrikant Eduard Philips werkte dus niet met
sigarenmaaksters omdat hij ze minder kon betalen dan mannen. 
 
Amsterdam en Rotterdam
Door de tabaks- en sigarenfabrikant Philips uit Maastricht werd een vergelijking met
de Amsterdamse en Rotterdamse sigarenfabrieken van de hand gewezen. In deze
beide Hollandse steden bestond een omvangrijke sigarennijverheid die uit het koloniaal
trafiekbedrijf was ontstaan. De aanvoer van tabak uit Java had geleid tot sigarennijver-
heid. Sigaren werden hier aanvankelijk in huisnijverheid vervaardigd. 

De twee grote manufacturen in Amsterdam, die van Bergman Carels en Van
Maurik, waren in de jaren zestig uit de huisnijverheid gegroeid. De sigarenfabrikanten
in die steden stonden ambivalenter tegenover arbeid van vrouwen in hun fabrieken.
Zij namen in dit opzicht een positie in tussen enerzijds Kampen, waar (bijna) geen
vrouwen in de sigarenindustrie werkten, en het zuiden (Eindhoven en Maastricht)
waar dit betrekkelijk normaal was. In  werkten bij Justus van Maurik, een van
de grotere sigarenfabrikanten in Amsterdam,  volwassen mannen en  jongens.
Bij Justus van Maurik werkten geen vrouwen en meisjes.

vraag  Waar zit het hem in, dat anderen wel vrouwen en meisjes laten werken?
Van Maurik Waarschijnlijk omdat zij de gelegenheid hebben om de mannen en

vrouwen van elkander afgescheiden te houden. Ik zou geen gelegenheid
hebben om de meisjes op een aparte zaal te plaatsen.

vraag  Dat is dus voor u reden genoeg, om geen meisjes te nemen?
Van Maurik Ja, ten minste ik heb in  met meisjes gewerkt, maar ik kan niet

zeggen, dat mij dit recht beviel.
vraag  Waarom niet?
Van Maurik Zij waren nogal precoce [= vroegrijp], de prikkel kwam nogal vlug

en ik vond het niet nodig om behalve mijne fabriek er nog ene fabriek
van iets anders op na te houden.
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In dit geval waren de sigarenfabrikant en de voorzitter van de enquêtecommissie
Verniers van der Loeff beiden van mening dat mannen en vrouwen ruimtelijk
gescheiden moesten werken omdat gemengde werklokalen aanleiding zouden geven
tot ongewenste contacten. Weliswaar stemde de enquêteur in met Van Maurik –
‘Gij deedt dit dus met een uitstekend doel’ – maar tevens vroeg hij zich af of het afzien
van meisjesarbeid financieel niet nadelig was omdat meisjes minder verdienden dan
jongens. Dat bleek niet het geval te zijn en Van Maurik onderstreepte slechts dat hij
van vrouwen op mannen was overgeschakeld omdat de meisjes ‘lastiger dan de knapen’
waren en zelfs drank meebrachten in de fabriek: zijn opzichter had verscheidenen
met heupflacons jenever betrapt.

Het was gebruikelijk dat een sigarenmaker geholpen werd door een jongen als
wikkelmaker. In tijden van expansie kon een tekort aan mannelijke sigarenmakers
op de lokale arbeidsmarkt door de fabrikanten opgevangen worden door vrouwen
als sigarenmaakster op te leiden. In dat geval werden de sigarenmaaksters geassisteerd
door meisjes als wikkelmaaksters. Maar zoals het verhoor van Van Maurik aangaf,
speelden nog andere factoren mee in de keuze van de werkgevers. De keuze van
sigarenfabrikanten voor mannen of vrouwen, jongens of meisjes hing ook af van het
gedrag van het mannelijk of vrouwelijk personeel. Zo had Lurmans in Eindhoven
liever vrouwen dan mannen als sigarenmakers omdat die geregelder werkten.
Daarentegen wilde Van Maurik in Amsterdam liever geen meisjes als stripsters of
poppenmaaksters, juist omdat zij minder gedisciplineerd werkten dan jongens. Er
waren evenwel ook nog andere redenen om meisjes in plaats van jongens aan te nemen
in de sigarenfabricage. Van Maurik wees in zijn verhoor al op de situatie bij zijn collega
sigarenfabrikant Bergman Carels. Die had op het moment dat hij door de enquêtecom-
missie werd ondervraagd  arbeiders in dienst. Bij dit bedrijf werkten sinds 
meisjes als wikkelmaakster. Als gevolg van een staking in  lag het bedrijf enige
tijd stil en gingen de jongens die als bosjesmaker bij hem werkten, ander werk zoeken.
Juist in die tijd was er veel werk in de diamantslijperijen waar jongens vast werk
vonden. Zij kwamen na de staking dus niet meer terug bij Bergman Carels. ‘Een
sigarenmaker kan moeilijk zijn brood verdienen, of hij moet iemand hebben, die
hem adsisteert. Ik heb toen meisjes genomen, om het werk te doen, wat vroeger
de jongens deden.’ Hierdoor ontstond de voor het sigarenvak vrij bijzondere situatie
dat meisjes en vrouwen de mannen assisteerden en er dus in gemengde ‘ploegen’
werd gewerkt. Overigens verdween deze situatie weer in de loop van de tijd toen
voldoende jongens zich kwamen melden om te werken als wikkelmaker. Bergman
Carels: ‘Thans wordt het echter weder beter en komen er meer jongens.’ Ook
bij hem bestond de neiging terug te keren naar de ‘oorspronkelijke’ seksesegregatie
zoals die voor de staking van  bestond.

Interessant is in dit verband ook het relaas dat Gerard Blankert voor de commissie
hield. Hij was sigarenmaker bij de fabriek van Kiste & Bax te Amsterdam. Bij deze
fabriek werkten  mannen en slechts  vrouw. ‘Wij hebben ook wel  meisjes
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gehad.’ Vier van deze stripsters waren echter weggegaan omdat ze ‘te weinig ver-
dienden en te koud zaten’, volgens Blankert. Ze verdienden dan ook slechts ƒ ,
per week. Blankert had vroeger in Rotterdam gewerkt bij verschillende sigarenfa-
brieken en vertelde: 

Bij Dobbelman en Van den Arend te Rotterdam werkt men met een aanzienlijk vrouwenperso-
neel. Ons geheele vak zou eigenlijk door vrouwen kunnen verricht worden; vandaar dat de
vrouwen sterk met de mannen concurreeren. In ons vak wordt zeker soort van arbeid steeds
door vrouwen verricht, zooals bijv. het tabakstrippen. Hoofdzakelijk, want bij den heer
Dobbelman heb ik ene vrouw Eshuys gekend, die ook sigaren maakte. Die vrouw kon met
kleiner weekgeld toe dan een man, omdat zij, gehuwd zijnde, haar man ook geld verdiende.

Toch waren sigarenmaaksters in Rotterdam uitzonderingen, zoals bleek uit de
verhoren die in  voor de staatsenquête werden gehouden. Bij de tabaks- en
sigarenfabriek van Louis Dobbelman, waar Blankert ook had gewerkt, werkten in
  à  sigarenmakers. Er werkten ook vrouwen als stripsters in de sigarenfabriek,
echter een verdieping hoger dan de mannen. In de sigarenfabriek was dus sprake
van ruimtelijke segregatie. Maar in de tabakskerverij, -pakkerij en sorteerderij van
Dobbelman werkten mannen en vrouwen bij elkaar in één ruimte, zij het onder scherp
toezicht. Dobbelman vertelde de enquêtecommissie: ‘er zijn  bazen, die niets anders
hebben te doen dan het oog daarop te houden.’

In de tabakskerverij werkten  vrouwen en meisjes, tussen  en  jaar. Dob-
belman had een duidelijk motief om dit werk door vrouwen te laten doen: ‘het is
heel licht werk, en men kan het goedkooper gedaan krijgen door vrouwen dan door
mannen.’ Dobbelman gaf op dat volwassen vrouwen een vast weekloon van ƒ ,
à ƒ , per week verdienden, meisjes verdienden minder. Zijn opgave was aan
de hoge kant. Een van de arbeidsters op de tabakskerverij, de -jarige Maria Ketelaar,
gaf veel lagere lonen op. Zelf plakte ze zakjes en verdiende daarmee ƒ  per week.
Dit was meer dan haar jongere collega’s verdienden. Vrouwen van in de twintig
verdienden met het invochten van tabak ƒ  per week. Bij de mannen varieerde
het vaste weekloon tussen ƒ , en ƒ ,. Deze grote spreiding werd veroorzaakt
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. Ibidem, , verhoor Jan Boerlage,  jaar sigarenmaker aan de tabaks- en sigarenfabriek van de
heer Louis Dobbelmann te Rotterdam, antw. .

. Ibidem, , verhoor Louis Dobbelmann, antw. .

doordat het laagste bedrag waarschijnlijk door jongens na schooltijd werd verdiend.
De volwassen mannen zaten over het algemeen vlak onder het door Dobbelman
opgegeven maximum. Volgens de bij Dobbelman werkzame sigarenmaker Jan
Boerlage verdiende een sigarenmaker ‘van gemiddelde bekwaamheid’ tussen ƒ ,
en ƒ , per week. Dobbelman had op basis van de verdiende stuklonen berekend
dat de sigarenmakers tussen ƒ  en ƒ  verdienden: ‘dit hangt hoofdzakelijk van de
vlugheid af. Hoe fijner de sigaren zijn, des te minder kunnen er worden gemaakt.’

Het verschil tussen de weeklonen van mannen en vrouwen was dus aanzienlijk. En
hoewel Dobbelman het strippen van tabak door vrouwen motiveerde met dit
loonvoordeel, blijft het opmerkelijk dat hij er niet toe overging om vrouwen voor
minder loon sigaren te laten maken. Dit had hem nog veel meer voordeel kunnen
opleveren.

Stedelijke verschillen
Voordat de productie van sigaren in de jaren dertig van de twintigste eeuw gemecha-
niseerd werd, bestonden er aanzienlijke verschillen in de seksesegregatie in de diverse
steden. Voor een deel waren deze verschillen het gevolg van de arbeidsorganisatie
in de verschillende steden. 

Het sigarenmaken werd door Duitse mannen uit Bremen in Kampen geïntrodu-
ceerd. Daarmee was dit werk aanvankelijk als mannenwerk gedefinieerd. In de periode
dat de sigarenmakerij expandeerde, waren er in Kampen voldoende mannen en
jongens beschikbaar om het vak uit te oefenen. In deze periode was het maken van
grote hoeveelheden sigaren belangrijker dan het maken van kwalitatief hoogwaardige
sigaren. Dankzij de voortdurende vraag naar sigaren stegen de lonen van de mannen
in de sigarennijverheid enorm. Het ruime aanbod van mannen maakte de inschakeling
van vrouwen in de sigarennijverheid in Kampen niet noodzakelijk. Er werkten tot
 bijna geen vrouwen in de sigarenfabrieken. Na  stagneerde de sigarennijver-
heid. De sigaren werden in toenemende mate in huisnijverheid gemaakt. Aanvankelijk
werd dit veroorzaakt door ruimtegebrek in de stad maar al spoedig gingen de
economische voordelen zwaarder tellen. De sigarenmakers verdwenen uit de
manufacturen en gingen thuis werken. Daarbij werden ze nu vaker geholpen door
hun echtgenotes en kinderen. De seksesegregatie veranderde slechts in beperkte mate
als gevolg van de overgang naar de huisnijverheid. Het eigenlijke sigarenmaken bleef
mannenwerk.

Sigarenfabrikanten waren over het algemeen van mening dat vrouwen zeer geschikt
waren voor het sigarenmakersvak. Dit bleek uit de informatie die in het kader van
de voorbereiding van de Nationale Tentoonstelling Vrouwenarbeid van  bij
verschillende sigarenfabrikanten werd ingewonnen. De sigarenfabrikant Legebeke
uit Dieren antwoordde dat bij hem ‘vrouwen slechts ondergeschikte taken [verrichten]
bij het sigaren maken. Maar volgens hem kunnen vrouwen evengoed als mannen
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. IIAV, archief NTVA, inv.nr. , Joh. Legebeke & Co. uit Dieren (), meer over deze
sigarenfabrikant is te vinden in het boek Nas, Sigaren uit Dieren.

. IIAV, archief NTVA, inv.nr. , sigarenfabrikant Dorssen.
. Stam, De glorie van het ongeziene, -. De tabaks- en sigarenfabrikant Gerrit van Dorssen uit

Amersfoort besloot naar aanleiding van een advertentie in de Haagsche Courant om speciaal voor
de gelegenheid een sigarenmaakster te trainen. Hij hoopte de eerste kopers van zijn sigaren op
de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid te treffen, Grever en Waaldijk, Feministische
Openbaarheid, .

het vak van sigarenmaken leren, zoals blijkt uit de situatie in Eindhoven en Kampen.’

Een enigszins bevreemdend antwoord als men bedenkt dat er in Kampen geen sigaren-
maaksters werkten en in Eindhoven wel.

De gebroeders Dorssen, sigarenfabrikanten uit Amersfoort, waren ‘van oordeel,
dat de vrouw bij uitnemendheid geschikt is voor ‘t maken van cigaren. Daar zij van
nature fijner bewerktuigd is dan de man, kan zij de melange van bladeren losser en
makkelijker rollen, waardoor de cigaar beter trekt. Een fabriek met uitsluitend
vrouwelijk personeel, onder vrouwelijk toezicht, zou uitstekend kunnen werken,
want de moraliteit is alweer de reden dat men terugkomt op ‘t aannemen van gemengd
personeel, al zijn zij in verschillende afdeelingen.’ Hoewel het bedrijf in Amersfoort
niet met sigarenmaaksters werkte, demonstreerde Clasina Landraat op de Nationale
Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in  het sigarenmaken namens de firma
Drossen.

Onder sigarenfabrikanten bestond kennelijk de opvatting dat het werk net zo goed
door vrouwen als door mannen kon worden gedaan, ook al gebeurde dat in de praktijk
van hun eigen bedrijf niet. Opvallend is dat de lagere lonen voor vrouwen nergens
als een motief worden genoemd om over te schakelen op sigarenmaaksters of
wikkelmaaksters. Het maken van sigaren was altijd stukwerk en het stukloon werd
alleen bepaald door de soort gemaakte sigaren. Nergens werd onderscheid gemaakt
in het stukloon voor mannen of vrouwen. Juist omdat het stukloon voor mannen
en vrouwen bij het sigarenmaken gelijk was, betekende het laten maken van sigaren
door vrouwen ook geen financieel voordeel voor deze ondernemer. Als er al ver-
schillen in de beloning van mannelijke en vrouwelijke sigarenmakers waren, werden
deze veroorzaakt doordat mannen de duurdere en vrouwen de goedkopere soorten
sigaren maakten.

. De mechanisatie van de sigarenfabricage en de toename van het werk
van vrouwen

Na  vonden ingrijpende veranderingen plaats in het productieproces van de siga-
renindustrie. In één decennium voltrok zich in korte tijd de lang achterwege gebleven
mechanisering van de sigarenindustrie. Dit proces had ingrijpende gevolgen voor
de tot dan toe bestaande seksesegregatie. In  werd door de arbeidsinspectie
geconstateerd: ‘Over de geheele lijn is hier een verschuiving naar de richting van
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. ARA, archief Arbeidsinspectie, inv.nr. . Brief van de hoofdinspecteur van de arbeid, hoofd
van het eerste district (van de arbeidsinspectie) aan de Directeur-Generaal van den Arbeid, 
februari .

. Sluyterman, ‘Werkloosheid in de sigarenindustrie gedurende het interbellum’, .
. ARA, archief Arbeid en Fabriekswezen, inv.nr. . Rapport van een onderzoek, ingesteld in

de maand Juli  in een aantal bedrijfstakken der Nederlandsche industrie naar de mate, waarin
vervanging van volwassen arbeiders door jeugdige werkkrachten plaats vond en de oorzaken, welke
daartoe hebben geleid. ( augustus ), .

. Onderzoek naar de “Blijvende Werkloosheid” en haar Bestrijding, -.
. Erens en Van Iersel, De Nederlandsche Sigarenindustrie, -.

meer en meer vrouwenarbeid. Vooral het bedienen der machines; sigarillosmachines,
bosjesmachines e.d. wordt in hoofdzaak aan meisjes en vrouwen opgedragen.’

In hoog tempo mechaniseerde het bedrijf dat tot de jaren dertig voornamelijk
handmatig werd uitgeoefend. In de jaren twintig kwamen er machines op de markt
die bepaalde delen van het productieproces van de menselijke hand konden over-
nemen. In de jaren dertig was er tevens sprake van een dalende vraag naar sigaren
door de opkomst van de sigarettenindustrie. De kostprijs van de sigaren kwam
daarmee onder druk te staan.

De voorbereidende werkzaamheden bij het maken van sigaren werden het eerst
gemechaniseerd. In toenemende mate werden stripmachines gebruikt waardoor het
handstrippen van het binnengoed nagenoeg geheel werd verdrongen. De toepassing
van de stripmachine had ontslag van zowel jongens als meisjes ten gevolge en
veranderde dus weinig aan de sekse-ratio. Vervolgens werden de afwerkende
handelingen gemechaniseerd. Er kwamen ringmachines, voor het ringen van sigaren,
banderolleermachines (voor dozen) en plakmachines. Pas daarna werd het eigenlijke
sigarenmaken middels de compleetmachine gemechaniseerd. Deze machine maakte
eerst de wikkel en bracht automatisch het dekblad erover, vervolgens maakte het
de punt. Kortom, de complete sigaar werd door deze machine gemaakt.

Het aantal machines dat in de jaren dertig voor de hoofdbewerkingen in gebruik
werd genomen is weergegeven in tabel ..

Tabel . Aantal en soort machines in Nederland tussen september  en mei 

Soort machines sept-31 april-34 mei-35 mei-36 mei-38

bosjesmachines 133 295 442 625 676
opdekmachines 9 ? 81 80
compleetmachines ? 141 131 96
oprolmachines 260 445 940 1060 1056

totaal 393 749 1523 1897 1908

Bron: Erens en Van Iersel, De Nederlandsche Sigarenindustrie, .

In  waren vrijwel geen machines in bedrijf gesteld. In  werd nog slechts
% van de productie geheel handmatig vervaardigd, % geschiedde geheel machinaal
terwijl % half- mechanisch werd vervaardigd. De mate waarin werd gemechani-
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. Aanhangsel tot het verslag van de Handelingen der Tweede kamer (/), .
. In  kwam de Amerikaanse Fres Work Compleet-sigarenmachine met een productie van 

stuks per minuut, bediend door  personen op de markt. Zij verving  sigarenmakers. In 
kwam de Formator-bosjesmachine, een Zweedse machine op de markt. Hoeven, De Nederlandse
Sigarenmakers, .

. Onderzoek naar de “Blijvende Werkloosheid” en haar Bestrijding, -.

Vrouwen werkzaam aan bosjesmachines bij de Willem II sigarenfabriek in . Aan elke
bosjesmachine werkten twee arbeidsters: een daarvan gaf het binnengoed aan en legde het met
een omblad omwikkelde bosje terug in de houten persvorm, de tweede bracht machinaal het omblad
aan. (Archief Willem II sigarenfabrieken Valkenswaard)

seerd, blijkt duidelijk uit tabel .. Het talrijkst waren de oprolmachines voor het
maken van kleine sigaren, de senoritas of cigarillos. Deze oprolmachines waren door
de sigarenfabrikanten massaal gekocht voordat de mechanisatie in  werd verboden
(zie verderop). Lang niet al deze machines werden direct in gebruik genomen. Zo
waren op  mei  van de  oprolmachines er slechts  in gebruik.

De meeste controversen speelden zich af rond de invoering van de bosjesmachine.
De bosjesmachine was een Amerikaanse en Zweedse vinding en zoals de naam al
aangaf, in staat om een ‘bosje’ te maken. De invoering van deze machine had tot
gevolg dat de bosjesmaker overbodig werd. De helft van de overbodig geworden
sigarenmakers behield werk in het opdekken van de machinaal vervaardigde ‘bosjes’.
Het gevolg van de invoering van de bosjesmachine was dat oudere sigarenmakers
werkloos werden terwijl er werkgelegenheid voor jeugdigen aan de nieuwe machines
ontstond. Wie die jeugdige personen over het algemeen waren, wordt duidelijk
uit verschillende beschrijvingen. 
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. ARA, archief Arbeidsinspectie, inv.nr. , brief van de hoofdinspecteur van de arbeid hoofd
van het e district der arbeidsinspectie aan de directeur generaal van de arbeid,  december .

. ARA, archief Arbeidsinspectie, inv.nr. , Kampen,  mei , L. Knoop, controleur van den
arbeid in het ste district der Arbeidsinspectie te Deventer, op woensdag  mei  de
sigarenfabriek van de N.V. Sigarenfabriek La Bolsa, voorheen C. J. Boele, Oudestraat  te Kampen
te hebben bezocht en aldaar te hebben waargenomen de navolgende machines.

. ARA, archief Arbeidsinspectie, inv.nr. , Kampen,  mei , L. Knoop bezoekt op maandag
 mei  de sigarenfabriek van Fa van Goor en Oorschot Spoorkade te Kampen.

Zo werden in  in de sigarenfabriek Denova in Utrecht twee Zweedse siga-
renmachines in werking gesteld. De machines werkten bij het bezoek van de
arbeidsinspectie nog niet op volle productie. Er werden op dat moment slechts .
à . stuks per machine per week gemaakt. ‘De machine doet op volle productie
het werk van  à  sigarenmakers, doch heeft  meisjes voor bediening nodig n.l.
 aan de machine en  ombladpluksters.’ Deze machines waren niet geschikt om
duurdere sigaren te maken. 

Met de introductie van de nieuwe machines kwamen vrouwen in sigarenfabrieken
werken in steden waar voorheen geen vrouwelijke sigarenmakers werkten. Zo telde
de sigarenfabriek La Bolsa in Kampen, de opvolger van de in de vorige paragraaf
besproken sigarenfabriek Boele, negen Zweedse bosjesmachines van het merk For-
mator. Elke machine werd bediend door twee meisjes: het ene gaf het afgesneden
of geplukt omblad over aan het oprolapparaat, het andere legde het ‘bosje’ in de vorm.
Daarnaast had het bedrijf vier opdekmachines die de machinaal gemaakte ‘bosjes’
verder afwerkten tot sigaren. Elke machine werd bediend door een meisje. Per
machine werden gemiddeld per week . ‘bosjes’ opgedekt. Ook de drie ring-
machines werden elk door twee meisjes bediend. Het beplakken van de sigarenkistjes
met een etiket gebeurde machinaal en wederom werd deze machine door meisjes
bediend. Alleen aan de twee binnengoedstripmachines werkten drie mannen. Een
man voerde aan de voorzijde het ongestripte binnengoed toe terwijl twee mannen
aan de achterzijde het gestripte binnengoed nog even nakeken. Het voorbeeld van
de sigarenfabriek La Bolsa in Kampen maakt het enorme effect van de mechanisatie
van de sigarenfabricage op de seksesegregatie duidelijk. Voor de mechanisatie was
al het werk op de fabrieken in Kampen mannenwerk geweest. Nu was het meeste
werk vrouwenwerk geworden. 

Het motief van de werkgevers voor deze radicale wijziging van de bestaande
seksesegregatie wordt duidelijk aan de hand van een andere Kampense sigarenfabriek,
de firma Van Goor en Van Oorschot. Dit bedrijf had in  zes bosjesmachines voor
het maken van senoritas. ‘Het zijn kleine machines die bediend worden door een
meisje (..) Met deze machines wordt de productie niet veel opgevoerd doch wordt
loon uitgespaard, daar nu een meisje in plaats van een sigarenmaker deze arbeid
verricht.’ De toenemende concurrentie in de sigarenindustrie dreef de ondernemers
tot kostenreductie. Opvallend is dat het werk aan de machines vanzelfsprekend door
jonge vrouwen werd gedaan, in navolging van Zweden en de Verenigde Staten. Zo
werd over de situatie in de Verenigde Staten gemeld: 
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. Womanpower, .
. Ook de historici Kooij en Pley nemen in hun beschouwing over vrouwenarbeid in de

sigarenindustrie vanzelfsprekend aan dat het werk aan de nieuw geïntroduceerde machines
vrouwenwerk was. Zij gaan dus geheel voorbij aan het proces van sekse-definiëring. Kooij en
Pley, ‘Principe en profijt’.

. ARA, archief Arbeidsinspectie, inv.nr. . Overzichtstabel tweede district arbeidsinspectie,
vervanging van vrouwen door mannen.

. Om Waarheid en Recht, -.
. ARA, archief Arbeidsinspectie, inv.nr. . Overzichtstabel tweede district arbeidsinspectie,

vervanging van vrouwen door mannen.
. Ibidem.

Some changes have made the work in an industry lighter, cleaner, or easier and have thus
encouraged the employment of women. [...] the development of increasingly automatic
machinery, led to the replacement of skilled male cigar makers by female machine tenders.

De machines, met uitzondering van de compleetmachine, waren nog niet volautomatisch
en er waren nog steeds handmatige handelingen nodig. Het waren vooral vrouwen die
dit werk, te weten het invoeren van de grondstoffen, verrichtten. De sekse van degene
die de nieuwe machines bediende, was nergens een onderwerp van debat. 

Waarom werden door de werkgevers vrouwen en meisjes aangenomen? In 
werd door de arbeidsinspectie een groot onderzoek gehouden in Noord-Brabant
en Limburg. Het doel van het onderzoek was zicht te krijgen op het soort werk dat
vrouwen en meisjes in een aantal industriële bedrijfstakken deden en of het mogelijk
zou zijn dit werk door jongens of mannen te laten doen. Naar aanleiding van het
bezoek aan de twaalf grootste van de honderd sigarenfabrieken in het westelijk deel
van Noord-Brabant werd opgemerkt: ‘Voor verschillende werkzaamheden worden
meisjes genomen, daar de loonen voor ongeschoold werk laag moeten zijn en de
mannen bij contractloon meer moeten verdienen.’ Deze opmerking heeft
hoogstwaarschijnlijk betrekking op de invoering van een landelijke CAO voor de
sigarenindustrie, die de werkgevers in het zuiden gedwongen had hun lonen op te
trekken naar het peil dat in het gebied ten noorden van de grote rivieren gold. De
zuidelijke werkgevers hadden als reactie hierop het inzetten van vrouwen verdedigd.

Van andere werkzaamheden, zoals het sinds de invoering van de Tabakswet van 
verplichte banderolleren, werd gezegd: ‘altijd door vrouwen gedaan, eentonig werk,
komt vingervlugheid bij te pas’. Hier werd dus meer de nadruk gelegd op de
specifieke eigenschappen van het werk dan op de loonhoogte. Het loonverschil speelde
echter wel degelijk een rol, gezien de opmerking dat ‘indien vele vrouwen door
jongens vervangen zouden worden, zouden deze jongens op hun ste jaar geen beter
betaald werk vinden, daar het verloop onder de mannen gering is.’ Jongens werden
geacht op den duur een ‘mannenloon’ te kunnen verdienen. Voor meisjes gold dit
veel minder en bovendien werd gesuggereerd dat het verloop onder de meisjes veel
groter was. De directies van de bezochte sigarenfabrieken zagen dus weinig in een
wijziging van de bestaande seksesegregatie. Het werk dat vrouwen en meisjes in de
jaren dertig in de sigarenfabrieken deden, moesten zij om verschillende redenen blijven
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. Ibidem.
. ARA, archief Arbeid (en Fabriekswezen) inv.nr. . Rapport van een onderzoek, ingesteld

in de maand Juli  in een aantal bedrijfstakken der Nederlandsche industrie naar de mate, waarin
vervanging van volwassen arbeiders door jeugdige werkkrachten plaats vond en de oorzaken, welke
daartoe hebben geleid. ( augustus ), .

. Kooij en Pley, ‘Drie kwesties rondom vrouwenarbeid’, . Pas eind jaren dertig werden er
(landelijke) overzichten door het CBS opgesteld.

doen. Slechts één soort werk zou misschien door mannen in plaats van vrouwen
gedaan kunnen worden, namelijk het handstrippen. 

Het voorgaande wekt de indruk dat de mechanisering een toename van het aantal
werkzame vrouwen in de sigarenindustrie tot gevolg had. Maar was er in de jaren
dertig inderdaad een toename van vrouwenarbeid? Verschillende organisaties hebben
met een verschillend doel gegevens verzameld die een antwoord zouden moeten
geven op deze vraag. De uitkomst van een landelijk onderzoek van de arbeidsinspectie
uit  naar tachtig sigarenfabrieken wijst niet op een hoger percentage vrouwen
in deze bedrijven. In de periode tussen  en  werkten in de onderzochte
fabrieken driekwart mannen en een kwart vrouwen. De gegevens die Kooij en
Pley ontleenden aan de Katholieke Tabaksbewerker gaven een heel ander beeld. Het
percentage in de sigarenindustrie werkzame vrouwen liep op van  in  tot 
in . In het katholieke zuiden werkten al voor de mechanisatie meer vrouwen
dan in het noorden.

Tabel . De verdeling van mannen en vrouwen over negen functies in de
sigarenindustrie in november 

functies mannen vrouwen totaal % 
mannen

% 
vrouwen

sigarenmakers/sters
met de hand gewone sigaren 1438 26 1464 98 2 
met de hand kleine sigaren 105 0 105 100 0 
senoritas 44 34 78 56 44 

opdekker ‘bosjes’
gewone sigaren 4101 129 4230 97 3 
kleine sigaren 1464 91 1555 94 6 
senoritas 320 199 519 62 38 

tabaksbewerker 439 713 1152 38 62 
bosjesmachine;  bosjesoprolmachine;
compleetmachine

916 1702 2618 35 65 

deksorteerder; dekteller 39 56 95 41 59 
sigarensorteerder 719 140 859 84 16 
plakkerringer 122 291 413 30 70 

handmatig 159 159 100 
aan machine 215 215 100 

overig plakkerij-personeel 350 473 823 43 57 

totaal 10057 4228 14285 70 30 

Bron: CBS Maandschriften (), -.
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. Zie voor een uitgebreide bespreking van standpunten van werkgevers- en werknemersorganisaties
en de precieze inhoud van de mechanisatiewet, Meijers, Een onderzoek naar de noodzakelijkheid
van ordening in de sigarenindustrie, -. 

. Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan CBS Maandschrift (), -. 

De sigarenindustrie in het zuiden van Nederland, waar De Nederlandse R.K.
Tabaksbewerkersbond St. Willibrordus zijn gegevens van betrok, mechaniseerde
bovendien sneller dan die in het noorden van Nederland.

De steeds toenemende werkloosheid onder sigarenmakers werd door hun
vakbonden toegeschreven aan de voortschrijdende mechanisatie. De acties van de
bonden waren sinds  dan ook gericht op een wettelijk verbod van verdere
mechanisatie. Een deel van de werkgevers in de sigarenindustrie steunde dit streven.

Met name de kleinere werkgevers die halverwege de jaren dertig nog niet tot
mechanisatie waren overgegaan, waren sterk gekant tegen de mechanisatie. Enerzijds
ontbraken hun de financiën voor de aanschaf van machines, anderzijds vreesden zij
de concurrentie van de werkloze sigarenmakers die voor zichzelf zouden beginnen.
De acties hadden uiteindelijk succes en in  werd er een unieke wet aangenomen
die verdere mechanisatie beperkte. Door het verbod op verdere mechanisatie bleef
na  het percentage vrouwen in de sigarenindustrie op dertig steken. De verhou-
ding tussen vrouwen (boven  jaar) en meisjes (beneden  jaar) bleef ongewijzigd.
Daarentegen nam het aandeel van jongens toe ten koste van dat van volwassen
mannen. Waren in maart  % jongens (beneden  jaar) in de sigarenindustrie
werkzaam, in november  was dat opgelopen tot %. 

Een drietal onderzoeken dat het CBS aan het eind van de jaren dertig publiceerde,
geeft een gedetailleerd beeld van de toen bestaande functiesegregatie.

Het handmatig vervaardigen van gewone en kleine sigaren gebeurde bijna alleen
door (volwassen) mannen. Tegenover de  sigarenmakers voor gewone sigaren
stonden slechts  vrouwen. Hiervan waren er  in Eindhoven werkzaam. Omdat
er bijna geen vrouwelijke sigarenmakers waren, waren vrouwelijke opdekkers van
gewone en kleine sigaren ook zeldzaam. Een klein groepje mannen en vrouwen
maakte senoritas met de hand. Opdeksters voor senoritas waren er weer wel. De
bosjes-, bosjesoprol- en compleetmachines (helaas niet uitgesplitst) werden voor 
procent door vrouwen bediend. Van de  procent mannen die aan deze machines
werkte, was  procent jonger dan  jaar. Van de  procent vrouwen die aan deze
machines werkte, was  procent jonger dan  jaar. Deze machines werden dus door
jongens en verder overwegend meisjes bediend. Bij het deksorteren en dektellen
waren vrouwen in de meerderheid terwijl zowel het handmatig als het machinaal
ringen van sigaren eveneens uitsluitend door vrouwen werd gedaan. Het sorteren
van sigaren gebeurde weer voornamelijk door mannen.

Functiesegregatie en verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen gingen
in de jaren dertig hand in hand. Ze kunnen eveneens vergeleken worden op basis
van het door het CBS verzamelde materiaal. Hierbij is tevens voor de meeste functies
een onderverdeling gemaakt naar drie leeftijdscategorieën, omdat lonen natuurlijk
sterk samenhingen met leeftijd. Voor de vergelijking zijn de gemiddelde uurlonen
uit november  genomen. De uiteindelijke loonverschillen tussen mannen en
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Tabel . Uurlonen (in centen) van mannen en vrouwen in november  in de
sigarenindustrie

leeftijd uurloon
mannen

in centen

uurloon
vrouwen
in centen

vrouwenloon
in % van

mannenloon
sigarenmak(st)ers

met de hand gewone sigaren 49 40 82 
met de hand kleine sigaren 42
senoritas 38 33 87 

opdekker bosjes
gewone sigaren > 21 48 40 83 

18-20 40 40 100 
< 18 29 35 120 

kleine sigaartjes > 21 46 37 80 
18-20 37
< 18 27

senoritas > 21 43 44 103 
18-20 38 34 91 
< 18 31 31 100 

tabaksbewerker > 21 40 28 69 
18-20 25 21 84 
< 18 12 12 105 

bosjesmachine > 21 34 30 88 
bosjesoprolmachine 18-20 22 25 111 
compleetmachines < 18 12 15 120 
deksorteerder, dekteller > 21 49

18-20 21
< 18 13

sigarensorteerder > 21 52 43 82 
18-20 31 26 84 
< 18 18 14 78 

plakker > 21 45 35 77 
18-20 21
< 18 11 12 105 

ringer 
handmatig > 21 27

18-20 23
< 18 14

aan machine > 21 30
18-20 25
< 18 14

overig plakkerij personeel > 21 42 27 64 
18-20 24 22 94 
< 18 12 13 106 

Bron: CBS Maandschriften (), -.
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. Volwassen mannen kregen ƒ , per week zonder kindertoeslag en ƒ , met kindertoeslag.
Geen van de in de sigarenindustrie werkzame vrouwen ontving kindertoeslag. CBS Maandschrift
(), .

vrouwen waren in feite nog iets groter omdat de volwassen gehuwde mannen kinder-
toeslag ontvingen.

Wat als eerste opvalt in de vergelijking van de uurlonen van vrouwen en mannen
in de sigarenindustrie is dat het verschil in uurloon tussen mannen en vrouwen in
functies waar zowel mannen als vrouwen werkten, niet zo heel groot is. Vrouwen
en mannen die in dezelfde plaats werkten, verdienden weliswaar hetzelfde uurloon
maar er werkten meer vrouwen in de steden waar het uurloon onder het landelijk
gemiddelde lag. Dit verklaart het feit dat vrouwen toch maar tachtig procent van
het mannenloon verdienden voor hetzelfde werk. Volwassen tabaksbewerksters ver-
dienden maar % van het uurloon van hun mannelijke collega’s. 

De functie tabaksbewerker was echter een restcategorie waarin verschillende andere
overige werkzaamheden waren verzameld. In een aantal functies verdienden meisjes
meer dan jongens. Dit was het geval bij de bosjes-, bosjesoprol- en de compleetmachi-
nes. Uitsluitend volwassen mannen die deze machines bedienden, kregen een hoger
uurloon dan volwassen vrouwen. Hetzelfde gold voor opdeksters van gewone sigaren
die gemiddeld een hoger uurloon dan mannen in dezelfde functies kregen. 

Voor een deel gaat deze vergelijking tussen uurlonen van mannen en vrouwen
met vergelijkbare functies echter voorbij aan de bestaande seksesegregatie. Zo waren
vrouwen slecht vertegenwoordigd in functies waar mannen de hoogste uurlonen
verdienden, zoals het handmatig sigarenmaken. Verder werkten er geen mannen of
jongens in bepaalde slecht betaalde functies. 

Het ringen van sigaren was vrouwenwerk en werd slechter betaald dan de meeste
andere functies in de sigarenindustrie. Een ander voorbeeld van seksesegregatie is
het sorteren en tellen van dekbladen. Dit gebeurde of door volwassen mannen die
daarmee bijna even goed verdienden als sigarenmakers, of door jonge vrouwen die
ten hoogste % van de volwassen mannen verdienden. Een enorm verschil gezien
het feit dat het sorteren van sigaren algemeen gezien werd als geschoold werk.

. Samenvatting

De late mechanisatie van de sigarenindustrie had tot gevolg dat deze bedrijfstak erg
arbeidsintensief bleef. Er werd wel geëxperimenteerd met machines om sigaren te
maken maar deze leverden onvoldoende kwaliteit sigaren. Bovendien vormden de
lage lonen lange tijd geen prikkel tot mechanisering. De enige innovatie tot de jaren
dertig was de blokvorm. De Amerikaanse socioloog Prus heeft het effect van de in-
voering van de van oorsprong Europese blokvorm op de seksesegregatie in de Ameri-
kaanse sigarenindustrie onderzocht. Volgens Prus was er dankzij de invoering van
de blokvorm minder scholing nodig voor het maken van sigaren met als gevolg dat
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. Prus, ‘Mechanisation and the gender-based division of labour in the US cigar industry’. 

er steeds meer vrouwen in de Amerikaanse sigarenindustrie gingen werken. In
Nederland bestond er geen verband tussen de invoering van de blokvorm en de
opleiding van vrouwen tot sigarenmaakster. Weliswaar was er minder scholing nodig
voor het maken van blokwerk dan voor de handmatige vervaardiging van sigaren
maar dit leidde niet tot de inschakeling van vrouwen bij de sigarenfabricage. De
sigarenfabrikanten die toe over gingen om vrouwen op te leiden voor het sigarenma-
kersvak deden dit tussen  en , lang voordat de blokvorm werd gebruikt.
Het motief bij de Nederlandse werkgever was dat er een tekort aan sigarenmakers
was. Mogelijk was er in de V.S. ten gevolge van de expansie van de sigarenindustrie
een tekort aan mannelijke sigarenmakers en maakte de blokvorm het gemakkelijker
vrouwen in het vak te introduceren. 

De seksesegregatie in de sigarenindustrie verschilde tot de jaren dertig sterk van stad
tot stad. Juist omdat de sigarenindustrie tot die tijd overwegend handwerk was, waren
lokale factoren doorslaggevend voor de verdeling van het werk tussen mannen en
vrouwen, jongens en meisjes. Omdat het productieproces van het sigarenmaken niet
was gemechaniseerd, bleven tot  manufactuur en huisindustrie naast elkaar bestaan.
In Kampen werden sigaren aanvankelijk door mannen in manufacturen vervaardigd.
Vervolgens verdween de manufactuur en werden sigaren uitsluitend in huisindustrie
vervaardigd. In deze fase gingen vrouwen en meisjes tabak strippen en hun man of
vader helpen met de vervaardiging van de sigaren. Aan het begin van de twintigste
eeuw werden de sigaren in Kampen weer in toenemende mate in manufacturen ge-
maakt en verdween de huisindustrie geleidelijk. Mannen en jongens werkten in de
sigarenfabrieken en vrouwen en meisjes stripten thuis de tabak die in de manufacturen
werd verwerkt. 

In Utrecht werden sigaren in de gehele periode in manufacturen vervaardigd. Aan-
vankelijk was dit het werk van mannen en jongens. Ribbius Peletier doorbrak dit
segregatiepatroon door meisjes voor het sigarenmakersvak op te leiden. 

Eindhoven en omgeving ontwikkelden zich tot het centrum van de Nederlandse
sigarennijverheid. Ook daar werden sigaren voornamelijk in manufacturen door
mannen gemaakt. Daar doorbrak het bedrijf Mignot & De Block het bestaande
segregatiepatroon door vrouwen voor het sigarenmakersvak op te leiden. Het voor-
beeld van Mignot & De Block werd in Eindhoven in de loop van de tijd door tal
van andere ondernemers gevolgd. In Amsterdam en Rotterdam groeide de vervaar-
diging van sigaren in huisnijverheid uit tot productie in manufacturen. De productie
in de huisnijverheid was georganiseerd op familiebasis. Het strippen van de tabak
gebeurde door vrouwen en meisjes, het maken van de sigaren door mannen en
jongens. Deze arbeidsdeling tussen mannen en vrouwen bleef bestaan toen de mannen
en jongens in de manufacturen hun werk gingen doen. 

Verschillen in de seksesegregatie in de verschillende steden werden voor een
belangrijk deel veroorzaakt door verschillen op de lokale arbeidsmarkt. Als er vol-
doende mannen waren, zoals in Kampen, bleef sigarenmaken mannenwerk. Als er
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een tekort aan mannen was op de lokale arbeidsmarkt, werden vrouwen tot sigaren-
maaksters opgeleid. Voor Ribbius Peletier in Utrecht vormde het tekort aan sigaren-
makers aanleiding om vrouwen voor dit vak op te leiden. De seksesegregatie in de
sigarenindustrie kon zelfs binnen één plaats sterk verschillen. In sommige steden was
de seksesegregatie homogeen. Zo werd in Kampen al het werk in de sigarennijverheid
door mannen en jongens gedaan. In Utrecht bleef Ribbius Peletier het enige bedrijf
waar ook vrouwen werkten. In de streek rondom Eindhoven was sigarenmaken bij
een groot aantal fabrieken vrouwenwerk, slechts bij enkele bedrijven was het uitslui-
tend mannenwerk. Bij veel van de Eindhovense bedrijven waar zowel mannen als
vrouwen sigarenmaker waren, zaten ‘mannen en vrouwen door elkander aan dezelfde
tafels’; er was dus zelfs sprake van ruimtelijke sekse-integratie. In de rest van het land
vonden sigarenfabrikanten ruimtelijke scheiding van de seksen noodzakelijk in verband
met de zedelijkheid. De Eindhovense ondernemers deelden deze opvatting niet. De
opvattingen van werkgevers over de wenselijkheid van ruimtelijke seksesegregatie
verschilden dus per streek en binnen één streek soms weer per bedrijf.

In de manufacturen werden sigaren gemaakt door een sigarenma(a)k(st)er, daarbij
veelal geholpen door een bosjesma(a)k(st)er. Het was gebruikelijk dat een sigarenmaker
met een jongen als bosjesmaker werkte en een sigarenmaakster met een meisjes als
bosjesmaakster. In uitzonderlijke situaties, zoals bij de Amsterdamse sigarenfabrikant
Bergman Carels in de jaren zeventig van de negentiende eeuw, kwam het voor dat
een meisje een sigarenmaker assisteerde. De jongens of meisjes die ‘bosjes’ maakten,
begonnen meestal met andere werkzaamheden zoals tabakstrippen. Na een aantal
jaren als bosjesma(a)k(st)er gewerkt te hebben, werd de jongen of het meisje zelfstandig
sigarenma(a)k(st)er. Dit was meestal de eindfunctie in de sigarenindustrie. In de be-
drijven waar sigarenmaaksters werkten, hadden meisjes net als jongens toegang tot
deze eindfunctie. In bedrijven waar geen sigarenmaaksters werkten, hadden meisjes
minder loopbaanmogelijkheden dan jongens.

In de loop van de jaren twintig kwamen er machines op de markt waarmee kwalita-
tief goede sigaren gemaakt konden worden. De productie van goedkope sigaren kon
als eerste worden gemechaniseerd, daarna werd het ook mogelijk om een betere
kwaliteit sigaren met machines te produceren. In de jaren dertig mechaniseerde de
sigarenindustrie in hoog tempo. De mechanisatie had een egaliserend effect op de
seksesegregatie in de verschillende plaatsen. Voorheen waren het vooral lokale om-
standigheden die de vorm van de seksesegregatie bepaalden. Bij de introductie van
de buitenlandse machines werd er vanzelfsprekend vanuit gegaan dat dit vrouwenwerk
was. De jonge vrouwen die deze machines bedienden, hadden een veel lager uurloon
dan volwassen sigarenmakers waardoor de ondernemers de productiekosten konden
drukken en de concurrentie het hoofd bieden. De nieuwe machines maakten het
handwerk in toenemende mate overbodig en veel sigarenmakers werkloos. De sterke
concurrentie was voor de sigarenfabrikanten een belangrijk motief voor mechanisatie.
Toch leidde de mechanisatie van de productie tot een veel minder sterke toename
van het aantal vrouwen dan men zou verwachten. Daarvoor waren twee oorzaken.
De toenemende werkloosheid van de sigarenmakers als gevolg van de mechanisatie
leidde tot verzet van vakbonden en een deel van de werkgevers. Dit verzet zorgde
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er uiteindelijk voor dat verdere mechanisatie van de sigarenindustrie van overheidswe-
ge werd verboden. Hierdoor stagneerde het mechanisatieproces. De productie van
sigaren in de jaren dertig gebeurde overwegend half-mechanisch: het bosje werd
machinaal gemaakt, het opdekken gebeurde door de sigarenmaker. Mannen bleven
dus nodig als sigarenmaker. 

De Mechanisatiewet van  verbood de aanschaf van nieuwe apparaten waardoor
het aandeel in de bedrijfstak werkzame vrouwen niet verder toenam. Daarnaast gingen
de werkgevers er toe over de nieuwe machines in toenemende mate door jongens
in plaats van meisjes en vrouwen te laten bedienen. Aanvankelijk werden de machines
voor driekwart door meisjes en vrouwen bediend, in  was het aandeel van jongens
gestegen tot ruim éénderde. Deze cijfers wijzen erop dat ondernemers in de sigarenin-
dustrie langzamerhand hun personeelsbeleid hadden gewijzigd. Zo werd aarzelend
gehoor gegeven aan het een aantal jaren eerder door de overheid geïnitieerde streven
om vrouwen en meisjes door jongens te vervangen. Door deze twee vormen van
bewust ingrijpen, werd het effect van de mechanisatie van de productie op de sekse-
segregatie behoorlijk gedempt.



 



. De toenemende koopkracht van de middenklasse was een andere reden voor het verdwijnen van
de ambachtelijke manier van produceren.

. Van den Eeckhout, ‘Onderaanneming en huisarbeid in Westeuropese hoofdsteden’, -, vindt
onderaanneming het meest karakteristieke element van sweating.

. Voor de algemene achtergronden van de kledingindustrie in Amsterdam zie de publicaties van
Knotter, Economische Transformatie en Stedelijke Arbeidsmarkt. Amsterdam in de tweede helft van de
negentiende eeuw, - en Boersma en Kuypers, ‘‘En toen kwam het kapitaal... ‘ Segmenterings-
processen op de arbeidsmarkt voor de kledingindustrie in Amsterdam, -’.

 Van intimiteit naar massaliteit: 
de kledingindustrie

. Inleiding

De kledingindustrie was in omvang van werkgelegenheid voor vrouwen de belang-
rijkste industriële tak en de enige waarin van meet af aan meer vrouwen dan mannen
werkten. De kledingnijverheid was, anders dan de sigarenindustrie, een bestaande
tak van nijverheid met een zeer sterke seksesegregatie. In de periode tussen  en
 vonden er ingrijpende wijzigingen plaats in het productieproces in de kledingin-
dustrie. Rond  was er sprake van ambachtelijke productie en werd de kleding
op maat gemaakt. Mede onder invloed van nieuwe technieken, de naaimachine en
de lintzaag, verloor de ambachtelijke manier van produceren geleidelijk terrein. In
 werd kleding in confectiefabrieken aan de lopende band gemaakt en was maat-
kleding een marginaal verschijnsel geworden. 

Kleding werd op tal van manieren vervaardigd. Naast werk op ateliers was er veel
thuisarbeid. Parallel ontwikkelde zich een stelsel van onderaanneming, het sweating-
systeem. Uit de sweating ontwikkelde zich vervolgens geleidelijk fabrieksmatige
productie. De grenzen tussen huisindustrie, ateliers, sweating-ateliers en fabrieken
waren vloeiend. De arbeidsinspectie sprak van huisindustriële arbeid als er minder
dan tien personen bij waren betrokken en van ateliers als stoommachine of elek-
tromotor of gasmotor ontbraken (desondanks konden er honderden arbeid(st)ers op
ateliers werken). Volgens deze definitie telden sweaters tussen de  en  arbeid(st)ers
en werd er van fabrieken gesproken als er in ieder geval een stoommachine of elektro-
motor aanwezig was en bij meer dan tien werknemers. Al deze verschillende manieren
van produceren bestonden naast elkaar, elk met hun eigen specifieke segregatiepatroon
tussen de seksen. 

De kledingindustrie zal vooral besproken worden aan de hand van de Amsterdamse
situatie. Daar zijn twee redenen voor. Ten eerste was Amsterdam het grootste
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kledingcentrum. Ten tweede zijn voor Amsterdam de meest gedetailleerde bronnen
beschikbaar. Een belangrijke bron vormen de resumés van de verhoren van de
gemeentelijke commissie betreffende de arbeidstoestanden te Amsterdam. Deze com-
missie verrichtte in - onderzoek naar de toestand in de Amsterdamse kledingin-
dustrie. Daartoe werden tussen  december  en  juni  in totaal  getuigen
gehoord. Naast werkgevers werden ook verschillende werklieden gehoord. Alhoewel
de georganiseerde en goed betaalde werklieden als coupeurs daarbij waren oververte-
genwoordigd, kwamen ook de gewone werklieden aan bod. Bij de landelijke enquêtes
van  en  werden slechts zelden vrouwen gehoord. Ook door de gemeentelij-
ke enquêtecommissie werden maar acht vrouwen gehoord, in een bedrijfstak waar
de meerderheid van de werknemers vrouw was. Voor de ontwikkelingen tussen 
en de Eerste Wereldoorlog is het onderzoek naar de toestand in de huisindustrie een
belangrijke bron. Voor de veranderingen in de positie van vrouwen in de Amster-
damse kledingindustrie in het Interbellum is gebruik gemaakt van de  interviews
die in het kader van de doctoraalwerkgroep ‘Naaisters in Amsterdam’ in  onder
leiding van Jaap Talsma werden gehouden.

. Herenkleding

Vrouwenkleding werd door vrouwen gemaakt en herenkleding door mannen.

Omstreeks  werkte de kleermaker op bestelling. Alle kleding was maatkleding,
afgestemd op het lichaam van de klant. Er waren twee soorten klanten voor nieuwe
herenkleding. Welgestelde heren lieten hun kleding op maat maken in ateliers. De
minder welgestelde klanten kochten zelf stof bij een lakenhandelaar of manu-
facturenmagazijn en lieten hun broek, vest of jas door een zogenaamde kleine
kleermaker maken. Deze werkte meestal thuis. De kleine kleermaker sneed de stof
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zelf en naaide het geheel aan elkaar. Over deze kleine kleermakers is niet veel bekend,
in tegenstelling tot het werk van kleermakers die in ateliers werkten. De groepen
die ook het werk van de kleermaker niet konden betalen, zoals arbeiders, kochten
tweedehands kleding of hun vrouwen maakten de kleding zelf.

Het werk van kleermakers op ateliers
Er waren drie klassen maatkleding: het beste was eerste-klasse-maatwerk, het minste
derde-klasse. Vooral aan het in elkaar zetten van het zogenaamde binnenwerk werd
op de ateliers veel aandacht besteed. De controle van het binnenwerk was alleen mo-
gelijk als dit eerste-klasse-maatwerk op ateliers, onder het toeziend oog van de patroon,
door de kleermakers werd vervaardigd. De meeste eerste-klasse-maatzaken in
Amsterdam, zoals de firma’s Hart, Bodenheim, Winte, Van Delden, Serbrock, Harting
en Jordan, hadden dan ook al voor  een atelier. Op dit atelier werd nagenoeg
al het werk gedaan; thuiswerkende kleermakers voor deze zaken waren ver in de
minderheid.

Op de ateliers werden de stoffen door een coupeur op maat gesneden en vervolgens
door kleermakers in elkaar gezet. Alle kleermakers deden hetzelfde werk. Zij maakten
zelfstandig een kledingstuk, zonder hulp van leerlingen. Alle kleding werd met de
hand, met behulp van naald en draad vervaardigd. Als kleermakers met een
kledingstuk klaar waren, ging het naar de pompiers. Dat waren werklieden die de
kledingstukken afmaakten en kleine veranderingen aanbrachten die nodig bleken
nadat de klant het kledingstuk had gepast. Pompiers waren tot  meestal oudere
knechts ‘die niet veel meer deden’. 

Alhoewel de kleermaker in die tijd een allround-vakman was, zat dat vakmanschap
meer in de degelijkheid dan in de verfijnde afwerking van de door hem gemaakte
kleding. Er werden door de klanten niet zulke hoge eisen gesteld aan de kleding ‘wat
de coupe en de afwerking betreft. Een goed werkman werd reeds hij genoemd, die
de kunst verstond solide en degelijk te naaien.’

Op de Amsterdamse maatateliers begonnen kleermakers zich rond  in toe-
nemende mate te specialiseren. De betere kleermakers specialiseerden zich in het
maken van grote stukken, als jassen en colberts, anderen legden zich toe op het maken
van broeken, weer anderen op het maken van vesten.
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Van atelier- naar huisarbeid
De kleermaker C.A. Becker situeerde de overgang van atelier naar huisarbeid
omstreeks :

Er kwam zeer veel vraag naar pakken. Voor de kleermakers kwam er zeer veel te doen.
De ateliers waren overvol; de werklieden namen des avonds werk mee naar huis.
Langzamerhand bleven zij overdag ook thuis en namen een paar jongens, dan konden zij
meer afmaken. Dit werd de algemene gewoonte. Toen kwam het kapitaal, dat zich meester
maakte van het vak. De opkomende confectionneurs n.l. zeiden tot de werklieden: ‘werk
voor ons dan hebt ge geen slappe tijden meer, ge ontvangt de stukken geknipt; gepast
behoeft niet te worden, ge kunt het dus per stuk goedkooper doen en toch een grooter
weekloon maken.’

Volgens Becker werd er aanvankelijk goed verdiend met het thuiswerk. Er was
bovendien werk te over. Om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen, gingen
de kleermakers met leerlingen werken. De leerlingen van de confectiekleermakers
kregen echter geen echte opleiding meer. Beckers relaas vervolgde:

Spoedig vestigden deze zich zonder het vak te verstaan, als zelfstandige werklieden. Er
kwam grootere concurrentie, de loonen werden gedrukt. De confectie won op de
maatzaken; vele werklieden, die te voren slechts in het slappe seizoen voor de confectie
hadden gewerkt, gingen uitsluitend tot de confectie over; de jongeren waren voor niet
anders geschikt. Zo werd de huisindustrie met lage lonen algemeen. 

Volgens Becker werd de overgang van atelier naar huisarbeid veroorzaakt door de
grotere vraag naar (maat)kleding. 

Nog voordat er in Amsterdam confectie werd geproduceerd, ‘hadden de
maatkleermakers reeds het atelier van den patroon verlaten. Meest allen werkten
thuis.’ Slechts de pompiers en coupeurs bleven aan de sterk verkleinde ateliers
verbonden. Zo werkten er bij de eerder genoemde maatzaak van Hart in  slechts
 of  werklieden. In  waren dit er nog  tot  geweest. Boersma en Kuypers
geven een aanvullende verklaring voor de overgang van atelier naar huisarbeid.
Volgens hen was het een bewuste strategie van de maatkleermakerspatroons. Het
grote voordeel van de huisarbeid was dat de kosten van het eigen atelier en de
uitbreiding van de productie konden worden afgewenteld op de thuiswerkers. Het
drukken van de productiekosten was er volgens Boersma en Kuypers op gericht de
toenemende concurrentie van confectie het hoofd te bieden. In eerste instantie werd



van intimiteit naar massaliteit 

. Green, Ready-to-Wear. Ready-to-Work, .
. Baron en Klepp, “If I Didn’t have my Sewing Machine ...”, -, -.
. ‘De IJzeren Naaister’ in De Economist (), -, .
. ‘De IJzeren Naaisters’ in De Economist (),-, en ‘Economische nalezingen en berigten’

in De Economist (),. De prijs van de naaimachine bleef daarna lange tijd stabiel, in 
kostte een naaimachine ook ƒ Onderzoekingen naar de toestanden in de Nederlandsche Huisindustrie,
Deel III,.

. Vertelden de drie monteurs van deze machines in , GAA, Résumés der Getuigen-Verhooren
in de confectiebedrijven, verhoor T. Verbeek; R. Bal en S. Wesseling, monteurs van de Singer-
naaimachine op  januari .

. Green, Ready-to-wear and ready-to-work,  constateert hetzelfde voor Parijs en New York.
. De Kleedingindustrie te Amsterdam, .

dan ook maatwerk thuis vervaardigd, pas daarna gingen de thuiswerkende kleermakers
confectiekleding maken.

De snelle uitbreiding van de huisindustrie werd bevorderd doordat juist in deze
tijd een nieuwe arbeidsbesparende techniek beschikbaar kwam, de naaimachine. Deze
technische vinding was licht genoeg om binnen alle productieplaatsen (thuis,
sweatshop, atelier en fabriek) te worden ingezet. De naaimachine bestond natuurlijk
al veel langer maar vanaf het eind van de vijftiger jaren van de negentiende eeuw
begonnen de prijzen van de Amerikaanse naaimachines te dalen, door overschakeling
op massaproductie. In  kostte een naaimachine in Nederland nog ƒ  en was
dus onbetaalbaar voor een arbeider. In  was de prijs al gedaald tot ƒ  en
in  kostte een naaimachine ƒ . In de jaren zeventig verdwenen de kleer-
makers van het atelier. In de Nederlandse kledingindustrie verschenen in die jaren
Amerikaanse naaimachines. De Singer-naaimachines werden voornamelijk gekocht
door thuiswerkers. Aanvankelijk was de naaimachine een mannenmachine. Als
een kleermaker eenmaal thuis ging werken, was een naaimachine onmisbaar. Zo
werkte een grootwerker tot  op het atelier van een eerste-klasse-maatzaak. In
het aantal uren dat hij op het atelier werkte, kon hij echter onvoldoende verdienen
voor zichzelf en zijn vrouw, ‘zoodat hij geregeld na de sluiting van het atelier werk
mede naar huis nam. Hij had daarvoor thuis eene werkplaats noodig en een
naaimachine, die hem toebehoorde. Deze omstandigheden waren oorzaak, dat hij
er toe overging het atelier van den patroon te verlaten om voortaan alle werk thuis
te verrichten.’ 

Aanvankelijk bleef de vervaardiging van maatherenkleding ook als thuiswerk
mannenwerk. De arbeidsdeling bij de thuiswerkende maatkleermakers was gering.
Een kleermaker maakte nog steeds een heel kledingstuk maar werd hierbij nu geas-
sisteerd door een jongen. De kleermakers die thuis voor maatzaken werkten, werden
vaak geholpen door hun eigen zoon of leerjongens. De thuiswerkende kleermaker
Derksen werkte in  samen met zijn zestienjarige zoon voor een maatkledingzaak.
Toen zijn zoon nog niet oud genoeg was, werkte hij steeds met jongens van ongeveer
dezelfde leeftijd. Derksen: ‘Deze kunnen dan nog niet veel maar leeren zoo langza-
merhand het vak.’ De leerjongen kreeg als hij pas begon  à  cent per uur, als hij
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enigszins gevorderd was  cent. De grootwerker Homeyer werkte in  samen
met zijn twee zoons voor de maatzaak van Broekman in de Leidsestraat. Toen zijn
zoons nog niet oud genoeg waren, werkte ook hij met leerjongens. De seksesegrega-
tie zoals die in de maatateliers had bestaan, ging aanvankelijk ongewijzigd over naar
de thuissituatie van de kleermakers. Dit bleek uit het feit dat dochters of leermeisjes
niet assisteerden. 

De opkomst van de herenconfectie in Amsterdam
Herenconfectiekleding werd vanaf  uit Duitsland geïmporteerd maar vanaf 

werd de in Amsterdam gemaakte confectie steeds belangrijker. Omstreeks  werd
de meeste herenconfectie in Nederland te Amsterdam vervaardigd. Ook de heren-
confectie werd aanvankelijk als thuiswerk vervaardigd. Het waren de thuiswerkende
maatkleermakers die in de slappe tijden van de maatkleding, van half december tot
half maart en van eind juni tot half september, confectiekleding gingen maken. Volgens
de maatkleermaker Derksen was dit een vrijwel onomkeerbare overstap: ‘Komt men
in die tijd in de confectie, dan blijft men er gewoonlijk.’ Het maken van herencon-
fectie kende een ander patroon van seksesegregatie. Anders dan bij herenmaatwerk
werd de kleermaker nu ook geholpen door vrouwen en meisjes. Dit gebeurde vaak
in gezinsverband. Zo werkte de confectiekleermaker Nicolaas samen met zijn dochter
voor de firma Hollenkamp. Ook zijn vrouw werkte mee wanneer hij het werk moest
gaan afleveren. De vertegenwoordigers van de naaimachinefabrikanten steunden
de confectionairs door de confectie-arbeiders de mogelijkheid te bieden om op afbe-
taling een naaimachine te kopen. De confectionairs hoefden zo slechts in enkele
gevallen naaimachines te lenen aan voor hen thuiswerkende arbeid(st)ers. Van der
Sluijs, patroon van een maatzaak, verwoordde de rol van de nieuwe techniek bij de
inschakeling van de gezinsleden aldus: ‘Toen kwam de naaimachine. In korter tijd
deed de man gemakkelijker meer dan vroeger zonder naaimachine, doch met behulp
van vrouw en kinderen.’

Confectiekleding werd volgens vaste maten in grote aantallen gemaakt. Omdat
veel kledingstukken met dezelfde maten werden gemaakt, was het voordelig om de
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stof weer op het atelier met behulp van een lintzaag op maat te snijden. In  ge-
beurde dit voor het eerst machinaal, met behulp van een soort mechanische zaag die
enkele lagen stof tegelijk sneed. Met dit apparaat ging het sneller en preciezer. Deze
technische innovatie had geen effect op de reeds bestaande seksesegregatie want zowel
de bediening van de lintzaag als het knippen van de stof was mannenwerk. Hierdoor
was het mogelijk om een grote arbeidsdeling door te voeren. Bovendien waren de
kwaliteitseisen van de confectiekleding veel lager dan van de maatkleding en de
opbrengsten per stuk veel geringer. Een confectiekleermaker die met twee of drie
meisjes werkte, kon in de drukke tijd ƒ  per week verdienen. In dat geval werd
er wel uitzonderlijk lang gewerkt van ‘s morgens  of  uur tot ‘s avonds  uur. De
meisjes verdienden slechts ƒ , à ƒ  per week. In de slappe tijd kregen de meisjes
ontslag of werkten bijvoorbeeld slechts drie dagen. Soms groeide dit sweatingsysteem
van hulpen uit tot een echte werkplaats met tientallen meisjes. Zo ging het bij-
voorbeeld bij de sweater Volkers die herenconfectie maakte. Hij leerde het vak van
zijn vader. Daarna werd hij zelfstandig (thuiswerkend) kleermaker en werkte ver-
volgens voor verschillende werkgevers in de confectie. ‘Hierbij volgde hij de gewone
wijze van werken en nam jeugdige hulpkrachten in zijn dienst. Langzamerhand
breidde hij zijn personeel uit en nam grootere partijen ineens aan. Op deze wijze
kreeg hij een werkplaats waar  machinenaaisters zaten te werken, aan even zooveel
machines gedreven door een gasmotor.’ Afhankelijk van de kwaliteit van de confectie
werd met jongens of meisjes als hulpen gewerkt. ‘Voor de betere confectie wordt
anders, niet met meisjes gewerkt.’

De opkomst van de herenconfectie-ateliers
Vanaf de eeuwwisseling werd herenconfectie in toenemende mate op (sweating)ateliers
vervaardigd. Deze nieuwe ateliers leken in niets op de oude ateliers waar maatkleding
werd vervaardigd. Op de maatateliers werkten uitsluitend volwassen mannen die een
geheel kledingstuk maakten. Op de confectie-ateliers was de arbeidsdeling zeer ver
doorgevoerd. De fabrikant van herenconfectie Volkers gaf in  een beschrijving
van het productieproces. In zijn bedrijf werden herenkostuums gemaakt. Hij ontving
de stof ongesneden. Volkers bediende zelf de lintzaagmachine, waarmee de stof werd
gesneden. Daarna werden de stukken door de machinestiksters in elkaar gezet. ‘Elk
meisje dus maakt slechts een onderdeel en geeft het stuk daarna aan een ander over.
De meeste kennen dan ook slechts het maken van dit eene onderdeel.’ Nadat de
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onderdelen van het kostuum machinaal waren gestikt, werden deze stukken door
de persers in model gebracht. Vervolgens zetten de rijgers het gehele pak in elkaar.
Ten slotte zorgden meisjes voor de laatste afwerking van het herenkostuum. Er was
een zeer sterke seksesegregatie in het productieproces. Het snijden, persen en rijgen
werd door mannen gedaan terwijl het machinaal stikken en afwerken door vrouwen
werd gedaan. Er werkten in het bedrijf van Volkers veel meer vrouwen dan mannen
want slechts enkele mannen waren nodig voor het snijden, persen en rijgen terwijl
er enige tientallen machinenaaisters en ‘afwerksters’ nodig waren.

Bedrijven als die van Volkers hadden de toekomst in de herenconfectie. In 
was de thuisarbeid in de herenkleding nog altijd omvangrijker dan de fabrieksarbeid.
Maar in de loop van het Interbellum zou dit geleidelijk verschuiven. In  waren
er al tien herenconfectiefabrieken. Van deze tien hadden er zeven motoren voor het
aandrijven van de naaimachines, slechts drie werkten uitsluitend met trapnaaimachines.
In deze tien bedrijven werkten  vrouwen en slechts  mannen. De groei van
de confectiefabrieken ging ten koste van de huisindustriële productie.

De uitbreiding dezer bedrijven heeft de opheffing der huisindustrie tengevolge, de
thuiswerkers in deze bedrijven zijn in den regel mannen en zóó wordt meestal hierbij
de mannenarbeid door vrouwenarbeid vervangen. Op de confectieateliers toch zijn
alleen mannen werkzaam voor het snijden en persen.

Het soort kleding dat fabrieksmatig door meisjes werd gemaakt, is echter voor
die tijd nooit door mannen vervaardigd. De goedkope confectiekleding werd vanaf
 uit Duitsland ingevoerd en werd daarna ook door mannen in huisarbeid gemaakt
‘doch niet in groote mate, zoodat niet van verdringing van mannelijke arbeiders door
vrouwen kan worden gesproken.’

De arbeidsdeling op de confectiefabrieken kwam sterk overeen met die van het
hierboven beschreven bedrijf van Volkers. Mannen vervulden de best betaalde functies
van snijder of perser, vrouwen verrichtten het meeste productiewerk als machine-
stiksters. De journalist en publicist Saul Witteboon gaf een overzicht van de steeds
verder doorgevoerde arbeidsdeling in de herenconfectie vanaf . ‘Tegenwoordig
is het maken van een costuum in tientallen bewerkingen verdeeld, die elk door één
arbeidskracht worden volbracht, bewerkingen, die op enkele uitzonderingen na alle
zeer eenvoudig zijn, door speciaal-machines nog vergemakkelijkt en grotendeels door
jonge meisjes kunnen worden verricht.’ Volgens Witteboon had iedere fabriek haar
eigen werkwijze, iedere ondernemer zijn eigen verdeling. Hij gaf als voorbeeld de
toegenomen arbeidsdeling in een zo’n fabriek.
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Tabel . Aantal bewerkingen aan een kostuum in een confectiefabriek

onderdeel 1925 1930 1937

colbertjas 16 30 48

vest 6 11 24

pantalon 5 9 30

het totale kostuum 27 50 102

Bron: Witteboon, Confectiemeisjes, .

Vooral vanaf  nam het aantal deelbewerkingen sterk toe. ‘Zo sterk, dat een enkele
fabrikant ons de verzekering gaf, in zijn bedrijf al weer om te zien naar een geringer
verdeling, omdat met het zovele malen opnieuw gereed leggen van het stuk voor
de machine door zo vele werksters, meer tijd verloren gaat, dan met deze al te
vèrgaande perfectie gewonnen wordt.’

In  verrichtte de socioloog Henri Heertje een onderzoek naar de arbeids-
omstandigheden van vrouwen in de Amsterdamse confectie-industrie. Hij consta-
teerde dat in de heren- en damesconfectie, de belangrijkste bedrijfstakken van de
Amsterdamse kledingindustrie, ‘de geschoolde krachten door den machine- en deel-
arbeid [werden] verdrongen.’ Heertje onderscheidde voor de herenconfectie de
volgende beroepen: mouweninzetster, stolpster, schoudernaden- en kraagopzetster,
zakkeninzetster, vestenmaakster, broekenmaakster, rijgster, onderlinnenrijgster, voe-
ringmaakster, afwerkster, knoopaanzetster en knoopsgatenmaakster.

Grooter vlugheid wordt vereischt, daar de snelheid steeds meer opgevoerd wordt;
verrichtingen van  minuten werden in eenige jaren tot  minuten teruggebracht. Laat
ik als voorbeeld een jasje van een colbertcostuum nemen: de stof wordt eerst mechanisch
gesneden (en bijgesneden), daarna wordt de arbeid verdeeld in machine- en handwerk.
Het machinewerk bestaat uit minstens  verrichtingen, waarvan tijd en loon nauwkeurig
aangegeven zijn. Naar gelang van de betere afwerking kunnen nog tot  extra werkzaamhe-
den aan het colbert verricht worden. Tenslotte volgt dan het persen. Kortom: de werkkracht
is het levende deel der machine, eigen inzicht en vakkennis is overbodig geworden. Zelfs
is thans de loopende band in Amsterdam ingevoerd.

De toegenomen arbeidsdeling in de jaren dertig werd nog versterkt met de invoering
van de lopende band in de confectie-industrie. In  werd door de arbeidsinspectie
een onderzoek ingesteld naar de aanwezigheid van lopende banden in de confectie-
industrie. Op dat moment maakten twee Amsterdamse bedrijven gebruik van de
lopende band bij de vervaardiging van herenconfectie. Bij de firma Van de Heijden
werden herenpantalons aan de lopende band gemaakt. Aan deze band werkte een
ploeg van  meisjes. De arbeidsdeling had al geresulteerd in de inschakeling van
vrouwen bij de vervaardiging van de herenconfectie. De invoering van de lopende
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band maakte een nog efficiëntere productie mogelijk. Bij Van de Heijden was de
invoering van de lopende band echter geen succes. Eind  werd daar de lopende
band weer afgeschaft omdat ‘bekwame krachten ontbraken; het aantal stuks liep terug,
omdat de meisjes het niet behoorlijk konden bijhouden. Veel verloop onder de meisjes
geweest sinds september  omdat de fabrieken de meisjes elkaar afkoopen.’ Ver-
volgens schakelde Th. van de Heijden weer over op stukloonproductie. De meisjes
verdienden gemiddeld ƒ  en sommige hele snelle arbeidsters tot ƒ . 

Bij de Nationale Confectie Industrie (NCI), een confectiefabriek waar zowel heren-
als damesconfectie werd gemaakt voor C&A, verliep de introductie van de lopende
band in  succesvoller. De NCI kende twee vestigingen in Amsterdam, een aan
de Karel du Jardinstraat waar zowel heren- als damesconfectie werd gemaakt en een
aan de Planciusstraat waar uitsluitend damesconfectie werd gemaakt. In de Karel du
Jardinstraat waren negen lopende banden waaraan per lopende band  tot  naai-
machines stonden; in de Planciusstraat waren eveneens negen lopende banden met
 tot  machines per band. Begin  werkten er  vrouwen boven  jaar en
 vrouwen beneden  jaar bij de NCI waarvan er respectievelijk  en  aan
de lopende band werkten. Van de  mannen boven de  en  mannen beneden
de  jaar werkten slechts  boven de  jaar aan de lopende band. Mevrouw Gritten
vertelde dat door de invoering van de lopende band in de herenafdeling van de NCI
het arbeidstempo fors omhoog ging. Zelf had zij daar niet zoveel moeite mee omdat
zij heel vlug werkte maar voor de andere meisjes en vrouwen was dat wel anders:

Maar er zijn heel veel zenuwentoestanden mee geweest. Toen kreeg je allemaal met een
klein deeltje te maken. Op de band stonden strepen, daarnaast stonden de naaimachines.
Als de streep je naderde dan moest je het goed er af pakken; als de streep je voorbij ging
moest je het af hebben en weer op de band leggen.

Niet iedereen kon het bijhouden en zij hielp ze dan wel eens. Als de meneer met
de chrono-meter er aan kwam dan riepen ze: Antoinette, de chrono! En dan drukte
zij haar tempo.

Het werk aan de lopende band in de herenconfectie-industrie was voornamelijk
‘vrouwenwerk’. Met de toegenomen arbeidsdeling en de invoering van de lopende
band was het maken van herenconfectiekleding ‘vrouwenwerk’ geworden.

. Dameskleding

Het maken van dames(boven)kleding was vrouwenwerk. Rond  werd dames-
kleding voornamelijk door vrouwen thuis gemaakt voor het eigen gezin. Er was dus
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sprake van zelfverzorging en de markt was van ondergeschikt belang. Slechts de meer
welgestelden konden als hulp een huisnaaister inhuren. De toenemende welvaart
en modegevoeligheid vanaf  had tot gevolg dat steeds grotere groepen vrouwen
gebruik maakten van de kostuumnaaister bij het maken van een japon of een mantel
waarbij het maken van een japon een stuk eenvoudiger was dan het maken van een
mantel. Een dameskostuum vergde specifieke vakkennis zodat daarvoor in ieder geval
een kostuumnaaister werd ingehuurd. Het aantal kostuumnaaisters nam sterk toe tussen
 en . Het thuis verrichte werk beperkte zich meer en meer tot verstelwerk
aan reeds gekochte kleding.

De kostuumnaaister had een eigen atelier. Op dat atelier werkten gewoonlijk een
of twee naaisters die gemiddeld ƒ  à ƒ  per week verdienden. De patrones zelf nam
de maat, knipte en paste. Het overige personeel van het atelier bestond uit leermeisjes.
Op ateliers, waar tegen zeer lage prijzen werk van inferieure kwaliteit werd verricht,
werkten soms wel twintig leermeisjes. Aan leerlingen hadden de kostuumnaaisters
nooit gebrek omdat kostuumateliers hoger in aanzien stonden dan modewinkels of
de lingeriefabriek. Ook ouders gaven er de voorkeur aan dat hun dochter bij een
kostuumnaaister in de leer ging. Een volleerd kostuumnaaister verdiende veel meer
dan een lingerie- of modenaaister. De meisjes moesten een leergeld van ƒ  tot ƒ 
betalen om een leertijd van drie jaren, onder leiding van de patrones en de meer
bekwame werksters op het atelier, door te brengen. Als hun ouders dat hoge leergeld
niet konden betalen, moesten ze gedurende het eerste anderhalf jaar diensten als
loopmeisje verrichten. Na die tijd deden zij hetzelfde werk als de andere leermeisjes.

De leermeisjes werden geen volleerde kostuumnaaisters op deze ateliers. ‘De kennis,
welke de meesten daar opdoen, gaat niet verder dan eenige bedrevenheid in naaien,
het opleggen van garneering, enz. Dikwijls gebeurt het, dat de patrones de bestelde
costumes knipt in eene kamer, waar de meisjes geen toegang hebben. Alleen daar,
waar het aantal leerlingen gering is, heeft de leerling kans met het geheele vak kennis
te maken. Van direct onderwijs komt in de meeste gevallen betrekkelijk weinig. De
patrones is door de concurrentie gedwongen de meisjes als goedkoope werkkrachten
te beschouwen. De leerlingen krijgen routine in het maken van mouwen, kragen
en onderdeelen van het werk. Tot het in elkaar zetten van die onderdeelen brengen
de meisjes het echter zelden, zoodat zij, die ambitie bezitten en eenigen aanleg voor
het vak, zich thuis moeten oefenen en in vrijen tijd kniplessen moeten nemen.’

Naast deze patronessen-kostuumnaaisters waren er damesmodezaken die soms eigen
ateliers hadden waar de kleding werd gemaakt. Een voorbeeld hiervan was Hirsch.

Afhankelijk van de koopkracht werd een confectie- of een maatmantel gekocht.
Rond  werden de confectiemantels grotendeels uit Berlijn geïmporteerd. Door
de goedkope manier van werken in Berlijn en de vele fluctuaties in de mode op dit
gebied, kon men in deze branche niet tegen de Duitse confectie concurreren. In
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Amsterdam werden alleen bij Nooteboom confectiemantels gemaakt. Er waren nog
wel meer pogingen ondernomen om confectiemantels in Amsterdam te vervaardigen
maar die bleken weinig succesvol. 

De maatmantels werden wel overwegend in Amsterdam gemaakt. De maten van
de clientèle werden door vrouwen genomen maar opvallend was dat de duurdere
damesmaatmantels door mannen werden gemaakt. Deze mannen hadden eerst in
de heren(maat)kleding gewerkt en waren daarna pas dameskleermaker geworden.
Mannen drongen dus het damesvak binnen. Volgens de mantelmaker Henkelman
waren er in  tussen de  en  dameskleermakers in Amsterdam waarvan er
zo’n  op ateliers en de overigen thuis werkten. Henkelman: ‘Er zijn niet te veel
dameskleermakers, dus de concurrentie is niet zoo groot.’ Volgens Anröchte was
er in Amsterdam een gebrek aan goede werkkrachten voor het ‘damesvak’. Velen
gingen naar Londen omdat daar meer werkgelegenheid was. ‘Nieuwe werkkrachten
komen er ook maar weinig bij, omdat de jongens bij de confectie gaan. Zij ontgaan
dan meer de slappe tijden en krijgen hogere loonen, zoodat zij thuis meer inbrengen.’

De mannen werkten alleen bij het maken van mantelkostuums en maatwerkmantels.
Door de toenemende arbeidsdeling bij het maken van maatmantels nam de
vrouwenarbeid toe. In  was nog slechts één speciaal onderdeel, namelijk het
innaaien van de kragen, ‘mannenwerk’. In de loop van het Interbellum werd dit
werk door vrouwen overgenomen, mannen bleven slechts werkzaam als persers van
damesmantels dat als zwaar werk gold. Confectiemantels werden daarentegen vanaf
het begin geheel door vrouwen gemaakt.

De opkomst van de damesconfectie
Alhoewel dus een zeer groot deel van de vrouwenkleding thuis werd gemaakt, was
het zelf maken van een mantel voor de meeste huisvrouwen een onmogelijke opgave.
Een vakbekwame naaister of kleermaker was voor een eenvoudige volks- of mid-
denstandsvrouw echter niet te betalen. Dat deed meer en meer vrouwen besluiten
voor de aanschaf van een mantel maar naar de winkel te gaan. In een confectiewinkel
konden zij voor een redelijke prijs een mantel kopen die jarenlang meeging. De
ontwikkeling van menige middelgrote damesmodezaak tot grootwinkelbedrijf begon
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dan ook vanuit een ‘mantelzaak’ of ‘mantelmagazijn’. In  werkte bijna uitsluitend
vrouwen bij het maken van dames-bovenkleding: er werkten slechts  mannen,
tegenover  vrouwen. De seksesegregatie bij de productie van eenvoudiger te
maken japonnen verschilde van die van de moeilijker te vervaardigen damesmantels.

Bij japonnen kon veel eerder met standaardmaten worden gewerkt dan bij dames-
mantels waardoor bij japonnen de arbeidsdeling eerder veel verder kon worden
doorgevoerd. Op ateliers waar japonnen werden gemaakt, kwam het niet zoveel voor
dat er ook mannen werkten; zelfs het persen van japonnen was licht werk. Dit is
te illustreren als we Frischmann vergelijken met de NCI. Frischmann was bij de start
in  uniek. Het was namelijk de eerste zaak die echt goede damesconfectie maakte.
Daarvoor was alle dameskleding maatwerk en armere mensen kochten in uitdragerijen
tweedehands maatwerk. Bij Frischmann maakten de naaisters japonnen. Er werkten
zo’n  meisjes en bijna geen mannen; alleen de monteur en de conciërge waren
mannen. Zelfs het hoog opgeleide en leidinggevende personeel, te weten twee
ontwerpsters, de cheffin, de cheffin-coupeuse, waren vrouwen. Alleen de directeur
was een man. De meisjes bij Frischmann waren allemaal volleerde naaisters. Sommige
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meisjes leerden bij Frischmann het vak. Er was een aparte leerlingenafdeling voor
zo’n  meisjes, geleid door een juffrouw.

De Nederlandse Confectie Industrie (NCI)
Op het atelier van August Niemer in de Willibrordusstraat werd damesconfectie ge-
maakt voor Brenninkmeijer (C&A). In  werd een nieuw gebouw van drie verdie-
pingen in de Karel du Jardinstraat betrokken. Het atelier van August Niemer was
toen overgenomen door C&A en heette nu Nederlandse Confectie Industrie (NCI)
maar August Niemer bleef in het nieuwe atelier werken als bedrijfsleider. In de con-
fectiefabriek werden naast de eerder besproken herenkleding ook damesmantels,
-rokken en -japonnen gemaakt en was een persafdeling. Er werkten ongeveer 
mensen.

De mantelafdeling was op de eerste verdieping; daar werkten zo’n  à  vrou-
wen. Twee rijen naaisters vormden een stroom met in het midden de bakken voor
het afgewerkte goed. Op de mantelafdeling waren vier stromen, dus acht rijen. Hoe
hoger de rij, hoe ingewikkelder de modellen en hoe hoger de stuklonen. Voor iedere
rij was een juffrouw. De duurste rij heette de ‘gouden rij’ en daar werkten de zoge-
naamde modelnaaisters aan. Die maakten van een nieuw model eerst een pas-exemplaar
voordat het in serie werd vervaardigd. Per rij werd het werk door de juffrouw gecon-
troleerd. Juffrouw werd je pas als je eerst in de ‘gouden rij’ had gewerkt. De juffrou-
wen verdienden meer en bovendien op een gemakkelijker manier dan de naaisters.
Juffrouwen waren vrouwen van midden twintig. Op het atelier hielpen de meisjes
elkaar altijd en ze trokken een lijn tegenover de juffrouwen. Deze solidariteit van
de vrouwen onderling was dan ook de reden dat sommige vrouwen er vanaf zagen
om juffrouw te worden.

Elk nieuw meisje dat op het atelier kwam, begon als leerling bij een juffrouw.
De leertijd bij een juffrouw werd bepaald door de handigheid van de naaister. De
juffrouw keek het werk na. In  verdiende een leerling-mantelnaaister ongeveer
ƒ , per week bij de NCI. Als een meisje het werk kon, na ongeveer een half jaar,
mocht zij zelfstandig werken. De zelfstandig werkende mantelnaaister moest met
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de eenvoudigste modellen beginnen. Wanneer zij het goed deed, mocht zij naar een
hogere rij. Mevrouw Nelissen kwam als volleerd mantelwerkster bij Niemer werken,
was handig en kwam daardoor al snel in de ‘gouden rij’ terecht. Iedereen kreeg
stukloon; mevrouw Nelissen verdiende meestal ongeveer ƒ , à ƒ , per mantel
en in de periode  tot  zo’n ƒ  à ƒ  per week. 

Het maken van de damesmantels was vrouwenwerk. Het snijden en persen gebeur-
de respectievelijk door mannen en jongens. Coupeurs waren meestal volwassen man-
nen. Mevrouw Zwaan heeft wel een paar weken aan de snijtafel gestaan om de cou-
peur te helpen. De coupeur tekende de stof of sneed het machinaal. Mevrouw Zwaan
deed dan de kleine stukjes aan het eind, niet het grote werk want dat vond ze ook
nogal eng, zo’n groot mes. Het persen van de damesmantels gebeurde op de
perskamer door jonge mannen. Er was een sterk ruimtelijke seksesegregatie: ‘De
meisjes van het atelier gingen in het algemeen niet met de jongens van de perskamer
om.’ De reparatie van de naaimachines gebeurde bij de NCI door een monteur
die bij de NCI in dienst was. De naaisters moesten wachten tot de monteur langskwam
en verloren ondertussen tijd en dus inkomsten. Mevrouw Nelissen vertelde dat ze:

Zelf ook wel eens iets deed aan haar machine. Hoe korter de door stroom aangedreven
riem was, des te harder ging je en daarom maakte zij de riem stiekem wel eens korter, dan
gooide ze de riem eromheen met haar schaar en dan ging het ontzettend hard. Ze was
daar heel handig in, maar eigenlijk was het heel gevaarlijk, omdat ze er met haar vingers
tussen had kunnen komen. Dat is gelukkig nooit gebeurd.

De grootste verandering was de invoering van de lopende band in . Mevrouw
A. Schaft vertelde dat toen zij in  op de mantelafdeling kwam werken mantels
‘nog niet in elkaar geramd werden’, maar dat er zorg aan besteed werd. Met de in-
voering van de lopende band werd ‘een systeem van arbeidsdeling doorgevoerd waarbij
de een de mouwen in elkaar zette en de ander de voorpanden etc.’ Modelnaaister
mevrouw Zwaan vond dat geen aangename arbeid meer. 
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Mevrouw Catharina Oppen werkte als controleuse aan de lopende band. Zij ver-
telde dat de invoering van de lopende band de grootste verandering was die zij bij
de NCI heeft meegemaakt: 

In plaats van hele mantels moesten de meisjes nu delen maken. De een stikte de mouwen,
de ander de zakken, de derde de kraag etc.

Mevrouw Oppen moest hun werk controleren, kijken of ze wel hard genoeg werkten
en of ze niet te veel naar de WC gingen. Ook zag zij dat de lopende band steeds een
beetje sneller werd gezet, dus de meisjes moesten sneller werken. Ook andere naai-
sters die op de mantelafdeling van de NCI werkten, waren niet erg te spreken over
de invoering van de lopende band.

Het in elkaar naaien van de verschillende onderdelen van de mantel was vrouwen-
werk. Dit gebeurde aan de lopende band. Links en rechts van de lopende band zaten
de naaisters aan hun machines. Elk van hen had haar taak en verrichtte een of enkele
handelingen waardoor de mantel weer iets verder gereed kwam: een meisje zoomde
de mouwen, een ander meisje stikte met een machine revers door, zo nodig met
vier stiksels tegelijk, weer een ander maakte met behulp van een ingewikkelde
‘mechanische handlanger’ twintig knoopsgaten per minuut. Tussendoor werden de
onderdelen af en toe geperst om het juiste model te verkrijgen. Het persen van de
onderdelen was mannenwerk, evenals het in model persen van de uiteindelijke mantel.

Aan het begin van de band stond een meisje dat de gesneden stof, die de naaisters
nodig hadden, op de band legde en aan het eind van de band stond een meisje dat
de gereedgekomen mantels controleerde. Op enkele andere plaatsen werd de mantel
nog grondig opgeschuierd, nageperst en gecontroleerd. Met behulp van een machine
werden de knopen aan de mantels gezet door een vrouw. De bovenstaande be-
schrijving van een Amsterdamse mantelfabriek in  maakt duidelijk dat er nog
steeds sprake was van een rigide seksesegregatie van de verschillende taken in de
productie. Mannen waren hoofd- en hulpcoupeurs, sneden de stof met de lintmes-
machine en verrichtten al het perswerk. Vrouwen naaiden de verschillende onderdelen
in elkaar en brachten knopen en dergelijke aan. De seksesegregatie in deze mantel-
fabriek was een voortzetting van de seksesegregatie zoals die daarvoor in de huis-
industrie had bestaan
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. Lingerie

Omstreeks  werden witte goederen als schorten, onderrokken, jongenskragen
en dergelijke overwegend door vrouwen thuis gemaakt met hulp van een linnennaai-
ster. De vrouw kocht stof bij een manufacturenmagazijn. De naaister kwam bij haar
in huis de goederen vervolgens knippen en in elkaar zetten. Het loon van de huis-
naaisters was  à  cent per dag met inbegrip van de kost; later, toen zij met de
handnaaimachine kwamen, ƒ  per dag. De degelijkheid van de goederen was belang-
rijker dan de snit en de precieze afwerking. Vanaf  kwam er steeds meer Duitse
confectie, vooral afkomstig uit Berlijn, op de markt. Deze confectielingerie was vaak
nog goedkoper dan de onbewerkte stof. Als gevolg daarvan kreeg de linnennaaister
steeds minder te doen. Dit proces is goed te illusteren aan de hand van de loopbaan
van Roosje Vos. Tussen  en  groeide zij op in het Israëlisch weeshuis waar
zij een uitstekende opleiding kreeg als fijn linnennaaister. Zij leerde alle onderkleding
met de hand maken. Het weeshuis werkte vooral voor particulieren. Al in het weeshuis
zocht Roosje Vos families om voor te werken:

Spoedig waren alle dagen bezet; vaak moest zij aanbiedingen om te komen werken afzeggen.
Zij verdiende aanvankelijk , met kost, weldra ƒ  per dag. De werkdag was van ’s
morgens  uur tot ‘s avonds  uur. Doch weldra ondervond zij den nadeelingen invloed
van de naaimachine en van het confectiewerk. Want als fijne linnennaaister, gewend alles
uit de hand te maken, kon zij met de machine niet vlug genoeg overweg. En door de
veldwinnende gewoonte alle goederen geheel gereed te koopen, verloor zij hare
werkhuizen. Slechts enkele behield zij, voornamelijk voor het verstelwerk. 

Bij de fijn linnennaaisters gebeurde dus hetzelfde als met de maatkleermakers. Onder
invloed van de opkomende confectie en het gebruik van de naaimachine werd door
de klanten steeds minder waarde gehecht aan precieze afwerking. 

De thuiswerkende lingerienaaisters werkten meestal direct voor winkels. Zo maakte
Sophie Heertje, thuiswerkster, confectielingerie voor mejuffrouw Kamp in de Czaar
Peterstraat. ‘Gedurende de slapperen tijd heeft zij deze winter gewerkt voor Levijson
en Mossel; die evenals mej. Kamp een winkel hebben waarvoor door thuiswerksters
wordt gewerkt.’ De tarieven bij Levijson en Mossel waren een derde lager dan bij
Kamp. Zo kreeg ze voor het maken van een vrouwenhemd maar  cent in plaats
van de  cent die ze van Kamp gewend was. Ook de firma Vroom en Dreesmann
liet alle lingerie door thuiswerksters maken. Deze lingerienaaisters hadden vaak meisjes
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in dienst waardoor ze goedkoper konden produceren. De meeste winkeliers kochten
de witte goederen kant en klaar van de lingeriefabrieken. Daarnaast waren er enkele
die een eigen atelier hadden. 

Naast thuiswerkende linnennaaisters waren er wel enkele lingeriezaken maar die
hadden weinig betekenis in verhouding tot sweaters en fabrieken. Zoals ook bij de
heren- en dameskleding veroverde de confectie uit Duitsland de Amsterdamse
lingeriemarkt. Veel winkeliers die eerst lingerie verkochten, gingen later zelf ook
lingerie fabriceren. Voorbeelden hiervan waren Norden, Veltman en Veerman.
Norden had sinds  een manufactuurwinkel in de Jodenbreestraat. Eerst kocht
hij de lingerie in Berlijn, later zette hij zelf een werkplaats op. Norden reisde zelf
rond om zijn waren te verkopen. Aan het hoofd van de werkplaats stond zijn zoon,
daarnaast was er een vrouw die toezicht hield. Op deze werkplaats (in drie kamers
van zijn huis) werkten ongeveer dertig meisjes en vrouwen. De leeftijden liepen uiteen
van  jaar voor de jongste en  à  jaar voor de oudste lingerienaaisters. De
arbeidsdeling was ver doorgevoerd. Sommige vrouwen maakten alleen schorten,
anderen borduurden, weer anderen zetten knopen aan. Elk stuk dat meer dan een
bewerking moest ondergaan ging ook door verschillende handen. Het loon werd
berekend per stuk of dozijn. Voor kinderbroekjes werd  cent per dozijn betaald,
voor een schort  cent; borduurwerk werd per meter betaald. Er waren geen vaste
tarieven voor het stukloon, ze werden in onderling overleg vastgesteld. Met deze
tarieven konden de meisjes tussen ƒ  en ƒ  per week verdienen, afhankelijk van
hoeveel ze maakten. De strijksters kregen een vast weekloon van ƒ . Enkele meisjes
die slechts knopen aanzetten en als leerling pas in het vak kwamen, verdienden nog
bijna niets. Deze meisjes werden achtereenvolgens aan de verschillende werkzaamhe-
den gezet, beginnend bij de gemakkelijkste en leerden op die manier het vak. Pas
nadat ze de eenvoudige werkzaamheden onder de knie hadden, leerden ze naaien.
Er was volgens Norden geen slappe tijd in de lingerie en er werd van het begin tot
het eind van het jaar doorgewerkt. Er was zelfs een gebrek aan werkkrachten voor
de lingerieconfectie.

Er kwamen steeds meer van dit soort ateliers die op deze manier lingerie maakten.
Zo werkten er in   meisjes en vrouwen bij de lingeriefabrikant Veltman aan
de Looiersgracht. Het knippen van de stof gebeurde door een coupeuse en mevrouw
Veltman, het naaien van de lingerie gebeurde met behulp van trapnaaimachines. De
coupeuses waren vaak kennissen van mevrouw Veltman en kwamen van buiten het
bedrijf. Zij hielden tevens toezicht en legden de lingerienaaisters boetes op. De ma-
chinenaaisters kregen stukloon en verdienden in de regel tussen ƒ  en ƒ  per week
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Een confectieatelier. Naaisters werken aan de Singer-naaimachines. (fotoarchief DGA)

maar soms ook maar tussen ƒ  en ƒ  per week. Behalve machinenaaisters waren
er twee strijksters die een vast weekloon kregen, de een ƒ ,, de ander ƒ . Ook
bij Veltman was de werktijd van  uur ’s morgens tot  uur ’s avonds, met tussendoor
een half uur pauze. Soms moest er doorgewerkt worden. Dat kwam vooral voor bij
werk dat besteld was en af moest: ‘Mevrouw stuurt dan koffie naar boven’. ‘Slapte
van werk is er nooit, integendeel er wordt altijd gehaast.’

Bij Veerkamp waren de lonen nog lager dan bij Veltman. Hoewel de monteurs van
de Singer-naaimachines Veerkamp een modelwerkplaats noemden, had de naaisters-
bond vele klachten over het bedrijf. Ten eerste was het atelier benauwd omdat de
strijkkachel op het atelier stond. Ten tweede was het loontarief te laag en er werd
voor extra werk, paswerk bijvoorbeeld, niet méér betaald. Ten derde moesten de
naaisters al voor  uur achter de naaimachine zitten, anders kregen ze een boete. Toen
de linnennaaister Jo Buijs de klachten overbracht aan de naaistersbond werd zij
ontslagen.

Mevrouw Ruiter werkte van  tot  in het lingerie-atelier van Veerkamp
waar blouses, overhemden, babykleren, enz. werden gemaakt. In die tijd werkten
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er zo’n  meisjes. Alleen de monteur, de conciërge en het kantoorpersoneel waren
mannen; de rest van het personeel waren vrouwen en meisjes die ook het snijwerk
verrichtten. De meisjes zaten op lange banken zonder rugsteunen aan de tafels. Tussen
hen in stonden ronde bakken. Het goed dat af was, werd daar ingedaan. Iedere naaister
maakte een kledingstuk helemaal zelf af. Er was nog geen arbeidsdeling. Er waren
twee juffrouwen die het gemaakte werk controleerden. Mevrouw Ruiter was de
eerste drie jaar leerling-blousemaakster. Ze leerde dan van een andere naaister het
vak: ‘je kwam direct achter de machine te zitten. Je kreeg dan geen zelfstandig loon.’
Ze begon in  met een kwartje in de week. Na drie jaar verdiende ze ƒ , per
week; dat was niet veel. 

Mevrouw C. M. Driel, geboren  juli , begon op haar veertiende jaar op
het lingerie-atelier van Veerkamp waar katoenen jurken, broeken en babygoed werden
gemaakt. Twee jaar lang was ze hulpje bij een juffrouw. De eerste  maanden ver-
diende ze  cent per week. Iedere  maanden ging het loon  cent omhoog. Na
twee jaar zat ze op ƒ . Ze was toen ‘volslagen’ naaister. Bij Veerkamp werkten hon-
derden meisjes in lange rijen aan elektrisch aangedreven machines. Toen ze volslagen
naaister was, is ze ‘voor zichzelf’ gaan werken op datzelfde atelier. Ze kreeg toen
stukloon en verdiende ƒ  à ƒ . Dat was meer dan ze aanvankelijk verdiende maar
relatief weinig voor een naaister. ‘Lingerie, dat was altijd het slechtst betaalde werk
dat erbij was.’ Volgens mevrouw Driel was het ‘een eer’ om linnennaaister te zijn.

Het ontstaan van de sweaters en lingerieconfectie-ateliers had tot gevolg dat de
vakbekwaamheid van de meisjes in dit vak afnam. Volgens de linnennaaister Jo Buijs
kenden de meeste meisjes die in  op een lingerie-atelier kwamen werken nog
niets van het vak en verdienden de eerste tijd dus ook niets. Vervolgens verdienden
ze tussen ƒ , en ƒ ,, dit kon oplopen tot ƒ ,. Zij ontvingen dit van degene
bij wie ze in de leer waren. Ook de directrice van de Voorpost, de coöperatie van
naaisters en kleermakers waar witte goederen werden gemaakt, constateerde een gebrek
aan vakbekwaamheid bij de meisjes. ‘Zoo kunnen de meisjes, die zich als machine-
werksters aanbieden slechts een enkel stuk maken, ‘t zij een mouw, hetzij een romp
van een hemd of iets dergelijks; begrip van het afmaken van het geheel hebben ze
dan niet.’ 

Door de steeds verder doorgevoerde arbeidsdeling verdween het allround vak-
vrouwschap van de linnennaaister. Zoals uit de bovenstaande voorbeelden blijkt,
was de arbeidsdeling bij de sweaters zeer ver doorgevoerd. Had de ouderwetse lin-
nennaaister nog het gehele stuk gemaakt, nu waren het talloze gespecialiseerde
handelingen geworden. Het bleef evenwel vrouwenwerk. De lingerie kende het laagste
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percentage mannen van alle kledingbranches in Amsterdam. Ook werkzaamheden
die in andere branches (soms) door mannen werden verricht, zoals het knippen van
de stof, werden bij de fabricage van lingerie bijna uitsluitend door vrouwen verricht.
De arbeidsdeling in een echte lingeriefabriek zoals Van de Waal & Klatte was nog
veel verder doorgevoerd dan bij de sweaters.

De corsettenfabriek
In  begon Marinus Johannes van de Waal geassisteerd door één meisje met het
maken van onderkleding voor dames. Van de Waal begon met het maken van hoepel-
rokken en halve hoepelrokken en legde zich daarna vooral toe op het maken van
corsetten. Daarnaast maakte het bedrijf boezelaars, lijfrokken en gedurende enige
tijd ook pantoffels. In de jaren tachtig maakte het bedrijf hoofdzakelijk corsetten,
rokken en boezelaars. Het bedrijf groeide snel: in  werkten er al  naaisters,
in  kwamen er magazijnruimten bij aan de Prinsengracht en in  werd de
fabriek doorgetrokken naar de Keizersgracht. 

Er werkten bijna alleen vrouwen in de corsettenfabriek van Van de Waal. Zo waren
er in   ongehuwde vrouwen en slechts  mannen in de productie werkzaam,
daarnaast werkten nog juffrouwen die toezicht hielden. Over het algemeen waren
het jonge meisjes bij Van de Waal. Zij werden pas aangenomen na een gesprek met
de directrice ‘daar zij met iemand van haar eigen geslacht gemakkelijker spreken dan
met Van de Waal’.

Volgens Marinus van de Waal waren meisjes onder  jaar het ‘beste om het vak
te leeren, daar het eene nieuwe industrie geldt.’ Vanwege de sterke buitenlandse
concurrentie had Van de Waal geoefend personeel nodig dat snel en goed kon werken.
Dat personeel was niet voorhanden volgens Van de Waal: 

Men kan altijd menschen genoeg krijgen, maar niet allen zijn geschikt. Wanneer zij een
paar maanden gewerkt hebben dan kunnen zij nog slechts het gemakkelijke werk doen
en beginnen wat te verdienen. Maar om goede werksters te vormen, die wat moois kunnen
maken, heeft men wel een jaar noodig. Dan eerst hebben ze wat routine gekregen.

Aanvankelijk betaalde Van de Waal de meisjes die nog in opleiding waren. Maar velen
vertrokken na drie maanden. ‘Toen betaalde ik niet langer, maar stelde iemand aan
die het haar leerde. Dit ging ook niet. Ik kon niemand vinden die den goeden tact
bezat om met haar om te gaan, want ik moest altijd onder de werkers komen. Nu
heb ik eene methode gevonden, die bevalt mij het best. Zij verdienen niets en worden
gezet bij eene goede werkster. Die leert haar, en wat zij verdienen wordt betaald
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aan de werkster die haar leert.’ Op die manier kreeg de werkster belang bij het op-
leiden van de nieuwe meisjes. Afhankelijk van de persoon was de leertijd vier tot
acht weken, daarna kregen de meisjes wel betaald. De meeste naaisters in de cor-
settenfabriek verdienden in  tussen de ƒ  en ƒ  per week, afhankelijk van de
mate waarin ze waren geoefend. De beste werksters verdienden tussen de ƒ  en ƒ 
per week. Aanvankelijk werkten de vrouwen voor een vast dagloon maar om de
arbeidsproductiviteit te verhogen, was Van de Waal overgeschakeld op stukloon,
behalve voor de  knipsters. ‘Het knippen [...] kan zoo haastig niet gedaan worden.
Om tijd voor zich zelf te winnen, zouden de meisjes mijn goed bederven.’ Die
vrouwen kregen een vast weekloon, werk of niet. Ook het eventuele overwerk kregen
de knipsters betaald. Dozenplaksters en baleinensnijdsters kregen eveneens per dag
betaald. Opvallend is dat in deze fabriek het knippen van de stof door vrouwen
werd gedaan terwijl dit meestal mannenwerk was in de kledingindustrie.

De voorzitter van de enquêtecommissie, Verniers van der Loeff, vroeg Van de
Waal:

Zijn er veel meisjes onder, die moeten leven van haar weekgeld, of zijn het voor
het meerendeel kinderen uit gezinnen?

Van de Waal: 
Weinigen leven van hetgeen zij bij mij ontvangen; de meesten ondersteunen
daarmede hare ouders, en geven bijvoorbeeld de helft aan hare moeder af en
behouden de andere helft voor zich.

Verniers van der Loeff: 
Ik vraag u dit, omdat het voor meisjes die zes gulden ’s weeks verdienen, toch
moeilijk moet vallen daarmede rond te komen?

Van de Waal: 
Ja, dat zou heel moeilijk zijn, maar die zijn er niet veel bij. Het zijn meestal dochters
uit gezinnen, die uitgaan om te werken. 

Volgens Van de Waal bleven de meisjes ‘niet zeer lang, ongeveer tot haar ste jaar,
maar er zijn er die langer blijven. Het is bij werksters zeer moeilijk een goed personeel
te vormen. Een man leert een vak, en dat doet hij om naderhand, als hij getrouwd
is, in zijne behoefte te voorzien. Dat doen de meisjes niet, die gaan uit werken, totdat
zij getrouwd zijn en dan gaan zij weg en al wilde men ze dan dubbele loonen geven,
dan willen ze toch niet blijven.’ De meisjes werden niet ontslagen bij huwelijk
maar volgens Van de Waal wilden ze als ze eenmaal waren gehuwd ‘uit valsche
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schaamte niet meer werken.’ Gehuwde vrouwen werkten er dan ook niet in het
bedrijf maar wel enkele oudere, ongehuwde vrouwen.

Aanvankelijk werkten de naaisters aan trapmachines. Het voortdurend aantrappen
van de naaimachine was vermoeiend werk. Van de Waal zag dat ‘wanneer de meisjes
op haar de, de of de jaar aan de trapmachines gingen werken, zij er langzamer-
hand slecht begonnen uit te zien. Dat was voor mij natuurlijk niet aangenaam, en
daarom besloot ik met stoom te gaan werken.’ Sinds  werden de naaimachines
dan ook door een stoommachine aangedreven. 

Van de Waal had niet louter filantropische motieven bij de overschakeling op
stoomkracht. Toen hem werd gevraagd of hij nog meer verbeteringen had door-
gevoerd in zijn fabriek vertelde hij dat hij gemerkt had ‘dat eene goed ingerichte
werkplaats en eene goede omgeving invloed uitoefenen op hetgeen de meisjes doen.
Frissche lucht, zindelijke omgeving, goed gewitte muren [...] Als dat alles minder
gunstig is, als de meisjes moede worden van het trappen, dan worden zij ontevreden
en de arbeid vlot niet zoo.’ Omdat met de door stoom aangedreven naaimachines
sneller werd gewerkt, werd de investering terugverdiend. De reparatiekosten waren
echter veel hoger geworden. ‘Iedereen toch, die met een hand- of trapmachine werkt,
voelt terstond of er iets hokt en of de machine gesmeerd moet worden. Zij zorgen
vanzelf, dat het gemakkelijk loopt. Met de stoommachine is dat niet het geval. Daarbij
moet men zeer oplettend zijn om te bemerken of de machine wel goed gesmeerd
is, en niet droogloopt. Het goed smeren is het behoud van mijne machines.’ De
naaimachines die door de stoommachine werden aangedreven, konden met een lichte
voetbeweging tot stilstand worden gebracht. De naaisters hadden daardoor de beide
handen en voeten vrij. De stoommachine die alle  naaimachines aandreef, stond
op de begane grond; op de tweede en derde verdieping zaten de naaisters. 

Marinus van de Waal was niet gehuwd en G. H. Klatte nam in  de zaak over.
In  vertelde mej. Proos over de corsettenfabriek waar ze zes en een half jaar had
gewerkt. Er werkten toen ongeveer  meisjes, verdeeld over de verschillende zalen.
Er was één chef (Klatte) terwijl op elke zaal door een of twee juffrouwen toezicht
werd gehouden. Eerst werd de stof gesneden op de knipkamer; daar werkten
coupeuses en knipsters. Anders dan bij de heren- en dameskleding was het knippen
van de stof in de corsettenfabriek vrouwenwerk. De grens tussen mannen- en
vrouwenwerk was bij Van de Waal opgeschoven ten gunste van vrouwen. 
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. De verschillende branches vergeleken

Rond  was er een sterke seksesegregatie in de Amsterdamse kledingindustrie
op basis van het product. Er waren slechts drie beroepen in het kledingvak: de kleer-
maker, de modenaaister en de linnennaaister. De kleermaker maakte alle herenkleding,
de modenaaister alle damesbovenkleding en de linnennaaister alle onderkleding
voorzover die niet in het huisgezin zelf werd gemaakt. Anders gezegd: mannen-
kleding werd het meest door mannen gemaakt, vrouwenkleding doorgaans door
vrouwen. In de negentiende eeuw ontstond het vak kostuumnaaister uit zedelijkheids-
overwegingen. Het werd niet meer betamelijk gevonden dat een kleermaker een
vrouw de maat nam. De driedeling in heren- dames- en onderkleding of lingerie,
bleef gehandhaafd. Dit waren de belangrijkste takken van de kledingnijverheid. Daar-
naast waren er nog wat kleinere takken zoals de productie van dameshoeden en petten,
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de bontwerkerijen en de breierij. Later ontstond kinderkleding en, nog weer later,
regenkleding als aparte tak.

Na de gedetailleerde beschrijving van enkele branches in de Amsterdamse kleding-
industrie in de voorgaande paragrafen worden nu de ontwikkelingen in de branches
onderling vergeleken. Een kwantitatieve vergelijking van het aantal werkzame mannen
en vrouwen over de verschillende branches van de Amsterdamse kledingindustrie
is pas voor het eerst mogelijk in . In dat jaar verrichtte de arbeidsinspectie een
onderzoek naar de Amsterdamse kledingindustrie. Daarbij werden alle personen geteld
die onder de Arbeids- of Veiligheidswet vielen. In het kader van het onderzoek
naar de huisindustrie werden deze gegevens aangevuld met de gegevens over huis-
arbeiders en met de niet onder de genoemde wetten vallende kleermakersateliers
van kleine patroons.

Tabel . Aantal mannen- en vrouwen verdeeld over de verschillende bedrijfsvormen
en branches in de Amsterdamse kledingindustrie in 

branche huisindustrie ateliers
sweating
ateliers fabrieken totaal

man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw totaal

herenbovenkleding 1378 472 593 160 55 327 109 591 2135 1550 3685

damesbovenkleding 1 94 152 3230 51 6 552 159 3927 4086

lingerie 2 700 2 176 1 212 40 1995 45 3083 3128

dameshoeden 983 33 1016 1016

breierijen 56 6 173 6 229 235

pettenmakerijen 11 33 35 116 46 149 195

bontwerkerijen 2 44 87 44 89 133

totaal 1392 2340 791 3653 56 623 196 3427 2435 10043 12478

Bron: Onderzoekingen naar de toestanden in de Nederlandsche Huisindustrie, deel III, Textielindustrie
– Kleeding en reiniging, -.

In  werkten er veel meer vrouwen bij de vervaardiging van herenbovenkleding
dan dat er mannen werkten bij de vervaardiging van damesbovenkleding. Dit gold
zelfs in de huisindustrie en op de ateliers. In  werd herenkleding nog voor de
helft door thuiswerkende kleermakers gemaakt. Ruim een kwart van de thuiswer-
kende, mannelijke kleermakers werd daarbij geholpen door vrouw of dochter. Zelf-
standig werkende kleermaaksters voor herenkleding waren een uitzondering. Er
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werkten in Amsterdam slechts acht vrouwen als zodanig. Dit waren meestal vesten-
maaksters. De mannelijke kleermakers werkten of alleen ( van de ) of met
hulpen, vaak meisjes als het confectie betrof en vaak jongens als het om maatwerk
ging. De sweatingateliers begonnen langzamerhand aan betekenis in te boeten. In
deze ateliers werd herenconfectiekleding gemaakt en was sprake van een verder door-
gevoerde arbeidsdeling. Daar werkten veel meer vrouwen dan mannen ( vrouwen
tegen  mannen). In  werd dameskleding nog overwegend door vrouwen op
kostuumateliers gemaakt en de lingerie werd merendeels door vrouwen op fabrieken
gemaakt. Daar was de arbeidsdeling in  het verst voortgeschreden. In de nieuwe
branches in de kledingindustrie, zoals de kinder- en de regenkleding, werd na een
korte aanloopperiode eveneens een zo groot mogelijke arbeidsdeling doorgevoerd.
Een verder doorgevoerde arbeidsdeling betekende meestal dat er meer vrouwen en
meisjes werkten.

Dameshoeden werden uitsluitend door vrouwen vervaardigd. Er waren in 

 bedrijven waarin totaal  modistes werkten. In slechts  bedrijven waar 
vrouwen werkten, werden uitsluitend confectiehoeden gemaakt. Het kleinbedrijf
dat dameshoeden maakte voor de (eigen) winkel was het meest gangbaar in die tijd.
Toch werd er door deze bedrijven al veel confectie gekocht die uit het buitenland
afkomstig was. In  was de verwachting dan ook dat de confectieateliers in het
dameshoedenvak zouden toenemen.

Een kleine groep vrouwen hield zich bezig met breien als thuiswerk. Daarnaast
waren er vier tricotagefabrieken in Amsterdam waar bijna alleen vrouwen werkten.
Ook petten werden of in huisarbeid of op fabrieken gemaakt. Er waren driemaal
zoveel thuiswerkende pettenmaaksters als pettenmakers. Ook in de petten’fabrieken’
werkten overwegend vrouwen.

Kleding van bont werd zowel door mannen als vrouwen op ateliers gemaakt. Ook
in de bontwerkerij was de confectie in opkomst. Aan de bontwinkels waren slechts
ateliers van minder dan  personen verbonden. In  was er een vijftal ateliers
met meer dan  personen met een totaal van  personen, waarvan  vrouwen
die meer fabrieksmatig produceerden met als gevolg dat het productieseizoen niet
meer tot enkele maanden bleef beperkt zoals bij de kleinere ateliers.

Knotter ontwaarde in tabel . het doordringen van de ‘goedkope vrouwenarbeid
in de kledingindustrie’. Instemmend haalt hij het verslag van de arbeidsinspectie aan
waarin werd gesteld dat ‘langs deze weg mannenarbeid [werd] vervangen door vrou-
wenarbeid’. Maar ‘vervanging’ is nogal een suggestief begrip. In de uitgangssituatie
waren mannen doorgaans thuiswerkende kleermakers. Bij het vervaardigen van
herenconfectie voerden zij de arbeidsdeling maximaal door en namen daarvoor meisjes
in dienst die ze ieder een deeltaak opdroegen terwijl ze zelf bleven knippen en
eventueel persen. Ze waren nu sweater geworden. Een aantal van dergelijke sweaters
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Een van de fabriekszalen van een confectiefabriek in Amsterdam in . (Spaarnestad
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slaagde erin de sprong naar fabrikant te maken. Het onderscheid tussen een sweating-
atelier en een zogenaamde fabriek was vaak niet zo groot. Als er meer dan tien
personen bij een sweater werkten of als men mechanische aandrijfkracht benutte,
was er in feite al sprake van een fabriek. Groeide het bedrijf verder uit, dan werd
de arbeidsdeling nog verder doorgevoerd. Dan was sprake van een heuse fabriek waarin
herenconfectie werd vervaardigd. In deze fabrieken werd al het werk behalve het
snijden en persen door vrouwen en meisjes uitgevoerd. Doordat deze fabrieken de
arbeidsdeling zo ver mogelijk doorvoerden, was het mogelijk met de thuiswerkende
kleermakers te concurreren. Dit ondanks het feit dat de fabrieken aan vaste ar-
beidstijden waren gebonden, in tegenstelling tot de thuiswerkende kleermakers. Na
de Eerste Wereldoorlog was zelfs deze voortdurende zelfuitbuiting van de thuiswer-
kende kleermakers niet voldoende om de concurrentie met de confectiefabrieken
vol te houden en dolven de thuiswerkende kleermakers het onderspit. Het eerst gold
dat voor degenen die confectie maakten omdat confectie goedkoper in fabrieken
kon worden gemaakt. Voor maatwerk duurde dit proces iets langer zoals we hieronder
zullen zien. Dit gehele proces samenvatten met de term ‘vervanging’ doet mijns inziens
geen recht aan het gecompliceerde karakter van deze ontwikkeling. 

De vervaardiging van herenmaatkleding wist langere tijd een uitzonderingspositie
in stand te houden. Boersma en Kuypers stellen: ‘In de traditioneel-ambachtelijke
periode was de arbeidsmarkt voor de kledingindustrie gemakkelijk toegankelijk voor
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vrouwen.’ Uit de voorkeur van de sweater en fabrikant Volkers maken zij op dat
er rond  nauwelijks ‘barrières voor vrouwen’ waren in de Amsterdamse kleding-
industrie. Dit is in tegenspraak met uitspraken van werkgevers in de herenmaatkleding.
Zo werkten op het maatkledingatelier van Piet van den Brul alleen mannen: ‘Vrouwen
wil hij niet in dienst hebben. Zij werken slechter dan de mannen.’ De eigenaar
van een van de oudste maatkledingzaken van Amsterdam, Hart, constateerde dat er
vrouwen waren die vesten maakten; ‘hij wil hen echter niet hebben, daar zij slechter
werken.’ Er was in de herenmaatkleding dus wel degelijk sprake van uitsluiting
van vrouwen. Omdat het maken van herenmaatkleding traditioneel mannenwerk
was, hadden die daarin de grootste vaardigheid en wilden werkgevers ook geen
vrouwen in dienst nemen. Het belang van de herenmaatzaken nam echter in de eerste
helft van de twintigste eeuw steeds verder af. Uiteindelijk bleef er na de Tweede
Wereldoorlog slechts een enkele maatzaak over.

Tabel . Verdeling van mannen en vrouwen over de verschillende branches in de
Amsterdamse kledingindustrie op  december 

mannen vrouwen totaal

absoluut procentueel absoluut procentueel

heren maatkleding 2095 87 326 13 2421
heren confectiefabrieken 638 29 1557 71 2195
fabrieken van overhemden 52 18 234 82 286
naaistersateliers 170 12 1213 88 1383
damesconfectiefabrieken 367 11 2879 89 3246
lingerie 227 9 2295 91 2522
dameshoeden 146 18 685 82 831
petten en herenhoeden 65 36 114 64 179

totaal 3760 29 9303 71 13063

Bron: Bedrijfstelling  december . Deel I. Statistiek der vestigingen band . Nijverheid.

Bij het maken van confectiekleding was het mogelijk de arbeidsdeling veel verder
door te voeren en werden de ‘traditioneel’ mannelijke vaardigheden veel minder
belangrijk. Het is in dit licht dat de constatering van de sweater en fabrikant Volkers
moet worden gezien. Volgens Volkers ‘zal de vrouwenarbeid in dit vak [= heren-
confectie] zich steeds meer uitbreiden, daar zij vlugger werken en voor minder
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loon.’ Aan de hand van de bedrijfstelling uit  is de verdeling van mannen en
vrouwen over de verschillende branches in de Amsterdamse kledingindustrie te geven.

De verdeling van mannen en vrouwen over de verschillende branches van de Amster-
damse kledingindustrie in  verschilde niet zo veel van die in . Nog steeds
werd herenmaatkleding overwegend door mannen vervaardigd. Het aantal werknemers
in de herenconfectiefabrieken was vergeleken bij  sterk gegroeid. Hier werkten
voornamelijk vrouwen. De naaistersateliers hadden flink terrein verloren aan de dames-
confectiefabrieken. Het percentage werkzame vrouwen was in beide hoog. Ook
lingerie, dameshoeden en herenhoeden en -petten werden voornamelijk door vrou-
wen vervaardigd. 

In  werkte  procent van de mannen in de Amsterdamse kledingindustrie
nog thuis, tegen slechts  procent van de in de kledingindustrie werkzame vrou-
wen. Uit een onderzoek dat de Amsterdamse arbeidsinspectie in  verrichtte,
bleek dat huisarbeid bij de heren- en damesconfectie en bij de lingerie een marginaal
verschijnsel was geworden. Zelfs bij de herenmaatkleding had de huisarbeid sterk
aan belang ingeboet. In  maakten nog slechts  mannen thuis herenmaatkleding
terwijl er in  in totaal  personen in deze branche werkzaam waren. De
zelfstandig thuiswerkende kleermaker was een verdwijnend fenomeen omdat deze
de concurrentie met de fabrieken niet langer kon bolwerken. Op de confectiefabrieken
werd een maximale arbeidsdeling toegepast en daarbij werden overwegend vrouwen
ingeschakeld. Zelfs binnen fabrieken werd het aantal functies dat mannen vervulden
steeds kleiner.

. Andere kledingcentra

De kledingindustrie was vooral een stedelijke industrie. Amsterdam was het belang-
rijkste centrum maar daarnaast hadden ook Rotterdam, Den Haag en Groningen
een aanzienlijke kledingindustrie. Na  kwam onder invloed van de textielindustrie
ook de confectienijverheid in Twente tot bloei.

Rotterdam
Rotterdam telde in  twintig magazijnhouders die de voorgesneden stof uitgaven
aan kleermakers die, geholpen door een of meer jongens, in de werkplaatsen van
de magazijnhouders werkten. Daarnaast waren er  à  thuiswerkende kleermakers
die met jongens in loondienst werkten. In Rotterdam werd herenkleding langer
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in huisindustrie gemaakt dan in Amsterdam. Na Amsterdam telde Rotterdam in 

de grootste groep thuiswerkende kleermakers. In  werkten in Amsterdam 
thuiswerkende kleermakers tegen  in Rotterdam. De verdeling over de ver-
schillende branches was echter anders.

Tabel . Verdeling van thuiswerkende kleermakers(sters) naar het type werk in
Amsterdam en Rotterdam in 

 Amsterdam Rotterdam 
man  vrouw man vrouw

abs. % abs. % abs. % abs %

maatwerkers 467 45 171 26
maat- en confectiewer-
kers

221 21 3 0 266 40

confectiewerkers 339 32 6 0 192 29 38 6
onbekend 8 1

totaal 1035 9 629 38

Bron: Onderzoekingen Huisindustrie, deel III,  en .

Het aandeel thuiswerkende confectiewerkers was in beide steden ongeveer even groot.
In Rotterdam werkten iets meer vrouwen als zelfstandig kleermaakster voor de heren-
confectie dan in Amsterdam. In Amsterdam waren het er slechts  van , dus nog
geen %. In Rotterdam waren het er  uit  of ,%. Deze zelfstandig werkende
confectiemaaksters maakten vooral kinderkleding die onder de herenkleding werd
gerekend, of vesten. ‘Een andere vrouw werkt met een meisje van ‘s morgens zeven
tot ‘s avonds zeven uur aan vesten voor de confectie.’ [...] ‘Een -jarige vrouw werkt
met haar zuster van  jaar aan vesten voor maat- en confectiewerk [...] Per week
verdient zij van ƒ  à ƒ  daarvan gaan aan onkosten ƒ  à ƒ , af. Het werk heeft
zij van een familielid thuiswerker te Rotterdam geleerd. Zij onderhoudt bijna het
geheele gezin.’ Evenals in Amsterdam waren zelfstandig werkende kleermaaksters
in Rotterdam vaak vestenmaakster en werkte in Rotterdam aanvankelijk een beperkte
hoeveelheid mannen bij de productie van maatkleding voor vrouwen. De arbeids-
inspecteur vroeg aan de eigenaar van de werkplaats of dit werk niet door vrouwen
kon worden verricht:

Op mijn vraag aan den patroon of het werk dezer mannen niet door vrouwen kon verricht
worden, kreeg ik een ontkennend antwoord; tevens deelde hij mij mede, dat de meest
bekwame dier mannelijke werkkrachten  cent loon per uur ontvingen en ik dus wel
zou kunnen begrijpen, dat hij – de patroon – niet aarzelen zou eene vrouw in dienst te
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nemen, zoo deze tot dit werk in staat was; haar zou toch zeker dat loon niet behoeven
te worden uitbetaald. Deze mannen waren in hoofdzaak Oostenrijkers

Naast deze Oostenrijkse mannen werkten er mannen bij het maken van damesmantels
‘doch hier moet de oorzaak gezocht worden in de zwaarte der te behandelen
kleedingstukken’.

Evenals in Amsterdam werkten de Rotterdamse maatwerkers hoofdzakelijk met
jongens als hulpen en de confectiewerkers hoofdzakelijk met meisjes. Het feit dat
vele thuiswerkende confectiewerkers meisjes als hulp inschakelden, werd in het onder-
zoek in  naar de werkloosheid geweten aan ‘de moeilijkheid, mannelijke hulp
te bekomen, in verband met weinig animo om het vak te leeren, speelt hierbij een
rol.’ De zelfstandig werkende confectiewerksters werkten uitsluitend met meisjes
als hulpen. In Rotterdam waren er in  nog bijna geen confectiefabrieken die
herenkleding maakten. In het verslag van het onderzoek naar de huisindustrie werd
over Rotterdam gezegd: ‘De goedkoopere vrouwelijke arbeidskrachten worden [...]
in de huisindustrie meer gebruikt, daar de fabrieksarbeid nog pas in opkomst is.’

Tussen  en  vond een sterke uitbreiding van de fabrieksmatige confectienij-
verheid in Rotterdam plaats. Evenals in Amsterdam werkten in deze fabrieken bijna
uitsluitend meisjes.

De Rotterdamse confectie-industrie ontwikkelde zich later dan de Amsterdamse
en ook de invoering van de lopende band duurde langer. Zo werd in  aan de
arbeidsinspectie gerapporteerd dat arbeidsdeling in de herenconfectiefabrieken steeds
verder voortschreed maar dat de lopende band nog niet was ingevoerd. 

Men verwacht van het gebruik van de band alleen voordeel bij de fabricage van massa-
artikelen als broeken en overhemden.

Bij de dameskleding was de arbeidsdeling nog niet zo sterk doorgevoerd omdat in
die sector een grote variatie in dessins en bewerking daarvoor een belemmering vorm-
de. In een mantelfabriek was men er echter wel toe overgegaan en werkten meerdere
stiksters aan een mantel. In Rotterdam verliep het industrialisatieproces in de
kledingindustrie trager dan in Amsterdam maar de scheiding tussen mannen- en
vrouwenwerk volgde dezelfde lijnen.

Den Haag
Den Haag was een luxestad bij uitstek en de kledingindustrie had in Den Haag
dienovereenkomstig veel meer een luxe karakter dan in Amsterdam of Rotterdam.
Confectiekleding werd er bijna niet vervaardigd, bijna alle kleding was maatwerk.
Vooral de productie van luxe- en hofkleding was omvangrijk. De confectiekleding
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die in Den Haag verkocht werd, was op enkele uitzonderingen na afkomstig uit Am-
sterdam en Rotterdam.

In  werkten er volgens een schatting zo’n  kleermakers in Den Haag waar-
van een vrij groot aantal op ateliers, vooral in het damesvak. Onder de  thuis-
werkende kleermakers die in  werden onderzocht, waren slechts  dameskleer-
makers. Van de  onderzochte kleermakers in Den Haag waren  maatwerkers
( %),  confectiewerkers ( %) en  ( %) die zowel maatwerk- als confectiekle-
ding maakten. Hieruit bleek het belang van maatwerk ten opzichte van confectie.
Naast de  kleermakers werden slechts  betaalde hulpen gevonden. Dat de thuis-
werkende kleermakers in Den Haag zo weinig (betaalde) hulpen in dienst hadden,
was het gevolg van het overwicht van het maatwerk waar veel minder met hulpen
gewerkt werd dan bij confectie. Vrouwen ontbraken geheel als betaalde hulpen.
In het onderzoeksverslag naar de toestand in de huisindustrie werd dit verklaard uit
‘de neiging der meisjes in Den Haag om op dergelijk werk als minderwaardig neer
te zien. Het werken in winkels, naaistersateliers en kantoren is maatschappelijk hooger
aangeslagen.’ Bij eerste- klasse-maatwerk werkten altijd jongens als hulpen. In Den
Haag was dit dus niet anders. Dit had niet zoveel met de voorkeur van meisjes voor
ander werk te maken. 

In de enkele ateliers waar in Den Haag herenconfectie werd vervaardigd, werkten
evenals in Amsterdam en Rotterdam hoofdzakelijk vrouwen. Bij de dames-
(boven)kleding werkten mannen overwegend als maatwerker terwijl de confectie
voornamelijk door vrouwen werd gemaakt. Taille-, mantelkostuums en maatmantels
voor dames werden in Den Haag bijna uitsluitend op ateliers door kleermakers
gemaakt. Deze branche was in Den Haag bijzonder sterk ontwikkeld. Evenals in
Amsterdam hadden de kleermakers eerst in het herenvak gewerkt en waren daarna
pas overgegaan naar de damesbranche. De damesconfectie in Den Haag werd evenals
in Amsterdam en Rotterdam op ateliers door vrouwen vervaardigd. 

In de Haagse confectiefabrieken werd veel later dan in Amsterdam en Rotterdam
de lopende band ingevoerd. Zo telde Den Haag in  slechts een confectiefabriek,
die van Gazan aan de Waldorpstraat , waar aan de lopende band werd gewerkt.

Dit bedrijf was oorspronkelijk afkomstig uit Amsterdam maar was in  verplaatst
naar Den Haag vanwege de lagere lonen in die stad. In dit bedrijf werkten  man-
nen en  vrouwen. Aan de zes tempobanden zaten uitsluitend vrouwen. Het persen
van de kledingstukken gebeurde door mannen. 
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Groningen
In Groningen werd voornamelijk kleding die bestemd was voor winkeliers vervaar-
digd. Dit soort confectiewerk was in de regel van mindere kwaliteit. De Groningse
engrosconfectie was evenals de eerste confectie in Duitsland en Oostenrijk begonnen
door handelaren in gedragen kleding. De kunst was om hun afnemers voor de prijs
van tweedehands kleding nieuw goed te leveren. Hoge eisen werden dus in het begin
noch aan de snit, noch aan kwaliteit of afwerking gesteld. Zo goedkoop mogelijk
produceren was het hoofddoel. De ondernemers die begonnen met de vervaardiging
van engrosconfectie konden dit goedkoper doen dan degenen die alleen confectie
voor het publiek lieten vervaardigen omdat de engrosconfectionairs niet alleen de
arbeiders een grotere hoeveelheid arbeid tegelijk konden geven maar hun ook het
gehele jaar door werk konden garanderen. Daarbij kwam nog dat aan de engrosconfec-
tie niet zulke hoge eisen werden gesteld omdat deze aanvankelijk hoofdzakelijk werd
gedragen door de arbeiders.

De Groningse confectiefabricage liep voor op de Amsterdamse. ‘Toen het con-
fectiewerk nog in het begin van zijne ontwikkeling was, waren de loonen voor de
knechts niet slecht. Zij ontvingen de stof en knipten zelven. Al spoedig echter schaften
de confectiemagazijnen zich coupeurs aan en het grooter aanbod van werkkrachten,
die wel geknipte stukken in elkander konden zetten, maar zelf niet konden knippen,
drukte de loonen. Daar alles per stuk betaald werd, moest, wat door de lagere een-
heidsprijzen verloren was, door het grooter aantal stukken goed gemaakt worden
en toen begon de specialiseering; men kreeg afzonderlijke broekenmakers, vesten-
makers, winterjassenmakers enz. Het doel werd voor korten tijd bereikt, men kreeg
grootere vaardigheid in het in elkander zetten van een bepaald kleedingstuk en
dientengevolge werd de productie per persoon grooter. Door de concurrentie werden
de stukloonen echter steeds lager en men moest naar andere middelen uitzien om
een eenigszins voldoend weekloon te halen.’ De specialisatie van kleermakers in
bepaalde kledingstukken die in Amsterdam al op de maatateliers had plaatsgevonden,
was in Groningen het gevolg van de opkomst van de confectie. In Groningen werd
de arbeidsdeling gebruikt om de productiekosten te drukken en zo concurrerend
te blijven. Aanvankelijk werd de confectie net als in Amsterdam voornamelijk in
huisnijverheid vervaardigd. Langzamerhand ontwikkelde zich hieruit een vijftal grote
firma’s, namelijk Gebr. Levie, fam. G. Levie, S. Muller en Co., fam. wed. N.A. van
Dam en de fam. E. Grol Czn die ieder tussen  en  arbeiders in dienst hadden.
Samen verschaften zij tussen  en  kleermakers werk.

Evenals in Amsterdam was het in Groningen voor  regel dat heren-boven-
kleding door mannen en vrouwenkleding door vrouwen werd vervaardigd. De
thuiswerkende confectiekleermakers werden daarbij geholpen door jongens. Vaak
werkten ook hun vrouwen nog enige uren per week in het vak mee, vooral tegen
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de ‘afleveringsdagen’. ‘De goedkoopste soorten en-gros herenconfectie werd in
toenemende mate door vrouwen vervaardigd’. In dat opzicht maakte de Groningse
herenconfectie eenzelfde ontwikkeling door als de Amsterdamse. In beide gevallen
werd het bestaande segregatiepatroon in toenemende mate doorbroken. Steeds meer
vrouwen vonden werk in de herenconfectie. Hier stond tegenover dat evenals in
Amsterdam dameskostuums door mannen werden gemaakt. Het aantal dameskleer-
makers nam na  langzamerhand toe. In Groningen werden ook confectie-
damesmantels gemaakt. In tegenstelling tot Amsterdam waar in ateliers werd gewerkt,
werden deze in Groningen in huisarbeid vervaardigd. Bij de vrouwenkleding, de
lingeriezaken en hoedenmakerijen werkten veel ‘leermeisjes’. In  moesten de
meisjes de eerste twee jaar tussen de ƒ  en ƒ  leergeld betalen en pas in het derde
jaar ontvingen zij een laag loon. Alhoewel de Groningse kledingindustrie een
enigszins andere ontwikkeling doormaakte dan de Amsterdamse, was de seksesegregatie
niet anders dan in Amsterdam. 

Dit bleek uit het onderzoek dat de arbeidsinspectie in  in Groningen hield.
De arbeidsinspectie wilde weten of werkgevers doelbewust mannelijke snijders
(coupeurs) of persers door vrouwen hadden vervangen. In Groningen bleek niets
van een dergelijke vervanging. In de verschillende fabrieken waar herenconfectie
werd vervaardigd, namelijk Gebroeders Levie, C.E. Grol en Zoon, N.V. S. Muller
& Co., Menco & Co., Polak en Feldbrugge N.V., werkten uitsluitend mannen als
snijders en persers. Alleen bij het bedrijf van S. Leefsma’s Manufacturenhandel waar
naast herenconfectie ook kinderkleding werd gemaakt, bleek dat het uitsnijdwerk
en het persen voor  steeds door vrouwen was gedaan. Maar: 

juist daar had men in den laatsten tijd de vrouwen aan de persen vervangen door mannen.
Als reden gaf men daartoe .. dat dit lichamelijk zware werk beter door mannen kon worden
verricht, zoodat in het bijzonder voor de betere qualiteiten kleeren mannenarbeid te
verkiezen was. Het snijwerk, dat lichamelijk minder inspannend is, wordt echter nog steeds
door vrouwen verricht.

Ook bij een ander wat kleiner bedrijf, de N.V. Confectiefabriek Furda, werd het
uitsnijdwerk door vrouwen en de persarbeid door mannen verricht. Deze arbeidsdeling
tussen mannen en vrouwen bestond daar echter al jaren.

Twente
In Twente was confectie-industrie ontstaan als een nevenproduct van de textielindus-
trie. De Twentse confectie-industrie ontwikkelde zich enigszins afwijkend van de
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stedelijke confectie- nijverheid, ook op het punt van de seksesegregatie. Er was veel
eerder sprake van grootschalige industriële productie en nieuwe technieken werden
sneller ingevoerd. Dit bleek bijvoorbeeld uit een onderzoek dat in  door de
Nederlandse Bond voor mannelijke en vrouwelijke arbeiders in de kledingindustrie
werd ingesteld naar de aanwezigheid van lopende banden. Alle confectiebedrijven
met een lopende band (op drie na) stonden in Twente. De drie confectiefabrieken
buiten Twente waar al aan lopende banden werd gewerkt, stonden in Amsterdam.

Uit het eerder aangehaalde onderzoek van de arbeidsinspectie uit  bleek dat ook
het afpersen van de kleding in de Twentse confectiefabrieken machinaal gebeurde.
De arbeidsinspectie bracht in het kader van dit onderzoek een bezoek aan de vier
grote confectiefabrieken, te weten de Leeuwarder Textielmaatschappij te Almelo,
de Leeuwarder Textielmaatschappij te Hardenberg, de N.V. Almelose Confectiefabriek
van Smits & Co. te Almelo en Bendien’s Confectiefabriek te Almelo. In de eerste
drie fabrieken vond men:

het persen mannenwerk, omdat het van groot belang is, dat het leggen van de laatste hand
aan het artikel met groote zorg geschiedt. Weliswaar zouden voor dit werk ook meisjes
opgeleid kunnen worden doch eer deze in staat zijn de borst of de revers van een costuum
in de perfectie te persen, gaan zij trouwen en moet men op nieuw beginnen met opleiden.

Deze drie werkgevers vonden het hogere arbeidsverloop van vrouwen een argument
om deze functie die veel oefening vereiste, door mannen te laten uitvoeren. Deze
mening werd niet door alle Twentse confectiefabrikanten gedeeld. In de grootste
confectiefabriek, die van Bendien in Almelo, werden namelijk van de  persen
er meer dan  door vrouwen bediend. 

Alleen het persen van de borst geschiedt door mannen. Men beschouwt hier het overige
perswerk als eenvoudig werk, dat een eenigszins bevattelijk meisje in vrij korten tijd kan
leeren.

Hieruit blijkt wederom de betrekkelijke willekeur waarmee de grens tussen mannen-
werk en vrouwenwerk door de werkgever werd getrokken. Temeer daar de persen
bij Bendien voor het grootste deel van hetzelfde type waren als die in de andere drie
fabrieken. Er was echter grote zorg besteed aan het uitbalanceren van het deksel en
ook het intrappen vereiste geen overmatige krachtsinspanning. De persen waarmee
de randen werden geperst, hetgeen over het algemeen nogal wat kracht vereiste,
werden bij Bendien elektrisch bediend waardoor slechts op een paar knoppen hoefde
te worden gedrukt, zodat hierbij helemaal geen lichamelijke kracht nodig was.
Daarmee was het werk ook voor vrouwen te doen. 

Het snijden van de stof gebeurde in drie van de vier fabrieken met behulp van
snijmachines die door mannen werden bediend. De vierde fabriek, de Leeuwarder
Textielmaatschappij te Hardenberg, had geen eigen snijkamer en liet de stukken
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snijden in de zusterfabriek te Almelo. Anders dan bij het persen vonden de werkgevers
het bedienen van de snijmachines mannenwerk:

Men achtte algemeen het uitsnijden mannenwerk, in hoofdzaak om de grootere verant-
woordelijkheid, welke dit werk medebrengt. Eer een meisje hiertoe volledig afgericht is,
gaat zij trouwen.

Nu werd het hogere arbeidsverloop van vrouwen wel gebruikt om dit werk door
mannen te laten verrichten. Maar wederom was de scheiding tussen mannenwerk
en vrouwenwerk niet absoluut. Dat blijkt uit het voorbeeld van de Almelose Con-
fectiefabriek van Smits waar men wel eens een meisje dat te oud was om tot naaister
te worden opgeleid met succes aan de snijmachine had gezet voor het snijden van
voeringen. Het verplaatsen van de hoge stapels stof, dat bij het werk van de snijder
hoorde, werd vrij zwaar werk gevonden en was dus ongeschikt voor vrouwen.

De overheid overwoog in het kader van de wet Verdeling beschikbare arbeid uit
 het persen en uitsnijden voor vrouwen te verbieden. Dit zou voor geen van
de vier confectiefabrieken op onoverkomelijke bezwaren stuiten. Wel moest Bendien
de tijd krijgen om mannen voor het vak van perser op te leiden. De arbeidsinspectie
constateerde dat er in de Twentse confectie-industrie geen tendens was om het werk
van mannen door vrouwen te laten overnemen. Vrouwen verrichtten er al langere
tijd werk dat in ander confectiecentra door mannen werd verricht. Dit wordt bevestigd
in tabel . en ..

Tabel . Aantal mannen, jongens, vrouwen en meisjes bij de Almelose confectiefa-
briek voorheen Smits & Co

jaar mannen jongens vrouwen meisjes totaal

ongehuwd gehuwd

1922 45 15 205 12 131 408
1927 43 13 122 56 234
1932 48 40 132 3 95 318
1937 31 18 178 14 184 425

Tabel . Aantal mannen, jongens, vrouwen en meisjes bij Bendiens confectiefabriek
te Almelo

jaar mannen jongens vrouwen meisjes totaal
ongehuwd gehuwd

1922 76 13 411 201 701
1927 73 8 408 80 227 796
1932 85 14 641 51 330 1121
1937 104 11 804 39 450 1408

Bron: ARA, archief Arbeidsinspectie, inv.nr. , brief districtshoofd in e district aan Directeur
Generaal van den Arbeid,  april .
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De Twentse confectie-industrie verschilde op een aantal punten van de stedelijke
confectie-industrie. Snellere introductie van nieuwe technieken en grootschaligere
industriële productie hadden tot gevolg dat vrouwen in een aantal gevallen werk deden
dat in de stedelijke confectie uitsluitend door mannen werd gedaan.

. Samenvatting 

Rond  was de seksesegregatie in de kledingnijverheid gebaseerd op de sekse van
de drager. Herenkleding werd door mannen gemaakt en vrouwenkleding door vrou-
wen. Omdat nieuwe kleding maatkleding was en de maat nemen een intieme bezig-
heid, gebeurde dit door iemand van het eigen geslacht. Alleen de onderkleding voor
vrouwen was maatkleding waarvoor door vrouwen de maat moest worden genomen.
Onderkleding van mannen en kinderen was geen maatwerk. Alle onderkleding kon
dus door vrouwen worden gemaakt. Dit ‘traditionele’ segregatiepatroon werd met
de komst van de confectie doorbroken. Omdat confectiekleding volgens standaardma-
ten werd gemaakt, was er niet langer sprake van het nemen van de maat en het passen
van kleding. In haar onderzoek naar de Canadese kledingindustrie stelt Mercedes
Steedman dat de seksesegregatie in de confectie-industrie voortbouwde op die uit
de maatkleding en dat die weer was afgeleid van de arbeidsdeling naar sekse binnen
het gezin. Andere auteurs die onderzoek hebben gedaan naar de arbeidsdeling naar
sekse in Parijs, New York of de Amerikaanse kledingindustrie delen deze mening
niet. Zij zien eerder een sterke discontinuïteit. In de Nederlandse kledingindustrie
was de seksesegregatie bij het maken van confectiekleding een andere dan die bij
maatkleding. Bij de huisarbeid van herenkleding werden vrouwen en meisjes
ingeschakeld, bij de sweater gebeurde dit nog meer en in ateliers en echte fabrieken
gebeurde dit op nog grotere schaal. Hoe sterker de arbeidsdeling, hoe meer vrouwen
er werkten. 

De kledingindustrie is een voorbeeld van een bedrijfstak waar het loon een groot
deel van de productiekosten vormt. Concurrentie stimuleerde het voortdurend streven
naar (kost)prijsverlaging dat kon worden bereikt door standaardisatie van productie,
steeds verder doorgevoerde arbeidsdeling en het inschakelen van zo goedkoop
mogelijke arbeidskrachten, dat wil zeggen jongens, meisjes en vrouwen. 

Voor de onderkleding vond dit proces al vrij vroeg plaats. Daarna volgde voor
de herenkleding een proces van standaardisatie en toenemende arbeidsdeling. Bij
dameskleding was dit proces gedifferentieerder. Bij bepaalde soorten dameskleding
zoals damesmantels, was het aanvankelijk moeilijker om de arbeidsdeling ver door
te voeren. Bij relatief nieuwe branches als de kinder- en nog weer later de regenkle-
ding, was er slechts sprake van een korte periode waarin op traditionele wijze werd
gewerkt. In deze branches werden ook het snelst de modernste productietechnieken
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ingevoerd. Van een ver doorgevoerde arbeidsdeling naar de introductie van de lopende
band was nog maar een kleine stap. De kledingindustrie was één van de eerste
industriële bedrijfstakken waar al in de jaren dertig de lopende band op grote schaal
werd ingevoerd. Vrouwen en meisjes vormden aan het eind van de onderzochte
periode ()  à  procent van de arbeidskrachten in de herenconfectie. Mannen
werkten bijna uitsluitend als opzichter, snijder of perser. In de voortlevende resten
van huisindustriële productie werd nog herenmaatkleding geproduceerd. Maar dit
marktsegment kromp steeds verder in. Het was aan het eind van de onderzochte
periode een marginaal verschijnsel geworden. Het bleef wel het enige segment van
de kledingindustrie waar (bijna) uitsluitend mannen werkten. 

Standaardisering betekende tevens massaproductie en het streven naar een zo
goedkoop mogelijke wijze van produceren. Aanvankelijk betekende dit het verdwijnen
van het maatatelier waar alle kleermakers werkten. Thuiswerkende kleermakers
schakelden hun gezinsleden in om deeltaken te verrichten en zodoende een hogere
productie te bereiken. Behalve door thuiswerkende gezinnen werd confectiekleding
ook door sweaters gemaakt. In dit stelsel van onderaanneming werd gezocht naar
de goedkoopste arbeidskrachten die zo lang mogelijk moesten werken in vaak
abominabele arbeidsomstandigheden. Moordende concurrentie versterkte het proces
van inschakeling van goedkope arbeidskrachten. Aangezien de lonen van meisjes over
het algemeen lager waren dan die van jongens werden in toenemende mate meisjes
in de productie van confectiekleding ingeschakeld.

Tussen de verschillende Nederlandse kledingcentra bestonden aanzienlijke ver-
schillen in de manier waarop de kleding werd geproduceerd. Wat in de ene stad in
ateliers werd gemaakt, gebeurde in een andere stad thuis of op een fabriek. De arbeids-
organisatie verschilde van plaats tot plaats. De verschillen in arbeidsorganisatie hadden
echter hoegenaamd geen effect op de arbeidsverdeling naar sekse. Het soort werk
dat mannen en vrouwen in de verschillende kledingcentra verrichtten, kwam sterk
overeen. Het marktsegment, het soort kleding en de sekse van de drager beïnvloedden
de seksesegregatie wel. Zo werden tot circa  duurdere damesmantels die op maat
werden gemaakt, door mannen gemaakt, ongeacht of het in huisarbeid gebeurde
zoals in Groningen of op ateliers zoals in Amsterdam en in Den Haag. Standaardisatie,
de steeds verder doorgevoerde arbeidsdeling en de invoering van de lopende band,
zorgden ervoor dat seksesegregatie aan het eind van de periode voor heel Nederland
hetzelfde was.
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 Platteland versus stad: de schoenindustrie

. Inleiding

De productie van schoenen was aanvankelijk, net als die van kleding, een overwegend
stedelijke aangelegenheid. In grote steden werden schoenen, net als kleding, voor
een klant op maat gemaakt. De ambachtelijke schoenmaker in de stad werkte voor
eigen rekening en risico. De schoenmakerijen waren over het algemeen kleinschalig
alhoewel er ook ateliers waren waar twintig knechts werkten. In de loop van de
negentiende eeuw werd de stedelijke schoenmakerij steeds minder belangrijk. In
de steden werden meer en meer confectieschoenen gekocht die afkomstig waren
uit de Brabantse Langstraat of die uit Duitsland werden geïmporteerd. De Langstraat
ontwikkelde zich in de tweede helft van de negentiende eeuw tot hét schoenencen-
trum van Nederland. De Langstraatse schoenindustrie ontwikkelde zich geleidelijk
van huisindustrie tot fabrieksmatige productie. De verschillende delen van het
productieproces werden in een periode van vijftig jaar gemechaniseerd. Daardoor
bleef lange tijd een groot deel van de schoenfabricage op handmatige wijze in huis-
industrie geschieden. In  werd nog opgemerkt dat

elke schoen wordt nog geheel door één arbeider gemaakt, nadat de stikwerkzaamheden
zijn afgeloopen, zoodat opvoering van de productiviteit der onderneming door een sterke
arbeidsverdeeling niet bereikt kan worden.

Lange tijd werkte het merendeel van de schoenmakers in de eigen woning en waren
arbeiders in de werkplaatsen van de schoenmakerspatroons uitzonderingen. De
huisindustrie maakte geleidelijk plaats voor de manufactuur. Vanuit deze manufacturen
ontwikkelden zich geleidelijk schoenfabrieken waarin sprake was van een veel grotere
arbeidsverdeling en waar veelvuldig gebruik werd gemaakt van machines. Niet alle
schoenfabrieken doorliepen deze stadia. Uit een onderzoek in  bleek dat  van
de  fabrieken deze trapsgewijze ontwikkeling van huisindustrie – manufactuur –
fabriek hadden doorgemaakt;  werden van huisindustriële onderneming ineens
fabriek;  waren als manufactuur begonnen en ontwikkelden zich dan tot fabriek;
 startten als fabriek. Van de  overblijvende waren de ontwikkelingsfasen niet be-
kend. Vanaf de jaren  kregen de Langstraatse ondernemers concurrentie van
grote nieuwe schoenfabrieken in Tilburg en Den Bosch. In  waren de drie
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grootste schoenfabrieken, met meer dan  personen per bedrijf, in deze steden
gevestigd. 

In dit hoofdstuk komt de vraag aan de orde welke gevolgen de overgang van
kleinschalige plattelandsnijverheid naar een grootschalige, fabrieksmatige en uiteindelijk
in de stad gelokaliseerde productie had op de seksesegregatie in de schoenindustrie.

. Productieproces en seksesegregatie voor de industrialisatie

De historicus Mandemakers die onderzoek naar de Langstraatse schoennijverheid
deed, constateerde dat rond  sprake was van een ‘putting out system’. De schoen-
makersbaas organiseerde de productie, hij stelde vast hoeveel schoenen en van welke
maat en soort er moesten worden geproduceerd. Het benodigde leer werd door hem
of door een meesterknecht op de werkplaats gesneden. Daarna werden de verschillende
onderdelen van de schacht, dat is de bovenkant van de schoen, door vrouwen in
huisarbeid in elkaar genaaid. De schachten werden door de baas, samen met de leesten
en het benodigde leer voor het onderwerk, aan de schoenmaker meegegeven. Een
week later kwam deze terug om de schoenen af te leveren en een nieuwe bestelling
mee te nemen. Mannen en vrouwen hadden van oudsher verschillende taken bij
de vervaardiging van schoenen. Vrouwen stikten de bovenkant – de schacht – van
de schoen in elkaar. Mannen deden het onderwerk, het bevestigen van de zool aan
de schacht en de verdere afwerking van de schoen. Zowel mannen als vrouwen
werkten thuis. Slechts enkele knechten die het leer sneden, werkten op de werkplaats
van de schoenmakersbaas. Behalve het snijden van het leer en het stikken van de
schacht werd de schoen zonder verdere arbeidsverdeling vervaardigd, al zal het meer
eenvoudige werk zoals het poetswerk, wel door de leerling-schoenmaker zijn gedaan.

Eerst wordt het werk van de vrouwen beschreven. Daarna wordt het effect van
technische vernieuwing op hun werk bekeken.

Plaksters en stiksters
De gesneden delen van de schacht werden door vrouwen aan elkaar geplakt en daarna
aan elkaar gestikt. Voering en leer werden zorgvuldig samen genomen en met stijfsel,
lijm of zeep vastgekleefd aan het stuk waaraan het later zou worden vastgestikt. Bij
fijne kwaliteiten werd het leer aan de rand dunner gemaakt, het zogenaamde schiften,
en vervolgens omgeklopt om de overgang van het ene stuk naar het andere zo
onzichtbaar mogelijk te maken. Het meisje leerde, voordat zij stikster werd, eerst
het plakken en omkloppen, dat was het vastkloppen van de gelijmde delen. Zij kwam
als leermeisje bij een stikster om het vak van plakster te leren en pas als zij hierin
volleerd was, werd zij opgeleid tot stikster. Niet altijd was er een afzonderlijke
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huisindustriële plakster; deze kwam meestal slechts voor als leermeisje bij de stikster.
Meestal plakte de laatste ook, of, als twee stiksters samen werkten, werkte de minst
ervarene als plakster en omklopster. De geplakte stukken leer en voering kwamen
nu in handen van de stikster. Het stikken van de schachten was geschoold werk en
werd door de schoenmakersbaas ook als zodanig erkend. Een goed gestikte schacht
was namelijk een voorwaarde voor een schoen met een goed model.

Tot  werden in Nederland schoenen geheel handmatig vervaardigd. De eerste
technische vernieuwing was de invoering van de stikmachine. Deze werd in 
in Lynn, het schoenencentrum van Amerika, ontwikkeld. Een stikmachine leek sterk
op een gewone naaimachine maar was zwaarder gebouwd. In de Langstraat werden
vooral Singer-stikmachines uit de Verenigde Staten en Pfaff-stikmachines uit Duitsland
gebruikt. In het gemeenteverslag van Waalwijk werd in  voor het eerst melding
gemaakt van de invoering van een stikmachine. In Loon op Zand werden in 
reeds  naai- en stikmachines gebruikt in de daar aanwezige schoenmakerijen. Twee
jaar later werd opgemerkt: ‘De sedert eenige jaren ingevoerde naai- of stikmachines
bewijzen de schoenmakerijen goede diensten.’

In de periode tussen  en  nam het gebruik van naai- en stikmachines in
de schoenmakerij in Loon op Zand meer en meer toe. Aanvankelijk waren het net
als in de kledingindustrie trapnaaimachines. Door de introductie van de stikmachine
kon een stikster veel meer schoenen stikken en waren dus veel minder stiksters nodig.
Als gevolg van de invoering van stikmachines nam de werkgelegenheid van vrouwen
en meisjes in de schoennijverheid af. 

De meeste gemeenteverslagen vermeldden het aantal in de schoenindustrie
werkzame vrouwen niet, één uitzondering daargelaten, die van Loon op Zand. In
, voor de invoering van de stikmachine, werkten in Loon op Zand  vrouwen
en  meisjes in de schoennijverheid. In de onderstaande grafiek is de teruggang
van de werkgelegenheid van vrouwen in de schoennijverheid in Loon op Zand
weergegeven.

Met de uitbreiding van de stikmachines nam het aantal vrouwen en meisjes sterk
af. Pas na , toen de stikmachine het handmatig stikken geheel had verdrongen,
nam het aantal vrouwen en meisjes dat in de schoennijverheid werk vond weer toe
als gevolg van de expansie van de schoenindustrie. Daardoor nam ook de werkgelegen-
heid voor vrouwen weer toe.
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Aanvankelijk waren de stikmachines te kostbaar voor thuiswerksters. Het gevolg was
dat ‘schoenfabrieken’ ontstonden waar vrouwen de schachten mechanisch in elkaar
stikten. Omdat de vervolgstappen in het productieproces nog niet waren gemechani-
seerd, werden de schoenen vervolgens afgemaakt door thuiswerkende schoenmakers.
In  richtte Adriaanse in Besoyen de eerste machinale schoenfabriek op. ‘Een
Amerikaan is overgekomen om de werklieden op de hoogte te brengen. Het fabricaat
is prachtig, zoodat spoedig navolgers zullen gevonden worden.’ De stikmachines
werden met stoomkracht aangedreven. Hierdoor hoefden de stiksters niet langer te
trappen. Daarmee werden zulke goede resultaten behaald dat er in  reeds twee
van dergelijke fabrieken in werking waren met  mannelijke werklieden, ongerekend
de thuiswerkende knechts en stiksters. De mannen verdienden tussen ƒ  en ƒ 

per week en de vrouwen tussen ƒ , en ƒ  per week. In Besoyen kwam verder
in  een fabriek waar het gehele bovenwerk van de schoen machinaal werd
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vervaardigd, door vrouwen. Thuiswerkers (mannen) brachten daarna de zolen aan
(= zwikken).

In de loop van de tijd daalde de prijs van de stikmachine, waardoor thuiswerkende
stiksters een dergelijk apparaat op afbetaling konden aanschaffen. Het gevolg was dat
het stikken van schachten vanaf  weer in toenemende mate thuisarbeid werd.
In  was de prijs van de stikmachine gedaald tot ƒ  à ƒ . Zelfs dit bedrag
was te veel om ineens door een thuiswerkende stikster betaald te kunnen worden
van haar weekloon van gemiddeld ƒ,. Het was dan ook regel dat dit bedrag in
wekelijkse termijnen van ƒ  werd afbetaald terwijl bij levering ƒ  als aanbetaling
werd gedaan. Na twee jaar was de naaimachine geheel afbetaald. Na ongeveer tien
jaar was de machine geheel versleten en moest een nieuwe worden aangeschaft.

Net als in de kledingindustrie maakte de naaimachine in de schoenenindustrie het
naast elkaar voortbestaan van huisnijverheid en fabrieksarbeid mogelijk.

Anders dan in Engeland, Denemarken en Duitsland was het stikken van de
schachten ook al voor de invoering van de stikmachine in de Langstraat overwegend
vrouwenwerk. De mechanisatie van dit deel van het productieproces had dan ook
geen wijziging van de reeds bestaande seksesegregatie tot gevolg. Bradley vermeldt
dat de Engelse schoenmakers aanvankelijk al het werk aan de schoenen verrichtten,
inclusief het snijden van het leer en het stikken van de schachten. De schoenmaker
schakelde vervolgens zijn vrouw en eventuele kinderen in. Schoenen werden daar
in gezinsarbeid gemaakt. Toen de arbeidsdeling bij het maken van schoenen groter
werd, gingen vrouwen zich vooral toeleggen op het stikken van de schachten. Maar
het stikken van zware laarzen (Wellingtons) gebeurde nog steeds door mannen terwijl
de lichtere schoenen door vrouwen werden gestikt. Met de komst van de stikmachine
werd het stikwerk lichter en werden mannen in Engeland door vrouwen uit het
stikken ‘verdreven’.

In Duitsland vond een soortgelijke ontwikkeling plaats. Daar was het maken van
schachten eveneens handwerk van hoog geschoolde en goed betaalde mannen. De
stikmachine kon door vrouwen en meisjes worden bediend. Omdat vrouwen en
meisjes veel minder verdienden dan mannen betekende dit een enorme kostenbespa-
ring. Dit verklaart de snelle invoering van de stikmachine. In Denemarken was het
maken van schachten voor de invoering van de stikmachine eveneens mannenwerk.

De historicus De Jonge ging er op basis van de situatie in Duitsland vanuit dat vóór
de invoering van de stikmachine het maken van schachten in de Langstraat over het
algemeen mannenwerk was. Weliswaar erkende hij dat het stikken in bepaalde
Langstraatse gemeenten, zoals het hierboven aangehaalde Loon op Zand, door
vrouwen gebeurde maar hij zag dit als een uitzondering. Hij zag zijn vooronderstelling
bewezen door de toename van het aantal vrouwen dat in de schoenindustrie werkte.
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. De Jonge, De industrialisatie in Nederland, .
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en techniek, .

. Onderzoekingen naar de toestanden in de Nederlandsche huisindustrie, deel II, .
. Van der Waerden, Geschooldheid en techniek, .

Dit was voor de invoering van de stikmachine volgens de beroepstelling van 

slechts twee procent en liep op tot vijf of tien procent in  en in de grotere onder-
nemingen wel tot dertig procent. De Jonge zag daarbij echter over het hoofd dat
bij de vroege beroepstelling de vrouwen die thuis stikten onvoldoende werden geteld.
Zo geeft de telling van  voor Noord-Brabant  vrouwen werkzaam in de
schoenmakerij terwijl uit de Provinciale Verslagen bleek dat in  alleen al in
Besoyen, Loon op Zand en Waalwijk  vrouwen als stikster werkzaam waren bij
de schoenmakerijen. Voorzover dit op basis van de beschikbare bronnen te zeggen
is, gebeurde het stikken van de schachten in de Langstraat, ook al voor de invoering
van de stikmachine, over het algemeen door vrouwen. Een uitzondering hierop
vormde het zogenaamde waterwerk (zeelaarzen) en polderwerk. Daarvan werden
de schachten door mannen gestikt omdat het zwaarder en moeilijker was dan het
stikwerk van gewone schoenen of pantoffels. Het stikken van de schachten voor
het zware waterwerk gebeurde veel langer met de hand dan de schachten van het
overige schoeisel. Zo werd gemeld dat het zelfs in  nog met de hand gebeurde.

Dit zware schoeisel werd in de Langstraat alleen in Loon op Zand gemaakt. Dit was
dus de enige plaats waar naast vrouwen ook mannen de schachten stikten. Voor de
rest werd het zwaardere schoeisel, zoals Wellingtons, uit Engeland geïmporteerd.
Bovendien werd er in Nederland meer op klompen gelopen dan in het buitenland.
Voor een deel werd de seksesegregatie dus internationaal doorgevoerd. Zwaar stikwerk
was mannenwerk in Engeland en licht stikwerk was vrouwenwerk in de Langstraat.

Tot ongeveer  werkten de stiksters in de Langstraat thuis. In  werden
vier Langstraatse schoenfabrikanten door de enquêtecommissie gehoord. Alle vier
werkten zowel met thuiswerkers als met arbeiders in hun werkplaats. 

Borsten en Dortmund werkten voornamelijk met mannelijke thuiswerkers. Johannes
van den Berg had meer mannen op zijn werkplaats werken dan mannelijke thuis-
werkers. Op zijn werkplaats werkte slechts één meisje. Op de vraag of hij niet meer
meisjes nodig had voor het werk, antwoordde hij:
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. Enquête gehouden door de Staatscommissie benoemd krachtens de wet van  Januari  (Staatsblad nr.
) gehouden te Nijmegen betreffende onderscheidene bedrijfstakken in de eerste arbeidsinspectie, [], deel
, , verhoor Johannes van den Berg fabrikant van lederwaren te Baardwijk, antw. .

. Ibidem,  antw.  en .
. Ibidem,  antw. .

In de fabriek acht ik het verkeerd; buiten de fabriek acht ik het
verkeerd in dit opzicht belemmering aan te brengen. 

Vraag: Dus het schoenenbedrijf is voor vrouwen als huisarbeid nuttig?
Van den Berg: Ja.
Vraag: In welk opzicht acht gij het verkeerd, als fabrieksarbeid?
Van den Berg: Omdat vrouwen en meisjes zoo min mogelijk in contact moeten

komen met mannen, dus uit een oogpunt van zedelijkheid, en
omdat daar, waar de hoeveelheid mannelijk personeel voldoende
is voor de productie, ik het niet noodig en wenschelijk acht
vrouwen te laten werken. 

Tabel . Mannen en vrouwen werkzaam op de werkplaatsen en als thuiswerkers
voor Langstraatse schoenfabrikanten in 

mannen vrouwen

fabrikant werkplaats thuiswerkers werkplaats thuiswerkers

L. Borsten 30 3
(Kaatsheuvel)

T. Dortmund 6 34 1
(Kaatsheuvel)

J.v.d.Berg 40 20 1

(Baardwijk)

J. Timmermans 60 20
(Waalwijk)

Bron: Enquête gehouden door de Staatscommissie benoemd krachtens de wet van  Januari  (Staatsblad
nr. ) gehouden te Nijmegen betreffende onderscheidene bedrijfstakken in de eerste arbeidsinspectie, deel ,
, ,  en .

Van den Berg liet vrouwen niet in zijn werkplaats werken omdat hij ruimtelijke
segregatie van de seksen noodzakelijk vond. Aan de andere kant hechtte Van den
Berg grote waarde aan de mogelijkheid dat vrouwen thuis stikwerk verrichtten. Hij
protesteerde dan ook scherp tegen een bepaling in de Arbeidswet waarin dit werk
na  uur ‘s avonds werd verboden. ‘Ik beschouw het als een gebrek van de wet dat
vrouwen en meisjes niet meer van hare naaimachine mogen gebruik maken.’ Volgens
hem waren de inkomsten uit het werk van de thuisstiksters essentieel. Hij gaf daarvan
als voorbeeld een bij hem werkzame meesterknecht die ƒ  à ƒ  per week ver-
diende en een gezin van negen kinderen had. ‘Een paar van de oudste kinderen helpen
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. Ibidem.
. Ibidem, , verhoor Jodocus Timmermans meester schoenmaker te Waalwijk, antw. .

in het huishouden en de moeder gaat, als de kinderen naar bed zijn, voor hare
stikmachine zitten en verdient er zoodoende nog iets bij. Wat zij er van  uur tot
 of  uur ‘s avonds op die manier bij verdient, maakt hare weelde uit. Haar dit
nu te ontnemen vind ik onbillik en de meesten in die streek beschouwen het als een
inbreuk op de vrijheid. [..] De vrouw heeft met haar huishouden en hare kinderen
dikwijls overdag weinig tijd en gelegenheid om door eenigen arbeid hare welvaart
te vermeerderen. Zoo lang de kinderen over de vloer zijn, wordt zij daarin dikwijls
bemoeilijkt. Zij verricht dus bij voorkeur hare huiselijke bezigheden voor deze naar
bed gaan. Daarna kan zij nog rustig een paar uren wat uitvoeren.’ 

Mannen hoorden op de werkplaats te werken terwijl voor vrouwen thuiswerk
zeer geschikt was. Dit thuiswerk mocht echter volgens de opvatting van Van den
Berg niet ten koste gaan van de verzorging van de kinderen en het huishouden en
moest dus ‘s avonds gebeuren. Omdat het werk van de stiksters door de naaimachine
al was gemechaniseerd, konden zij in betrekkelijk korte tijd veel produceren. Er was
echter ook een andere mogelijkheid om de seksen ruimtelijk te scheiden. Dit kon
door mannen thuis te laten werken en vrouwen op de werkplaats te laten stikken.
Sommige ondernemers gingen er juist in deze tijd langzamerhand toe over om de
stiksters wel op hun werkplaats te laten werken. Dit gebeurde vooral bij de fijnere
schoensoorten waarbij het des te meer aankwam op een goed gestikte schacht. Om
op dit stikken toezicht te houden, moest het op de werkplaats van de schoenmakers-
baas gebeuren. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij Jodocus Timmermans, schoenfabrikant
te Waalwijk. Hij had in   à  arbeiders in dienst. De mannen waren bijna
allemaal thuiswerkers. Slechts een aantal afsnijders dat het leer sneed, werkte op de
werkplaats. Deze situatie kwam overeen met de Amsterdamse pompateliers in de
kledingbranche waar ook slechts een aantal coupeurs op het atelier werkte en de
kleermakers thuis. Daarnaast had Timmermans twintig ongehuwde stiksters in dienst,
variërend in leeftijd van  tot  jaar. Bij Timmermans werkten deze stiksters op
zijn atelier. Zij werkten van zes uur ‘s morgens tot zeven uur ‘s avonds met tweemaal
een half uur pauze tussendoor en een uur middagpauze waarin ze naar huis gingen.
De meisjes en vrouwen verdienden een vast weekloon van ƒ  tot ƒ , à ƒ .
Beginnende meisjes verdienden ƒ  en ervaren stiksters tussen ƒ , en ƒ . ‘Het
werk van de meisjes op de stikmachines vordert met de tegenwoordige verbeterde
machines hoegenaamd geen lichamelijke inspanning meer, zoals vroeger wel het geval
was,’ aldus Timmermans. Bij hem werden de stikmachines met stoomkracht
aangedreven. 

De taken van mannen en vrouwen bleven strikt gescheiden in de schoenindustrie.
Vrouwen stikten de schachten van de schoenen, mannen sneden het leer en vervaar-
digden de onderkant van de schoenen. Deze arbeidsdeling tussen mannen en vrouwen
bestond al in de huisindustrie en werd overgenomen in de eerste schoenfabrieken.
De precieze reden voor deze tweedeling is niet duidelijk. Uit het verhoor door de
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. Ibidem, , verhoor Johannes van den Berg fabrikant van lederwaren te Baardwijk, antw. -.
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enquêtecommissie van Johannes van den Berg, schoenfabrikant te Baardwijk in ,
bleek dat hij de tweedeling zonder meer vanzelfsprekend achtte.

Vraag: De aard van den arbeid verlangt niet de hand van de vrouw?
Van den Berg: Voor het stikken wel; dat staat nagenoeg gelijk met modisten-

werk; alleen het bovenwerk van het schoeisel wordt gestikt en
dat is geen werk voor mannen.

Vraag: Het kan toch wel door mannen geleerd worden?
Van den Berg: Er zijn meer werkzaamheden, die men aan mannen opdraagt,

maar eigenaardig tot het gebied van de vrouw behooren.
Vraag: Wordt het in den regel beter door vrouwen gedaan?
Van den Berg: De proef is niet genomen en bij ons zou het geen schoenmaker

in het hoofd komen dat stikken te verrichten; dat zou beneden
zijne waardigheid zijn. 

Ongeacht de plaats waar de arbeid werd verricht, thuis of in de fabriek, bleef het
stikken van schachten vrouwenwerk. Het enige verschil was dat het als thuisarbeid
veelal door gehuwde vrouwen in de avonduren werd gedaan terwijl het op de nieuwe
schoenfabrieken door ongehuwde, veelal jonge vrouwen werd gedaan.

Uit de in  gehouden verhoren met arbeiders en bazen in de Langstraatse schoen-
industrie bleek dat van gezinsarbeid al lang geen sprake meer was. Weliswaar was
de seksesegregatie zeer strikt – vrouwen stikten en mannen deden de rest – maar er
werd niet langer voor één schoenfabrikant gewerkt. Zo was Antonius de Brouwer
thuiswerker voor de schoenfabrikant Melis te Waalwijk. Zijn vrouw werkte niet mee
en zijn beide thuiswonende zoons van respectievelijk  en  jaar werkten ieder
voor een andere schoenfabrikant. Antonius de Brouwer verdiende gemiddeld ƒ ,
per dag maar had soms ook dagen waarop hij ƒ  verdiende. De schoenmaker Johannes
Papenhoven werkte thuis voor Johannes Boelen en verdiende ƒ  à ƒ  per week.
Van zijn drie thuiswonende dochters waren er twee stikster en een naaister. De beide
stiksters werkten niet voor Johannnes Boelen maar voor andere bazen. Johannes
Papenhoven vertelde waarom: ‘Zij werken voor twee bazen, omdat eene stikster
van één baas niet bestaan kan. Er zijn er wel, die drie en vier bazen hebben.’

Zijn beide dochters stikten thuis en verdienden daarmee samen ƒ  à ƒ  per week.
De schoenmaker Gerardus Schoeman werkte thuis voor Anton van Schijndel. Hij
had een gezin met tien kinderen. Twee dochters en drie zoons werkten bij hem thuis.
Zijn oudste zoon werkte voor Godefridus van Iersel en verdiende daarmee ƒ  per
week. Zijn beide dochters hadden samen een stikmachine en verdienden samen ƒ ,
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ƒ  of ƒ  per week. Zij stikten behalve voor Van Schijndel ook voor verschillende
schoenfabrikanten. Van echte gezinsarbeid, dat wil zeggen dat alle gezinsleden
werkten aan één product, was dus geen sprake meer. Verschillende gezinsleden werk-
ten weliswaar thuis maar niet alleen hadden mannen en vrouwen aparte taken, ze
werkten ook voor verschillende werkgevers. 

Schoenmakers
Het zogenaamde onderwerk van de schoen werd geheel door mannen gemaakt. In
de ambachtelijke fase en in de huisindustrie werd dit door één arbeider gedaan. De
oudste methode was het zogenaamde schootwerk. De schoenmaker bevestigde de
schacht aan de zool en werkte het geheel af. Dit was een arbeidsintensief werk en
een schootwerker kon dan ook hoogstens één paar schoenen per dag maken. Op-
voering van de productiviteit was lange tijd niet mogelijk doordat technische hulp-
middelen ontbraken. 

In de werkplaats van de schoenmakersbaas werd het leer voor de schachten en
zolen gesneden. De huisindustriële ondernemer of de meesterknecht sneed op de
werkplaats uit de vellen de voor de schachten benodigde stukken. Hij legde op de
huid een model van karton en ritste, nauwkeurig de omtrek van het model volgend,
een stuk van de vereiste grootte uit. De voering werd op dezelfde manier op maat
gesneden. De legitimatie voor het feit dat dit werk door mannen werd gedaan, lag
in de vereiste vaardigheid in het zuinig snijden en de kennis van het leer om zwakke
plaatsen te mijden. Snijders kregen een vast weekloon omdat een stukloon ze in de
verleiding zou brengen niet zuinig met het te snijden leer om te gaan. 

In  werd de stansmachine in gebruik genomen. Deze machine sneed de
verschillende delen van het ondertuig uit het leer door messen in de vorm van de
zool of de hak door het leer te drukken. Hierdoor werd het handmatige snijden van
verschillende delen overbodig. Evenals de lintzaagmachine in de kledingindustrie
betekende de stansmachine in de schoenenindustrie een enorme productiviteitsverho-
ging. Niet langer behoefden de verschillende stukken leer stuk voor stuk te worden
gesneden: een simpele beweging met de voet was voldoende voor het vervaardigen
van een hele stapel stukken. Een andere belangrijke technische verbetering was de
walsmachine die het leer door pletten en rekken soepeler moest maken en zo de
klopsteen en tang van de schoenmaker verving. 

Zowel de stansmachine als de walsmachine werden met de voet bewogen. Daarom
werd de onderneming die deze machines gebruikte fabriek-met-voetbeweging
genoemd. De schoenmakerswerkplaats was daardoor dus veel productiever geworden,
de thuiswerkende schoenmaker was ver achterop gebleven. De grootste bottleneck
in de verdere productie bleef het bevestigen van de schacht aan het onderwerk van
de schoen. In de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw werden daarvoor
steeds betere systemen ontwikkeld die langzamerhand de kwaliteit van het oude
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De Waalwijkse stoomschoenenfabriek van A.H. van Schijndel in . Op de voorgrond de
ruimtelijk afgescheiden stikkerij, waarin uitsluitend vrouwen werkten onder leiding van een
mannelijke opzichter. Op de achtergrond de andere afdelingen waar uitsluitend mannen
werkten. (Gemeentearchief Waalwijk, inv.nr. B )

handwerk benaderden. Rond  werd het zogenaamde zwikblok geïntroduceerd.

Het blok waarop de arbeiders hun werk vervaardigen, heeft hun de naam van blokwer-
kers gegeven. In tegenstelling tot schootwerk dat steeds zittend gebeurde, werd hier
staande gewerkt. Op een houten paal die in de vloer werd vastgezet, was een verstel-
baar ijzeren apparaat bevestigd waarop de schoen werd bewerkt. Het blokwerk ont-
stond pas nadat bepaalde arbeidsintensieve handelingen zoals het stansen en walsen
op de werkplaats van de schoenmakersbaas, waren verricht. Hierdoor kon een handige
blokwerker nu wel zes tot tien paar schoenen per dag maken. Aangezien de blok-
werker per paar schoenen werd betaald, neigde hij er toe door wat vlugger te werken
nog een extra paar schoenen per dag te maken. De introductie van het zwikblok in
combinatie met stukwerk dreven het arbeidstempo van de blokwerker op. 

Daarna kwamen de eerste machines waardoor het werk niet langer bij de schoen-
maker thuis werd gedaan maar in de werkplaats van de patroon. De belangrijkste
technische vernieuwing die het werk van de mannen beïnvloedde, was de invoering
van de zwikmachine in . Pas met deze machine werd het mogelijk de schacht
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machinaal aan de binnenzool te bevestigen. Aan de uitvinding van de zwikmachine
was een twintig jaar durende zoektocht vooraf gegaan van uitvinders die hadden
gepoogd om een machine te vinden ‘met vingers als een mensch’. 

‘De zwikkers van die tijd werden als de gentlemen van het vak beschouwd en
lieten zich niet weinig op hunne kunst voorstaan. Voor de tobbende uitvinders hadden
zij slechts een schouderophalend medelijden en verkondigden aan een ieder, die het
maar hooren wilde, dat een machine “met vingers als een mensch” nooit of te nimmer
zou kunnen gemaakt worden. De McKay-machine mocht al een wonder zijn, zoo
ver bracht men het nooit! Dit gepoch kwam ter oore van J.W. Matzeliger, die een
McKay-machine bediende. [..] Hij wilde de McKay-machine verbeteren, maar de
bluf der zwikkers deed hem besluiten [..] de machine “met vingers” te maken.’ Pas
na drie pogingen slaagde hij hierin. ‘Zijn machine werd na lange, hardnekkige en
kostbare stakingen der handzwikkers langzamerhand ingevoerd en het is thans [=
] iets heel gewoons, dat een bekwaam werkman op zulk een machine van 

tot  paar per dag zwikt naar gelang van het soort werk.’ Zoals uit deze getallen
blijkt, hield deze technische vinding een enorme arbeidsbesparing in. Dit keer waren
er veel minder mannen nodig voor dezelfde productie. Aanvankelijk werd de machine
nog lang niet in alle fabrieken toegepast, zoals blijkt uit de onderstaande beschrijving
uit .

In plaats van enkele arbeiders, die de zwikmachine bedienen, vindt men hier dan
dikwijls tien tot twintig zwikkers, die in lange rijen, met de zwiktang gewapend,
de schoenen opzwikken.

Met de zwikmachine was het gehele fabricageproces van de schoen gemechaniseerd.
Vanaf die tijd werd het handwerk steeds meer verdrongen door machinale productie
in de schoenfabrieken.

. Schoenfabrieken

Om de ontwikkelingen in de seksesegregatie in de gemechaniseerde schoenfabricage
beter te kunnen volgen, wordt in deze paragraaf een onderscheid gemaakt tussen
de schoenfabrieken zoals die in de Langstraat stonden en de nieuwe, grote schoenfa-
brieken in steden als Den Bosch en Tilburg.

Schoenfabrieken in de Langstraat
In de schoenfabrieken was voor elke deelhandeling een aparte machine. Een grote
schoenfabriek had in  al veertig verschillende machines. De mate van mechanisatie
en arbeidsdeling verschilde van fabriek tot fabriek. In  verrichtte het CBS onder-
zoek naar de lonen en de arbeidsduur in de schoenfabrieken. Op basis van dit rapport
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De zwikkerij van de Waalwijkse
stoomschoenenfabriek van A.H. van
Schijndel in . (Gemeentearchief
Waalwijk, inv.nr. B )

is de verdeling van mannen en vrouwen over de verschillende afdelingen in  Lang
straatse schoenfabrieken te reconstrueren.

In de overleersnijderij werd het leer voor de schachten gesneden en in de zool-
leersnijderij werd het leer voor de zolen gesneden. Dit werk gebeurde in de Lang-
straatse schoenfabrieken, net als op de werkplaats van de schoenmakersbaas, uitsluitend
door mannen. De arbeiders die hier werkten, moesten verstand van leer hebben.
De snijderij-afdeling in de schoenfabrieken bestond eigenlijk al in embryonale vorm
op de schoenmakerswerkplaats. Daar werd dergelijk werk al door mannen gedaan
en dit bleef zo in de schoenfabrieken. In de stikkerij werden de schachten voor de
schoenen aan elkaar gestikt. Op deze afdeling van de Langstraatse schoenfabrieken
werkten overwegend vrouwen maar daarnaast werkten er in sommige Langstraatse
schoenfabrieken een beperkt aantal jongens als stikker in deze afdeling zoals blijkt
uit tabel .. In een aantal schoenfabrieken waren oudere mannen opzichters van
de stikkerij-afdeling. In de zwikkerij werden de schachten aan het binnenwerk van
de schoenen bevestigd. In de Langstraatse schoenfabrieken werkten in deze afdeling
uitsluitend mannen. In de volgende afdeling werden de zolen en hakken aan de schoen
bevestigd. Ook dit werk gebeurde in de Langstraat uitsluitend door mannen. Deze
werkzaamheden waren voorheen in de huisindustrie het werk van de schoenmaker
geweest. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit in de fabrieken ook door mannen
werd gedaan. Tenslotte werd in de laatste afdeling de schoen afgewerkt voordat deze
werd verkocht. In  werkten in deze afdelingen nog bijna uitsluitend mannen:
op de  mannen werkten slechts  vrouwen.
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OVERLEER- STIKKERIJ
SNIJDERIJ

1161 vrouwen
673 mannen 55 mannen

ZOOLLEER-
SNIJDERIJ

324 mannen

10 vrouwen
538 mannen

AFWERKEN 
VAN SCHOENEN

BEVESTIGEN

620 mannen

ZWIKKERIJ

615 mannen

ZOLEN EN 
HAKKEN

Schema . Verdeling van mannen en vrouwen over de verschillende
afdelingen in  Langstraatse schoenfabrieken in 

Bron: Statistiek van de loonen en den arbeidsduur der volgens de Ongevallenwet  verzekerde
werklieden in de schoenfabrieken en de leerlooierijen in het jaar , XI-XII.

Tabel . Leeftijdsopbouw en verdeling van mannen en vrouwen over de verschillende
afdelingen in  Langstraatse schoenfabrieken in 

mannen vrouwen

 17 jaar < 17 t/m 20 > 21 jaar  17 jaar < 17 t/m 20 > 21 jaar

Overleersnijderij 200 165 308
Zoolleersnijderij 69 42 213
Stikkerij 45 2 8 477 319 365
Zwikkerij 67 66 482
Zolen en hakken 77 99 444
bevestigen
Afwerking 124 66 348 4 1 5

Totaal 582 440 1803 481 320 370

Bron: Statistiek van de loonen en den arbeidsduur der volgens de Ongevallenwet  verzekerde werklieden
in de schoenfabrieken en de leerlooierijen in het jaar , ’s-Gravenhage , XI-XII.
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. In dat jaar verrichtte de arbeidsinspectie een uitgebreid onderzoek naar vrouwenarbeid in de
zuidelijke provincies. Er was grote werkloosheid onder de mannelijke beroepsbevolking. Dit werd
als een probleem gezien. Een mogelijke oplossing voor de werkloosheid van mannen was om het
werk dat vrouwen en meisjes in de industrie verrichtten, door jongens of mannen te laten
overnemen. Hiertoe was eerst een inventarisatie noodzakelijk van het werk dat door vrouwen
en meisjes werd gedaan. Daartoe werd een achttal industriële bedrijfstakken in Limburg en Noord-
Brabant onderzocht. Dit resulteerde in een aantal zeer gedetailleerde rapporten waarin werd
beschreven wat voor werk vrouwen en meisjes deden en of dit werk door mannen of jongens
zou zijn over te nemen.

. Waarschijnlijk lag dit percentage nog hoger maar het aantal vrouwen dat werkzaam was in de
stikkerij, het vlechten en het ophalen en inpakken van schoenen, was helaas niet uit te splitsen
naar een aantal voor de Langstraat en een aantal in de grote, nieuwe schoenfabrieken in Den Bosch
en Tilburg. 

De seksesegregatie zoals die in de huisindustrie bestond, werd ongewijzigd overge-
nomen in de nieuw opgerichte schoenfabrieken in de Langstraat. 

De vraag rijst of er in de loop van de tijd na de volledige mechanisatie wijzigingen
in de seksesegregatie in de schoenfabrieken optraden. Deze vraag is te beantwoorden
aan de hand van gegevens die de arbeidsinspectie in  verzamelde. In dit verband
werden ook zeventien schoenfabrieken in de Langstraat, Den Bosch en Tilburg be-
zocht. Het ging hierbij om zes schoenfabrieken in Dongen, drie schoenfabrieken
in Waalwijk, vier schoenfabrieken in Oisterwijk, twee schoenfabrieken in Den Bosch
en twee schoenfabrieken in Tilburg.

Tabel . Verdeling van vrouwen over de verschillende werkzaamheden in de 

onderzochte Brabantse schoenfabrieken in 

Langstraat met Den Bosch en Tilburg Van Arendonk in Tilburg

Stikkerij 581
Vlechten 27

Leermakers 5
Leerbereiding 18
Stanzen van hakken 10
Cartonnage 12
Hechten van dozen 10

Ophalerij/inpakkerij 153

Totaal 761 55

Bron: ARA, archief Arbeidsinspectie inv.nr. . Staten tweede arbeidsinspectie.

In de Langstraatse schoenindustrie was het werk van vrouwen in  nog steeds
geconcentreerd in de stikkerij-afdeling; daar werkte in ieder geval meer dan driekwart
van het aantal in de Langstraat werkzame vrouwen. Het onderzoek was erop gericht
om de werkgelegenheid voor mannen te vergroten en de toelichtingen van de
schoenfabrikanten in de Langstraat gaven inzicht in de bereid om na te denken of
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. ARA, archief Arbeidsinspectie, inv.nr. , bezoek aan schoenfabriek C. van Loon in Dongen,
 september .

. ARA, archief Arbeidsinspectie, inv.nr. , bezoek aan N.V. Schoenfabriek C. en U. Riemslag
in Dongen, oktober .

. ARA, archief Arbeidsinspectie, inv.nr. , bezoek aan schoenfabriek C. van Loon in Dongen,
 september .

. Ibidem.
. ARA, archief Arbeidsinspectie, inv.nr. , bezoek aan schoenfabriek Spapens in Waalwijk, 

november .

vrouwen- en meisjeswerk door mannen of jongens kon worden gedaan. Zo meldde
de schoenfabrikant C. van Loon uit Dongen: 

Al het stikwerk (uitgezonderd het heele fijne) kan door jongens gedaan worden. Ze bereiken
echter niet de snelheid van de vrouw. In ‘t bedrijf is niet zooveel verloop, dat alle de jongens
van stikkerij later naar een andere afdeling kunnen worden overgeplaatst. Dit gaat ook moeilijk,
daar hun handen dan verkeerd staan voor hard werk. [Ze] krijgen in de stikkerij geen verstand
van leer, wat hen van jongs af bijgebracht moet worden. 

Sommige schoenfabrikanten kozen er voor om deze seksesegregatie ook ruimtelijk
door te voeren. Zo was bij de N.V. Schoenfabriek C. en U. van Riemslag in Dongen
de stikkerij-afdeling, waar uitsluitend vrouwen werkten, met gaas van de rest van
het bedrijf afgescheiden. Een vrouwelijke chef hield toezicht. 

De bestaande seksesegregatie werd daarnaast mede in stand gehouden door de veel
lagere lonen die de vrouwen in de stikkerij verdienden. Volwassen mannen zouden
met dergelijke lonen nooit genoegen nemen aangezien zij voor het maken van eerste-
klas werk ƒ  per week verdienden. Vrouwen zouden hoogstens door jongens kun-
nen worden vervangen omdat de jongenslonen opliepen van ƒ ,, als zij bij Van
Loon begonnen, tot ƒ , als zij twintig jaar waren. Het loon voor een meisje dat
in de stikkerij begon, was ƒ , per week en de hoogste lonen van vrouwen in de
stikkerij bij Van Loon werden verdiend door vrouwen die oplegden; zij verdienden
ƒ  per week. Van Loon was gezien de concurrentieverhoudingen niet in staat
hogere lonen in de stikkerij te betalen. In alle schoenfabrieken, zowel in de Langstraat
als in de rest van Nederland maar ook internationaal, was dit vrouwenwerk met de
daarbij horende lagere lonen. Jongens het stikwerk laten doen, kon alleen als ze daarna
elders in het bedrijf konden worden geplaatst. Daarvoor was het personeelsverloop
in de mannenafdelingen echter te gering. 

Een andere schoenfabrikant, Spapens uit Waalwijk, liet het eenvoudige stikwerk
sinds maart  door jongens verrichten. ‘Jongens uit de polder worden geheel op-
geleid.’ Op het moment dat zijn fabriek door de arbeidsinspectie werd bezocht, was
er volgens Spapens nog weinig van te zeggen of de jongens ook voor het werk geschikt
waren. De inspecteur van de arbeid tekende echter op: ‘Ze maken geen handige in-
druk’. Bij Spapens werkten op het moment van bezoek  jongens en  meisjes
en vrouwen in de stikkerij. Meisjes van  jaar verdienden tussen ƒ  en ƒ  per
week. Het bedrijf van Spapens was echter een uitzondering. In geen andere schoen-
fabriek werd een dergelijk experiment aangegaan, al werd bij verschillende bezoeken
verteld dat het grove stikwerk wel door jongens kon gebeuren. Zo ook door de baas
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. ARA, archief Arbeidsinspectie, inv.nr. , bezoek aan schoenfabriek Pullens en Van Gerwen
in Waalwijk,  november .

. ARA, archief Arbeidsinspectie, inv.nr. , bezoek aan schoenfabriek Tim Tur in Waalwijk,
 november .

. Ibidem.
. Expliciet werd dit werk genoemd bij G. van de Heijden in Oisterwijk, Tim Tur in Waalwijk

en Van den Bergh in Den Bosch.
. ARA, archief Arbeidsinspectie, inv.nr. , bezoek aan J. A. Ligtenberg schoenfabriek in Dongen,

oktober.
. Expliciet werd deze werkzaamheid genoemd bij G. van de Heijden en A. W. Rooter de Bakker

in Oisterwijk en bij De Booij in Den Bosch.

van de schoenfabriek Pullens en Van Gerwen in Waalwijk. Deze zag het als bezwaar
dat de jongens die het grovere stikwerk moesten gaan verrichten tussen de meisjes
kwamen te zitten. Uit de opmerking van de chef van de stikkerij van de Oisterwijkse
schoenfabriek G. van de Heijden viel op te maken dat jongens het stikken samen
met meisjes beneden hun waardigheid achtten. Volgens de heer Bergmans van de
Tim Tur-fabrieken in Waalwijk konden ‘jongens net zo goed in [de] stikkerij geplaatst
worden. Maar niet gezamenlijk met meisjes, daar ze dan het werk minderwaardig
vinden.’ Er was in dat opzicht in vergelijking met  nog weinig veranderd. De
Tim Tur-schoenfabriek had begin jaren dertig wel jongens op proef in de stikkerij
laten werken. Dit was echter geen succes geworden. De ‘jongens werden echter zoo
door de meisjes geplaagd, dat ze het niet meer wilden.’ Dit terwijl de jongens een
andere leerweg dan meisjes volgden en niet stikten. Jongens begonnen na  à  jaar
met schiften en branden, werden vervolgens bijtuiger en daarna bovenleersnijder.

Het handvlechten in de stikkerij-afdeling werd zowel in de meeste Langstraatse
schoenfabrieken als in de schoenfabrieken in Den Bosch en Tilburg door vrouwen
gedaan. Alleen bij de schoenfabriek J. A. Ligtenberg in Dongen werd vlechtwerk
als ‘zwaar werk’ beschouwd en werd het door een man verricht, geassisteerd door
een meisje. De man verdiende ƒ  per week, het meisje ƒ .

Het ophalen en inpakken van schoenen in de afwerkafdeling werd zowel in de
Langstraatse schoenfabrieken als in de schoenfabrieken in Den Bosch en Tilburg door
vrouwen gedaan. Maar of er echt sprake was van een toename van vrouwenarbeid
in de afwerkafdeling in de Langstraatse schoenfabrieken ten opzichte van de situatie
in , is niet vast te stellen op basis van de beschikbare gegevens.

Het onderzoek van de arbeidsinspectie was erop gericht om aan te tonen dat man-
nen en jongens best het werk van vrouwen en meisjes konden overnemen. Uit het
onderzoek bij  Langstraatse schoenfabrieken bleek dat een van deze bedrijven wel
pogingen in die richting deed maar dat deze niet erg succesvol waren. Bovendien
stuitte de integratie van jongens en meisjes in één ruimte op bezwaren van werkgevers
en verzet van de vrouwen. Het resultaat daarvan was dat de seksesegregatie in de Lang-
straatse schoenfabrieken bijna identiek bleef aan de seksesegregatie zoals die bestond
in de tijd dat schoenen in huisindustrie of manufactuur werden gemaakt. 
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Zelfs de introductie van een nieuwe productietechniek had geen wijziging van
de seksesegregatie in de Langstraatse schoenfabrieken tot gevolg. Dit bleek uit de
invoering van de lopende band in de schoenfabrieken. Evenals in de kledingindustrie
werd in de schoenenindustrie halverwege de jaren dertig de lopende band ingevoerd.
Zo had de Bata fabriek in Best als een van de eerste schoenfabrieken al in  een
lopende band. Maar anders dan in de confectiefabrieken werkten aan de lopende
banden in de schoenfabrieken geen vrouwen. Aan de lopende banden werkten
mannen die de schoenen zwikten. De Bata-fabriek had vrij ingewikkelde banden
waarbij de leesten van de schoenen aan kettingen waren bevestigd. Op de plaatsen
waar een arbeider stond, werden de leesten in een stand gebracht waardoor de arbeider
in staat was zijn werk aan de schoen te verrichten. Het tempo van de lopende band
was niet erg hoog omdat de schoenen na het plakken enige tijd moesten drogen.

De invoering van de lopende band bracht geen wijziging in de reeds bestaande
seksesegregatie.

Schoenfabrieken in grote steden
In hoeverre week de seksesegregatie in de schoenfabrieken in de grote steden af van
de Langstraatse situatie? Zoals al gezegd, stonden de grootste schoenfabrieken in 
buiten de Langstraat in Den Bosch en Tilburg.

Maurits A. van den Bergh (-) richtte in  een ‘fabriek’ van leestklaar
schoenwerk op aan de Korte Putstraat in Den Bosch. Zijn personeel bestond uit
Engelse stiksters onder leiding van een Engelse werkmeester. Dit leestklare schoen-
werk werd gedeeltelijk verkocht aan schoenmakers en gedeeltelijk gezoold in de
Langstraat, door Victor Dumoulin die het machinaal zoolde. Van den Bergh verplaatste
zijn bedrijf naar Besoijen, vlakbij Waalwijk. Toen het bedrijf van Dumoulin in 
afbrandde, nam Van den Bergh het over. Bij de machinale schoenfabriek van Van
den Bergh in Besoijen werkten in   mannelijke en  vrouwelijke arbeiders
die per week  paar schoenen vervaardigden. De lonen van de mannen lagen tussen
de ƒ  en ƒ , die voor de vrouwen tussen de ƒ  en ƒ  per week.

Toen de door Dumoulin gebouwde fabriek in Waalwijk door brand in de as was
gelegd, besloot Van den Bergh haar in  te herbouwen en geheel te perfectioneren.

Op zekeren dag, toen hij met zijn Duitschen werkmeester Weissflo het bouwwerk, waarvan
nog nauwelijks de fondamenten boven den grond zichtbaar waren, in oogenschouw wilde
nemen, toonde zich de arbeidersbevolking dermate vijandig, dat beide gemolesteerd werden
en nauwelijks een steeniging konden ontkomen. 
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. ARA, archief Arbeidsinspectie inv.nr. , Nijverheidsstatistiek Noord-Brabant, ’s-Hertogenbosch,
firma A. van den Bergh, Lange Pietstraat.

. Verslag Kamer van Koophandel ’s-Bosch (), .
. IIAV, archief NTVA, inv.nr. , De Stoomschoenfabriek van de heer Van de Bergh te Den Bosch.
. Onderzoek naar den stand der werkloosheid, Streek X-XIII, .
. De Nederlandsche Industrie () ‘N.V. Van den Bergh’s Stoomschoenfabriek ’s-Hertogenbosch’

en Just de la Paisières, Industrieel Nederland, Deel I, .

Van den Bergh besloot de verdere bouw te staken en de fabriek naar een meer
vreedzame omgeving over te brengen. Hij koos daartoe weer ‘s-Hertogenbosch, het
beginpunt van de Langstraat, in de hoop daarheen na verloop van tijd de Langstraatse
handwerkers te trekken. Het kostte veel moeite de werklieden naar ‘s-Hertogenbosch
te laten overkomen. Omdat uit hun dochters de goede stiksters werden gerekruteerd,
was het niet slechts nodig de mannen te laten komen maar zo mogelijk volledige
huisgezinnen. In  werkten er  mannen,  jongens,  gehuwde en  ongehuwde
vrouwen en  meisjes bij Van den Bergh in Den Bosch. Daarnaast werkten er nog
 thuiswerkers voor Van den Bergh. Het werk van vrouwen en meisjes was stikken,
ruigen, plakken en naaien. De naaimachines werden door een motor in beweging
gebracht waardoor het aantrappen van de (hand)naaimachines overbodig was. De
kleinste meisjes naaiden en ringden, de jongens zetten spijkers in de machine voor
het maken van hakken. In  werkten er al ruim  werklieden voor de
machinale stoomschoenfabriek van Van den Bergh waarmee een jaarlijkse productie
van . paar schoenen werd gehaald. In  werkten er  meisjes in
afzonderlijke lokalen onder leiding van een opzichteres. De meisjes werkten aan door
stoom in beweging gebrachte naaimachines. Daarnaast verrichtten ze volgens de
directie ‘lichte’ werkzaamheden: het plakken van de voering op de bovenstof, het
aan elkaar stikken van de onderdelen, het aanzetten van knopen, haken en ringetjes,
het omboorden van de pantoffels, het maken van knoopsgaten, enz. Al deze
werkzaamheden werden op verschillende machines verricht, ook het aanbrengen
van verfstof en polijst op de zolen en het drukken van het fabrieksmerk. Om een
volleerde schoenwerkster te worden was twee à drie jaar nodig. Een volleerde werkster
kon tot ƒ  soms ƒ  per week verdienen. Het zwaardere werk van het aanbrengen
van de zool en de hak aan het bovenwerk werd door mannen gedaan. In 

verdiende een geschoolde mannelijke arbeider tussen ƒ  en ƒ  per week en een
stikster tussen ƒ  en ƒ .

Van den Bergh’s Stoomschoenfabriek groeide geleidelijk uit tot de grootste
schoenfabriek in Nederland. Tussen  en  telde het bedrijf meer dan 
werknemers en werden er een half miljoen schoenen per jaar geproduceerd. In 

waren  vrouwen en  mannen bezig met de eigenlijke productie van schoenen
bij Van den Berghs schoenenfabriek en in  werkten er  mannen en 
vrouwen. Deze waren als volgt over de verschillende afdelingen verdeeld.

Mannen werkten in de afdelingen overleer-, zoolleersnijderij, zwikkerij, zolen-
en hakken-bevestiging en de afwerking van de schoenen. Vrouwen waren overwegend
werkzaam in de stikkerij ( van de  vrouwen en meisjes in ) maar er werkten
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. Statistiek van de loonen en den arbeidsduur der volgens de Ongevallenwet  verzekerde werklieden in
de schoenfabrieken en de leerlooierijen in het jaar , XI-XII.

. Onderzoek naar den stand der werkloosheid, Streek X-XIII, .
. ARA, archief Arbeidsinspectie, inv.nr. , cijfers op basis van een bezoek aan Van den Bergh’s

schoenfabriek in oktober . In  werd het bedrijf ontbonden, Gemeente-archief Den Bosch,
archief N.V. Van Den Bergh’s Stoomschoenfabriek, -, sedert  in liquidatie.

. ARA, archief Arbeidsinspectie, inv.nr. , bezoek aan Van den Bergh’s schoenfabriek in Den
Bosch in oktober .

toch  meisjes en vrouwen in de afdeling waar de schoenen werden afgewerkt.

In de Langstraatse schoenfabrieken werkten in deze tijd nauwelijks vrouwen of meisjes
bij de afwerking van schoenen. 

Tabel . Verdeling van mannen en vrouwen over de verschillende afdelingen in
de schoenfabriek van Van Den Bergh in Den Bosch in  en 

1916 1922

mannen vrouwen mannen vrouwen

Overleersnijderij 68 62
Zoolleersnijderij 30 34
Stikkerij 202 123
Zwikkerij 46 118
Zolen en hakken bevestigen 49 70
Afwerking 52 32 45 25

Totaal 245 234 329 148

Bron: Statistiek van de loonen en den arbeidsduur der volgens de Ongevallenwet  verzekerde werklieden
in de schoenfabrieken en de leerlooierijen in het jaar , ’s-Gravenhage , XI-XII en ‘Loonen
en arbeidsduur in eenige voorname takken van nijverheid in Nederland gedurende het jaar ’
in: Maandschrift Centraal Bureau voor de Statistiek, () -.

In  werkten  mannen en  vrouwen bij Van den Bergh. Geschoolde mannen
verdienden in  ƒ  per week en stiksters tussen ƒ  en ƒ  per week. Eind
jaren twintig ging het steeds slechter met Van den Berghs schoenfabriek. In 

was het aantal arbeiders gedaald tot  (waaronder  vrouwen). En in  werkten
er  arbeiders (waaronder  vrouwen). De directie gaf als argument:

Door de concurrentie veel meisjes in ’t bedrijf. Jongens zouden best het stikwerk kunnen
doen (zijn er ook ) maar ’t verloop in het bedrijf is gering, zoodat de jongens dan op ±
 jarige leeftijd ontslagen zouden moeten worden.

Het aandeel vrouwen en meisjes dat in  bij Van den Bergh werkzaam was, was
fors lager dan voorgaande jaren. Bestond het personeel in  nog voor % uit
vrouwen, in  was dit al gedaald tot %, in  tot % en in  weer iets
gestegen tot %. De verklaring hiervoor is dat de afdelingen waar mannen werkten
(zwikkerij en zolen en hakken bevestiging) in de periode tussen  en  groeide,
terwijl de afdelingen waar vrouwen werkten (stikkerij en afwerking) in die periode
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. Ibidem, soort werkzaamheden op basis van een bezoek aan Van den Bergh’s schoenfabriek in
oktober .

. Donker, Gedenkboek voor de Schoen- en Leder-industrie, over de geschiedenis van de schoenfabriek
Van Arendonk, -, Just de la Paisières, Industrieel Nederland, deel I, ‘J. van Arendonck’s schoen-
en lederfabrieken te Tilburg’, - en Van Delft, Tilburg als woonstad en nijverheidsstad, (),
.

Links twee oudere meisjes bezig met ‘schalmen’, afsnijden van het leer aan de binnenkant om
het beter te kunnen bewerken. Het bedienen van de machine is eenvoudig doch de arbeidster
moet leren deze goed ‘op dikte’ te stellen. Het geschalmde leer komt bij ‘de omboekster’
(rechts op de foto), die het aan de rand omvouwt en vastplakt.  Jan van Arendonk’s
schoenfabriek in Tilburg in . (fotoarchief DGA)

juist inkrompen. De meeste van de  meisjes en  vrouwen die er in  werkten,
waren stikster, voeringstikster, plakster, schiftster, omboekster of knopen- en gespen-
aanzetster in de stikkerij-afdeling. Vrouwen kregen vanaf eind jaren twintig de kans
om ook op andere afdelingen te gaan werken. Zo werkten er in  ook vrouwen
bij het sorteren van onderdelen in de zoolleersnijderij en als hakkenaanplakster of
cementeerster in de afdeling waarin zolen en hakken werden bevestigd. En een aantal
vrouwen werkte bij het stempelen van schoenen, het zolen aanstrijken en uitpoetsen
en het poetsen en schuren van schoenen in de afdeling afwerking. In  waren
er meer afdelingen bij de Van den Bergh’s Stoomschoenfabriek in Den Bosch, waar
zowel mannen als vrouwen werkten.

De schoenfabriek Van Arendonk in Tilburg begon in  onder leiding van Jan
van Arendonk als een handschoenmakerijtje met slechts drie knechts. De mecha-
nisatie begon met de aanschaf van een stans, een doornaai-, een uitpoets- en een
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. Donker, Gedenkboek voor de Schoen- en Leder-industrie, over de geschiedenis van de schoenfabriek
Van Arendonk, .

. Ibidem, .
. Ibidem,  en Van Delft, Tilburg als woonstad en nijverheidsstad, (), .

Een knoopsgatenmachine bediend door een meisje van  jaar. Knoopsgaten maken was
eenvoudiger werk dan het stikken en was in enkele weken te leren.  Jan van Arendonk’s
schoenfabriek in Tilburg in . (fotoarchief DGA)

schrooimachine, alsmede enige platte machines. In  werkten  mannen in het
bedrijf en geen vrouwen wat erop wijst dat het stikken door vrouwen thuis werd
gedaan. In  werkten er bij Van Arendonk  werklieden, zowel mannen als
vrouwen. Het stikken gebeurde nu in de fabriek. De enorme zaal van de schoen-
fabriek besloeg  vierkante meter en was door een hek van rasterwerk in twee
delen verdeeld. Aan de ene kant van het hek werden de betere burger-genres in
dames-, en heren- en kinderschoeisel gemaakt. Deze schoenen wedijverden in kwa-
liteit en afwerking met de beste in het land. Aan de andere kant werden goedkopere
soorten schoenwerk als sandalen, kinderschoenen en de vilt-, leer-, en kameelharen
pantoffels en huisschoenen gefabriceerd door arbeidsters. De verdeling van mannen
en vrouwen over de verschillende afdelingen bij alle Tilburgse schoenfabrieken (dus
niet alleen die van Van Arendonk) is weergegeven in tabel ..
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Vrouwelijke handzwikkers bij Jan van Arendonk’s schoenfabriek in . (fotoarchief DGA)

Tabel . Verdeling van mannen en vrouwen over de verschillende afdelingen in
de schoenfabrieken in Tilburg in  en 

1916 1922
mannen vrouwen mannen vrouwen

Overleersnijderij 98 53
Zoolleersnijderij 39 52 8
Stikkerij 255 6 178
Zwikkerij 82 89 10
Zolen en hakken bevestiging 71 75
Afwerking 58 44 44 29

Totaal 348 299 319 225

Bron: Statistiek van de loonen en den arbeidsduur der volgens de Ongevallenwet  verzekerde werklieden
in de schoenfabrieken en de leerlooierijen in het jaar , ’s-Gravenhage , XI-XII en ‘Loonen
en arbeidsduur in eenige voorname takken van nijverheid in Nederland gedurende het jaar ’
in: Maandschrift Centraal Bureau voor de Statistiek, () -.

In  werkten er uitsluitend mannen in de overleer- en zoolleersnijderij, de zwik-
kerij en bij de bevestiging van zolen en hakken. Vrouwen werkten overwegend in
de stikkerij en daarnaast bij de afwerking van schoenen. In  werkten er slechts
twee gehuwde vrouwen, te weten de -jarige Cato de Rooij en de -jarige Marie
Primus. Cato de Rooij werkte als omboekster en Marie Primus als inbrandster. Beiden
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. ARA, archief Arbeidsinspectie, inv.nr. . Onderzoek arbeid der gehuwde vrouw, e district
van de arbeidsinspectie, .

. ARA, archief Arbeidsinspectie, inv.nr. , e district, Tilburg NV J. van den Arendonk’s Schoen-
en Lederfabriek, bezocht op  november .

Een jongen bezig met het gladmaken
van de zijkant van de zool in de
schoenfabriek van Jan van Arendonk
in . (fotoarchief DGA)

waren net getrouwd en hadden nog geen kinderen. In  waren er nog slechts
twee afdelingen waar uitsluitend mannen werkten, te weten de afdeling waar overleer
werd gesneden en waar de zolen en hakken werden bevestigd. Naast de grote groep
vrouwen die in de stikkerij werkte en de groep die bij de afwerking van de schoenen
werkte, waren er nu ook vrouwen in de zoolleersnijderij en de zwikkerij.

De schoenfabriek Van Arendonk telde in   en in   werknemers.
In  werkten er  werknemers waaronder  vrouwen en in   werk-
nemers waaronder  vrouwen. Naar alle waarschijnlijkheid nam het aandeel vrou-
wen, net als bij Van den Bergh’s schoenfabriek in Den Bosch, tussen  en 

af van  naar  procent (zie tabel .). Anders dan bij Van den Bergh nam het
percentage vrouwen bij Van Arendonk tussen  en  fors toe van  naar .
In  werkten er  meisjes jonger dan  jaar,  jongens jonger dan  jaar,
 ongehuwde vrouwen van  jaar en ouder en twee gehuwde vrouwen en 
mannen.

Bij Van Arendonk werkten vrouwen in bijna alle afdelingen waar de betere schoe-
nen geproduceerd. In  werkten er maar liefst  vrouwen tegenover  mannen.

Vrouwen werkten in dit bedrijf dan ook in veel meer afdelingen dan in andere schoen-
fabrieken. Er werkten  meisjes en vrouwen in de stikkerij-afdeling, tien vrouwen
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. ARA, archief Arbeidsinspectie, inv.nr. , bij Tim Tur in Waalwijk en bij Pullens van Gerwen
in Waalwijk en bij G. van de Heijden in Oisterwijk werden de hechtmachines om kartonnen
dozen dicht te maken door jongens bediend. Bij A.W. Rooter de Bakker in Oisterwijk werd dit
zelfs door een volwassen man gedaan.

. ARA, archief Arbeidsinspectie, inv.nr. , e district, Tilburg N.V. J. van den Arendonk’s Schoen
en Lederfabriek, bezocht op  november .

Vrouwen bezig met inbranden of dressen in de schoenfabriek van Jan van Arendonk in .
(fotoarchief DGA)

werkten bij het stansen van leren hakken, hakken bijslijpen, hakken modelleren met
een brosmachine en het randjes op hakken spijkeren. Vijf vrouwen maakten de leren
randen hetgeen eveneens als ‘mannenwerk’ werd gezien. Het beplakken van houten
hakken met leer was bij Van Arendonk eveneens vrouwenwerk. Allemaal werkzaam-
heden die in andere schoenfabrieken als ‘mannenwerk’ werden beschouwd. Verder
werkten twaalf meisjes in de kartonnage afdeling aan de hecht- en buigmachines en
tien bij het hechten van dozen. Werk dat in de Langstraatse schoenfabrieken door
jongens en soms door mannen werd gedaan. Er werkten zelfs  vrouwen in de
afdeling leerbewerking aan taken die als typisch mannenwerk werden beschouwd,
te weten het machinaal uitrekken van het leer, het mangelen van leer met behulp
van de Crispelmachine en het poetsen van leer. Bij Van Arendonk nam evenals
bij Van den Bergh in Den Bosch de seksesegregatie af, maar bij Van Arendonk nam
tegelijk het aandeel vrouwen in de productie toe.

Ook in de schoenfabriek van St. Crispinus in Tilburg werd in  alle soorten
werk, behalve het snijden van het bovenleer, eveneens door vrouwen en meisjes
gedaan. De werkgever hield nog wel een mooi verhaal: ‘voorkeur wordt gegeven
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. ARA, archief Arbeidsinspectie, inv.nr. , St. Crispinus in Tilburg.
. Onderzoekingen naar de toestanden in de Nederlandsche Huisindustrie deel II, .

aan werken met jongens.’ Maar vanwege de concurrentie werkte hij toch voornamelijk
met meisjes. Deze kregen veel lagere lonen dan jongens. In de schoenfabrieken
in de grote steden verschoof de verdeling mannenwerk- vrouwenwerk dus duidelijk
ten gunste van de vrouwen. 

. Samenvatting

In de Langstraat, de oorsprong van de Nederlandse industriële schoenfabricage, bleef
de verdeling van mannenwerk en vrouwenwerk ondanks de industrialisatie (bijna)
ongewijzigd. Vrouwen waren van oudsher stiksters terwijl al het overige werk door
mannen werd gedaan. De scheiding die tussen mannenwerk en vrouwenwerk bestond,
bleef bestaan ondanks technische veranderingen in het productieproces. Het werk
van vrouwen werd het eerst gemechaniseerd doordat vanaf  steeds meer gebruik
werd gemaakt van de stikmachine. Het gevolg was dat er vanaf  machinale
‘schoenfabrieken’ ontstonden. In deze fabrieken werd het leer gestanst en de schacht
machinaal gestikt: er werd dus leestklaar schoenwerk geproduceerd. Deze fabrieken
lieten echter een deel van het werk nog steeds door thuiswerkers doen. De gemecha-
niseerde delen van het productieproces die door mannen werden uitgevoerd, vonden
in de fabriek plaats, de nog niet gemechaniseerde werkzaamheden van mannen vonden
nog in de huisindustrie plaats. Het gemechaniseerde stikwerk door vrouwen werd
zowel in fabrieken als in huisnijverheid uitgevoerd, afhankelijk van de burgerlijke
status van de stiksters. De stiksters in de fabrieken waren ongehuwde, veelal jonge
vrouwen, in tegenstelling tot de gehuwde thuiswerkende stiksters. In die periode
werkten (een deel van) de stiksters, de snijders en stansers in de schoenfabrieken.
Schoenmakers bleven de rest van de schoen geheel handmatig vervaardigen. Het
snijden van het leer voor de schachten en de zolen werd gemechaniseerd door de
invoering van de stansmachine in . Deze machine stond op de werkplaats van
de schoenmakerspatroon waar een snijder dit werk verrichtte. De invoering van de
walsmachine in  betekende dat ook dit werk voortaan op de werkplaats gebeurde.

De werkplaatsen van de schoenmakerspatroons leken daarmee op de pompateliers
in de Amsterdamse kledingindustrie. Aangezien zowel het stansen als het walsen in
de thuiswerkfase door mannelijke schoenmakers gebeurde, bleef dit ook op de
werkplaatsen mannenwerk. De meeste Langstraatse schoenmakers werkten rond 
nog thuis voor hun patroon. Ook een substantieel deel van het stikwerk werd in
die periode door vrouwen thuis uitgevoerd. Deze thuiswerksters waren veelal gehuwde
vrouwen die het stikken ’s avonds deden als hun kinderen naar bed waren. Pas nadat
het zwikken in  ook werd gemechaniseerd, waren echte schoenfabrieken
mogelijk, dat wil zeggen fabrieken waar de schoen geheel machinaal kon worden
gemaakt. Het stikken bleef ook als fabriekswerk vrouwenwerk maar in de schoenfa-
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brieken werd het stikwerk door meisjes en ongehuwde vrouwen verricht. De
voortschrijdende mechanisatie van de verschillende stappen in het productieproces
die door mannen werden uitgevoerd, leidde ertoe dat steeds meer mannenwerk van
de huisindustrie naar de schoenfabrieken werd verplaatst. De taakverdeling tussen
mannen en vrouwen zoals die in de huisindustrie bestond, werd in de Langstraatse
schoenfabrieken overgenomen omdat het mechanisatieproces daar zeer geleidelijk
verliep waardoor opvattingen over wat mannenwerk en wat vrouwenwerk was, niet
hoefden te wijzigen.

Pas met de oprichting van nieuwe schoenfabrieken in grote steden als Den Bosch,
Tilburg en later Nijmegen, werd het in de Langstraat bestaande segregatiepatroon
gedeeltelijk doorbroken. In die plaatsen had de schoenmakerij geen voorgeschiedenis
buiten de strikt ambachtelijke sfeer en waren de nieuwe schoenfabrieken ook werkelijk
nieuw. De ondernemers in deze steden waren daardoor in staat hun bedrijfseconomi-
sche keuzen – de lonen van vrouwen waren veel lager – ook te effectueren, resulterend
in inschakeling van vrouwen op een grotere schaal. In deze nieuwe schoenfabrieken
werkten vrouwen ook bij de afwerking van de schoenen en in de schoenfabriek van
Van Arendonk in Tilburg werkten zelfs vrouwen als zoolleersnijdsters en handzwik-
sters, werkzaamheden die in de Langstraat als ‘mannenwerk’ golden.





. Bedrijfstelling  December , Deel I, Statistiek der Vestigingen. Band I. Nijverheid (’s-Gravenhage
), -.

 Innovatief en geleidelijk: de textielindustrie

. Inleiding

De productie van textiel is de oudste vorm van nijverheid. Al ver voor de productie
in fabrieken bestond er een arbeidsdeling op basis van sekse. De textielindustrie was
het klassieke voorbeeld van een industrialiserende bedrijfstak. Hierbij is vooral het
Britse model beeldbepalend geweest. Er zijn drie redenen om de seksesegregatie in
de textiel nader te bekijken. 

Ten eerste was het een bedrijfstak waar traditioneel veel vrouwen werkten, zowel
in de pre-industriële als in de industriële fase. De Nederlandse textielindustrie was
na de kledingindustrie de belangrijkste industriële bedrijfstak voor vrouwen. Er wer-
kten, zoals we eerder in hoofdstuk  al zagen, ongeveer twee keer zoveel mannen
als vrouwen. 

Ten tweede is de textielindustrie een goed voorbeeld om het effect van het indu-
strialisatietempo op de bestaande seksesegregatie te illustreren. Een hoog tempo had
een grote vraag naar arbeid op de lokale arbeidsmarkt tot gevolg en dat kon leiden
tot wijziging in de bestaande seksesegregatie. 

Ten derde werden niet alle delen van het productieproces tegelijkertijd gemechani-
seerd. Daardoor bleven geruime tijd huis- en fabrieksnijverheid naast elkaar bestaan,
elk met hun eigen arbeidsdeling op basis van sekse. 

De textielindustrie kende een groot aantal verschillende bedrijfsgroepen. In de
bedrijfstelling van  werden niet minder dan  verschillende soorten textielbedrij-
ven onderscheiden, elk met hun eigen seksesegregatiepatroon. In dit hoofdstuk komt
de seksesegregatie in de twee belangrijkste en grootste bedrijfsgroepen, de katoenindus-
trie en de wolindustrie, nader aan de orde. Allereerst zal de seksesegregatie in de ka-
toenindustrie worden onderzocht die zich vanaf het midden van de negentiende eeuw
in Twente concentreerde. Daarna komt de seksesegregatie in de geleidelijk geme-
chaniseerde wolindustrie in Tilburg aan bod. 

. De katoenindustrie

De Belgische afscheiding in  had tot gevolg dat Nederland zonder ontwikkelde
katoenindustrie kwam te zitten. De Nederlandse overheid ging op zoek naar een
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. Stork, De Twentsche Katoennijverheid, -.
. Ibidem, .
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alternatief centrum voor de productie van katoenen stoffen voor Nederlands-Indië.
Dit werd gevonden in Twente. In dit deel van het hoofdstuk wordt voor de katoen
vooral ingegaan op de processen die te maken hebben met het weven van katoenen
stoffen. De seksesegregatie zoals die in de katoenspinnerijen bestond, komt in hoofd-
stuk  gedetailleerd aan de orde bij de beschrijving van De Nederlandse Katoen-
spinnerij.

.. Het weven van bonte stoffen in Hengelo
Volgens C.T. Stork waren er toen hij in  zijn bontweverij in Hengelo vestigde,
drie bontweverijen die nog op dezelfde wijze werkten als tijdens het bezoek van
Gijsbert Karel van Hogendorp in . Stork vond deze werkwijze nogal primitief:
er waren geen fabrieken, de wevers weefden in hun eigen huis. De fabrikant had
slechts een ververij waar de uit Engeland geïmporteerde garens werden geverfd en
een kleine werkplaats waar de gekleurde kettingdraden werden gemaakt. De wever
haalde de benodigde hoeveelheid kettingdraden en de geverfde garens in strengen
voor de inslag bij de ververij af. De inslaggarens werden door de vrouw of een kind
van de wever op klosjes gewonden door middel van een wieltje dat met de hand
werd aangedreven. Het weefgetouw was eveneens nog zeer primitief: de ketting moest
worden gepapt omdat het garen anders niet sterk genoeg was om te kunnen worden
bewerkt. In die tijd gebeurde dit op het weefgetouw: de wever moest dus beurtelings
sterken (pappen) en weven. Als hij een paar ellen had gesterkt, moest hij het garen
drogen, in de zomer door middel van een waaier van een ganzenvleugel en ‘s winters
met een bundel brandende stro. Daarna kon hij weer doorgaan met weven. Bij dit
werk waren handen en voeten steeds in beweging. Stork schatte het aantal wevers
dat voor de drie fabrikanten werkte op  à . De wevers verdienden tussen de
ƒ  en ƒ  per jaar. De bontweverijen werkten bijna uitsluitend op bestelling
voor de Indische markt. De bestellingen werden verstrekt door de Nederlandse Handel
Maatschappij en als die bestellingen niet geregeld kwamen, was er geen werk.

Stork constateerde dat de ambtenaren van de Nederlandse Handel Maatschappij
uitsluitend kennis bezaten van effen stoffen. Het gevolg was dat Engelse en Zwitserse
fabrikanten de markt voor bonte stoffen beheersten. Ook Stork kon aanvankelijk
niet concurreren met de Zwitserse bontwevers. Zijn vriend Hendrik Muller die
handelde in stoffen introduceerde Stork bij de verschillende fabrikanten van bonte
stoffen in Zwitserland, Saksen en Beieren zodat Stork zich op de hoogte kon stellen
van wat er in die landen werd gefabriceerd.

Het weven van bonte goederen gebeurde uitsluitend door volwassen mannen.
Een poging om de schietspoel ook in de bontweverij te gaan gebruiken werd
ondernomen door een Belgische fabrikant, Charles de Maere, die zich in  in
Hengelo vestigde. Zijn inspanningen werden niet met succes bekroond en spoedig



innovatief en geleidelijk 

. Sluijk, ‘Charles de Maere en de vernieuwing’, , Boot, De Twentsche katoennijverheid,  en Stork,
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De haspelzaal van de Koninklijke Weefgoederenfabriek in . (ARO, archief KWGF C.T.
Stork & Co. inv.nr. F  glasplaten)

verliet hij Twente weer. Het weven van bonte stoffen bleef in Hengelo het werk
van volwassen mannen die het zware werk verrichtten op ouderwetse handweefgetou-
wen. De weefscholen die, zoals we later zullen zien, zorgden voor de snelle versprei-
ding van een veel eenvoudiger weeftechniek voor effen stoffen, maar waren niet suc-
cesvol in Hengelo. De seksesegregatie in de bontweverijen bleef daardoor lange tijd
ongewijzigd. 

Het weven van bonte stoffen in Hengelo bleef veel langer huisnijverheid dan dat
van effen stoffen. Zo had de firma C.T. Stork en Co. in  nog  buitenwevers
in dienst. De Hengelose bontweverij Hulshoff Pol telde in   werklieden.
Er werkten  mannen,  vrouwen en  jongens en meisjes. Van de  werk-
lieden waren er  thuiswerkende handwevers die ook nog eigen grond hadden
en daardoor op ongeregelde tijden voor Hulshoff Pol werkzaam waren. Voor bonte
goederen voldeed het stoomweefgetouw aanvankelijk ook minder goed dan voor
effen stoffen. Bij het weven van bonte stoffen moesten regelmatig spoelen worden
verwisseld en dit ging moeilijker bij stoomweefgetouwen. De stoomweefgetouwen
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De ververij van de Koninklijke Weefgoederenfabriek in . (ARO, archief KWGF C.T.
Stork & Co. inv.nr. F  glasplaten)

voor bonte stoffen gingen langzamer dan de weefgetouwen voor effen stoffen en
daardoor was de arbeidsbesparing dus geringer.

In  bezocht Theo van der Waerden de Koninklijke Weefgoederenfabriek (KWF),
de grootste bontweverij te Hengelo. Bij deze door C.T. Stork gestichte fabriek werk-
ten in  ongeveer  arbeiders. Er werden bontgeweven stoffen gemaakt voor
de export naar Brits-Indië, Nederlands-Indië en Oost- en Zuid-Oost Afrika. Van
der Waerden gaf een gedetailleerde beschrijving van de verschillende stappen in het
productieproces. Tevens vermeldde hij wie het werk op de verschillende afdelingen
uitvoerden. De leiding op een afdeling berustte bij een mannelijke baas.

Het garen dat van de spinnerij kwam, werd eerst in strengen samengebracht. Dit
gebeurde met behulp van haspelmachines. In de haspelzaal stonden  haspelmachines
die elk bediend werden door een meisje. Volgens Van der Waerden was ‘het werk
gauw te leren, een meisje kijkt drie dagen toe en krijgt dan reeds een machine; na
enkele maanden werkt zij als regel als de anderen’. De strengen gingen naar een
kleiner lokaal waar ze door negen meisjes bij elkaar werden genomen tot ze het
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De spoelerij van de Koninklijke Weefgoederenfabriek in . (ARO, archief KWGF C.T.
Stork & Co. inv.nr. F  glasplaten)

gewicht van een engels pond hadden. Vervolgens werden de garens gebleekt en
geverfd. ‘Dit gebeurt in bakken en is mannenwerk.’ De arbeiders maakten de bakken
in voorgeschreven menging klaar en haalden voortdurend een ander deel van de
strengen door de kleurstof (‘omtrekken’). Als er extra personeel in de ververij nodig
was, zette men er ook willekeurige arbeiders aan; bij elke bak stond dan een
(geschoolde) verver. Het duurde een à twee jaar voordat een verver het vak volledig
beheerste. Het overtollige water werd door centrifuges verwijderd. Hierna werden
de gekleurde strengen door enkele mannen op stokken gehangen in droogkamers.
De mannen controleerden of het garen droog was waarna het naar het magazijn ging.
In totaal werkten ruim  volwassen mannen bij het bleken, verven, wassen en drogen;
de meesten hielden zich bezig met verven. Slechts enkele jongens werkten in deze
afdeling als hulpen.

In de volgende afdeling werden de strengen op de klossen gespoeld. Dit werk
gebeurde met behulp van spoelmachines die door jongens en meisjes werden bediend.
Als een draad brak, werd deze door een meisje of een jongen aan elkaar geknoopt.
Bovendien verwisselden zij de klossen als ze vol waren. Jongens en meisjes begonnen
met dit werk zodra ze van school kwamen, op hun twaalfde jaar. Ze bleven het tot
hun vijftiende jaar doen. Het werk aan de spoelmachines was volgens Van der Waer-
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Schema . Het productieproces in de bontweverij

den in acht dagen te leren. In  werkten er  jongens en meisjes bij het spoelen
van kettinggaren. 

Het kettinggaren moest nu van de klossen worden overgezet op de boom, het zoge-
naamde scheren. Dit was het werk van jonge vrouwen. Een meisje stak de klossen
met de verschillende kleuren garen op basis van een scheerbriefje (‘zettel’) in het
scheerraam. Het briefje schreef de plaats van de verschillende kleuren in het scheerraam
voor. De draden van de klossen werden door het meisje via een ijzeren kam naar
de kettingboom geleid. Op elke draad hing een ‘dragonder’, een soort haarspeld die
viel als de draad brak waardoor de machine automatisch stopte. Dan draaide het meisje
de twee draadeinden aan elkaar en zette de machine weer in beweging. In 

werkten zo’n  meisjes aan het scheerraam en de scheertrommel. Na een leertijd
van vier weken kregen zij een machine en bleven daar voortaan aan werken.
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Hiermee waren de kettingbomen nog niet klaar. Acht van zulke bomen werden
nu op één boom gewikkeld die dan voor het getouw was bestemd. De omzetting
van acht op één gebeurde in de sterkerij. Daar werd het garen door een pap geleid.
Borstels streken de vezels van de draden in één richting glad. Daarna werd het garen
om een haspel gewonden waar het door vleugels werd gedroogd. Het bedienen van
de sterkmachines was het werk van volwassen mannen. Oudere machines werden
door één man, de nieuwere lange sterkmachines werden door twee mannen bediend.
In  werkten er  volwassen mannen in de sterkerij. Het duurde vijf tot zes weken
voordat een man zelfstandig een sterkmachine mocht bedienen. Vervolgens duurde
het nog eens  tot  maanden voordat een arbeider een volleerd sterker was. Het
werk in de sterkerij was zeer verantwoordelijk.

De kettingbomen met het gesterkte garen gingen vervolgens naar de aandraaikamer.
Daar werden de uiteinden van de kettingdraden van de ene boom aan het begin van
de kettingdraden van de volgende boom gedraaid. Dit was het werk van meisjes.
Het werk bestond uit het een voor een aandraaien van de honderden kettingdraden.
Zij leerden het werk in zes weken en werkten vervolgens op stukloon en bereikten
langzamerhand de snelheid van de volleerde aandraaisters. In  werkten er 
meisjes in de aandraaikamer. De ketting was nu klaar voor de weefstoel. 

Het inslaggaren onderging minder bewerkingen. Dit garen was minder sterk en
behoefde niet te worden gesterkt. Het spoelen van het inslaggaren van de klossen
op papieren hulzen (pijpen) gebeurde door  meisjes tussen de  en  jaar. Deze
pijpen werden door een tiental meisjes in een ander lokaal op de pinnen van de
weversplank gezet. Het was ‘werk van vlugheid’ en werd om die reden onder andere
door Van der Waerden gedefinieerd als vrouwenwerk.

De wever kreeg de ketting geboomd en ingeregen en daarnaast het inslaggaren.
Ieder bediende twee of drie getouwen. Het weven was het werk van volwassen
mannen. De wever legde de boom in het weefgetouw, haalde de nieuwe ketting
erdoor en bracht de weefstoel aan de gang. Het mechanische weefgetouw bewoog
de kammen op en neer en stootte de inslagdraad door het vak; het riet schoof de
draad aan, de boom wikkelde zich mechanisch af. De vereiste kleur werd bepaald
door de kaarten van de soort ‘dobby’ (schachtmachine) die op het magazijn van de
verschillende inslagspoelen werkte. De wever moest opletten of een kettingdraad
brak en die zo nodig herstellen. Verder moest hij in de gaten houden of de inslagdraad
gebroken was en of de ‘cop’ afgewikkeld was. In  werkten ongeveer  wevers
aan  getouwen.

Anders dan in de weverijen waar effen stof werd geweven, begon de aanstaande
bontwever niet als hulp van een volleerde wever. In de Koninklijke Weefgoederenfa-
briek (KWF) keek de aanstaande wever eerst een maand het vak af van een volleerde
wever zonder de wever te assisteren. Vervolgens kreeg hij een getouw. Aan de hand
van zijn prestaties op dit ene getouw werd beoordeeld of hij in aanmerking kwam
om twee getouwen te bedienen. 
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Als hij twee getouwen kreeg, werkte hij eerst nog enige tijd onder toezicht van een
andere wever. Na ongeveer een jaar werkte de wever geheel zelfstandig. Het weven
vergde voortdurende aandacht. Als de wever niet goed oplette, kon het gebeuren
dat de weefgetouwen tot stilstand kwamen of dat er als gevolg van gebroken kett-
ingdraden gaten in het doek kwamen. Stilstand van machines betekende productie-
en dus loonverlies en het herstellen van weeffouten kostte veel tijd. 

Na het weven volgde de afwerking. Elk stuk geweven stof werd in het weverijkan-
toor nagezien en gemeten. Daar werkten circa  volwassen mannen. Vervolgens
ging het of direct naar het magazijn waar het werd gesorteerd of het onderging nog
een aantal nabewerkingen. Om de stof krimpvrij of glanzend te maken, werden ver-
schillende stukken tot een lange doek aan elkaar genaaid in de naaikamer. De te ap-
preteren stoffen werden eerst in een pap gedompeld en daarna opgespannen en ge-
droogd. Aan de appreteermachine stonden enkele mannen of meisjes. Weer een paar
mannen bedienden de kalander die een glans aan het goed moest geven; zij hadden
enige training nodig en stonden permanent bij hun machines.

Een twintigtal meisjes knipte en vouwde het goed en plakte er etiketten op. In
een week konden ze dit werk leren, grotere snelheid verkregen zij door oefening.
Tenslotte maakte een ploeg van negen mannen pakken van  à  stuks en pakte
deze weer in houten kisten, van binnen met blik bekleed, nadat het goed door een
hydraulische pers was gehaald. Dit was volgens Van der Waerden ongeschoold werk.
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De seksesegregatie in de bontweverijen verschilde op een aantal punten van die
waar uitsluitend effen stoffen werden geweven. Zo begonnen bij de KWF zowel
jongens als meisjes op -jarige leeftijd met het spoelen van kettinggaren. Pas vanaf
hun e jaar liepen de loopbanen van jongens en meisjes in de bontweverij uiteen.
De jongens gingen dan naar de weverij, de meisjes naar de haspel-, zettel-, aandraai-
of vouwkamer. In de effen weverijen werden zowel jongens als meisjes van  jaar
direct als hulp van een wever aangenomen. Daardoor bleef het weven in die weverijen
een functie voor beide seksen. De seksesegregatie zoals die in  bestond, had in
de loop van de tijd vrijwel geen wijzigingen ondergaan zoals blijkt uit het overzicht
dat Stork gaf over de vervulling van de verschillende functies in zijn bedrijf over een
drietal jaren.

Tabel . Gemiddelde weeklonen (in guldens) van mannen, vrouwen, jongens en
meisjes in de bontweverij van C. T. Stork in ,  en 

functie soort arbeiders 1865 1875 1888

kaspelaarster ongehuwde vrouwen 4,50 5,00 
verver volwassen mannen 4,50 6,50 8,25 
spoelster jongens en meisjes 2,50 4,00 5,00 
scheerder volwassen mannen 4,50 7,00 7,75 
scheerster ongehuwde vrouwen 5,00 5,50 
sterker volwassen mannen 5,50 8,00 9,00 
aandraaister ongehuwde vrouwen en weduwes 2,50 4,25 6,50 
bazen in weverij volwassen mannen 5,50 7,50 9,00 
wever volwassen mannen 5,00 6,75 8,25 
appreteerder volwassen mannen 4,50 7,50 9,00 
vouwster ongehuwde vrouwen 3,00 5,00 5,75 
pakker volwassen mannen 5,50 7,50 8,50 

Bron: C. T. Stork, De Twentsche katoennijverheid, .

In  was het scheren vrouwenwerk. In de periode - werd het zowel
door mannen als vrouwen gedaan. Het weven was evenals in  mannenwerk.
Alle  wevers die de firma Stork in  in dienst had, werkten ieder aan twee
getouwen.

Het feit dat het weven van bonte stoffen in Hengelo uitsluitend mannenwerk was,
speelde een rol in arbeidsconflicten. In  eisten de wevers in een van de Hengelose
bontweverijen – de Twentse bontweverij – een loonsverhoging. De werkgever wilde
vanwege de sterke Engelse concurrentie geen hogere lonen betalen en verklaarde
dat als de arbeiders looneisen bleven stellen, hij genoodzaakt was ‘het Engelsch
voorbeeld te volgen en weefsters tusschen de touwen te zetten in plaats van wevers.’
De Algemene Nederlandse Bond van Textielarbeiders was daar natuurlijk tegen en
zag dit als een bewuste poging van de werkgevers om vrouwen in de bontweverijen
te introduceren.
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Vandaag nog niet, maar langzamerhand, zoo zoetjes aan zullen we dus meisjes en vrouwen
in de weverijen krijgen. Heel best, ‘k zou niet weten, waarom een vrouw niet even goed
kon weven als een man. Maar zij zullen komen in plaats van mannen. En waarom? Omdat
de patroon haar kan afschepen met een laag loon. Waar een man zal weigeren voor een
loon van ƒ  per week te werken, daar pakt de vrouw nog maar al te grif aan.

Omdat vrouwen als spoelster of scheerster minder dan ƒ  per week verdienden, was
de grote angst van de bond dat weefsters de bontwevers zouden verdringen en – als
dat eenmaal was gebeurd – dat de werkloos geworden wevers eveneens gedwongen
waren voor datzelfde lagere loon te gaan werken. Het gevolg was volgens de Algemene
Nederlandse Bond van Textielarbeiders dat een huwelijk met een bontwever in de
toekomst armoede betekende. 

En wie is de schuld er van? Gij zelf, meisjes, die zoo blij was met uwe acht gulden. Gij
hebt het loon omlaag gedrukt; gij hebt niet gedacht aan de wevers, wat er voor hen van
terecht zou komen. Gij was zelfzuchtig en dacht niet na. Weest daarom gewaarschuwd!
Als men u in de weverij wil plaatsen, best, uitstekend! daar heb ik niets tegen, maar tegen
hetzelfde loon als van een wever.

Dit arbeidsconflict had nog geen effect op de bestaande seksesegregatie in de bont-
weverijen. In  zag het er naar uit dat dit wel zou gebeuren. In dat jaar werden
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in de Hengelose Bontweverij nieuwe machines in de ververij ingevoerd waardoor
daar werkzame mannen overtollig werden. Door de introductie van de verbeterde
techniek dreigde ook in de spoelzaal arbeidskracht overbodig te worden. In de
spoelzaal werkten, zoals we al eerder zagen, alleen vrouwen. De directeur wilde beide
overbodig geworden groepen arbeiders (mannen uit de ververij en vrouwen uit de
spoelerij) het weven laten leren. De vakbond was niet enthousiast over de inzet van
deze vrouwen als weefster. 

Er ontstonden in de bontweverij nu vier groepen van wevers die allemaal
verschillend werden betaald; wevers die aan twee getouwen werkten en daarvoor
een volledig loon en volledige premie kregen, vaders met jongens als hulp die slechts
de halve premie kregen, meisjes die voor het volle loon werkten maar geen premie
kregen en wevers die drie getouwen bedienden. Voor één getouw kregen ze tien
procent minder betaald en ze ontvingen ook geen premie. Uiteindelijk werden
geen vrouwen als weefster aangesteld en daarmee werd een staking voorkomen. De
vakbond maakte zich zowel in  als in  sterk voor de bevoorrechte positie
van de bontwevers. In beide gevallen slaagden de georganiseerde mannelijke wevers
erin hun goed betaalde werk af te schermen. In beide gevallen stelde de vakbond
dat hij niet tegen vrouwelijke bontwevers was mits deze maar gelijke lonen kregen
als de mannen. Daarmee zou het belangrijkste voordeel voor de werkgevers om
vrouwen als weefsters te gebruiken, vervallen. Omgekeerd bleek deze solidariteit
lang niet altijd te bestaan. Dit bleek bijvoorbeeld toen in  aandraaisters in de
Hengelose bontweverij een langdurige actie voerden voor betere arbeidsvoorwaarden.
De fabriek van de firma Pol was technisch een van de meest geavanceerde en door
technische vernieuwingen werd een groot aantal mannelijke ververs en sterkers
overbodig. Die bleken toen bereid om tegen een lager loon het werk van de stakende
vrouwelijke aandraaisters over te nemen. Daarmee braken zij de actie van de
vrouwen.

Door de mobilisatie ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog waren op  december
  weefgetouwen in de bontweverij van Stork niet bezet. ‘Er bieden zich
laatstelijk enkele meisjes als weefster aan en willen wij maar hopen dat het zwakkere
geslacht gaandeweg een belangrijke plaats als loombedienster in onze industrie zal
innemen’, aldus de directie van deze bontweverij. Wat bewuste pogingen van
werkgevers in  en  niet hadden kunnen bereiken, lukte nu wel als gevolg
van een tekort aan mannelijke bontwevers. Vanaf die tijd werkten er ook in de
bontweverijen in Hengelo vrouwen als weefster, zij het slechts  vrouwen op 
mannen.
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.. Het weven van effen stoffen
Voordat Twente het centrum van de katoenindustrie van Nederland werd, werd
daar al linnen vervaardigd. De arbeidsdeling zoals die bij de productie van linnen
bestond, was van invloed op het productieproces zoals dat zich in de katoen ont-
wikkelde. Volgens de socioloog Frans van Waarden bestond er in de e- en e-
eeuwse Twentse linnennijverheid slechts een vrij primitieve arbeidsdeling. Er waren
drie hoofdfuncties uitgekristalliseerd, te weten die van spinner, van spoeler/haspelaar
en van wever. Volgens Van Waarden werd deze specifieke arbeidsdeling veroorzaakt
door de gebruikte techniek en de organisatie van de arbeid. Allereerst waren er voor
deze bewerkingen verschillende technische hulpmiddelen. Het ligt in de verwachting
dat functies zich rond deze hulpmiddelen uitkristalliseerden. Temeer daar de
linnennijverheid huisarbeid was. Het gezin leverde nu drie verschillende typen
arbeidskrachten die alle bijzonder geschikt werden geacht voor de bewerking van
een van deze hulpmiddelen: mannen voor de zware arbeid aan het weefgetouw,
vrouwen voor het vingervlugheid vereisende spinnen en kinderen voor het relatief
lichte en eenvoudige werk aan de haspelaar. Volgens de textielfabrikant A.J. Blijden-
stein die in  een lezing hield over de geschiedenis van de textielnijverheid in
Twente, was het spinnen van linnen uitsluitend vrouwenwerk maar werd het weven
van het linnen zowel door mannen als vrouwen gedaan. Dit was ook mogelijk omdat
de landbouw veel tijd beschikbaar liet om deze huisindustrie te bedrijven.

Met de overgang van linnen- naar katoenen stoffen werd weven uitsluitend het
werk van volwassen mannen. Het weven van katoen op het handweefgetouw was
zwaar werk. Daarmee werd de seksesegregatie veel strikter dan bij het maken van
linnen stoffen. C.T. Stork beschreef de situatie voor  als volgt:

Kinderen weefden niet, men moest volwassen zijn om goed te kunnen weven en de
fabriekant liet in het weven geen onderwijs geven aan kinderen beneden  à  jaar, omdat
die te weinig produceerden. Toch moesten veel kinderen werken; de wevers van die
fabriekanten welke voor het binnenland grove artikelen, als bombazijn, pilow en dergelijke
vervaardigden, kregen destijds de garens voor de schering in den vorm geschikt om geweefd
te worden, maar de garens voor den inslag moesten nog eerst een bewerking ondergaan
en deze werd door kinderen verricht; de vader kon niet weven zonder hulp van vrouw
of kinderen; zij moesten de klosjes spoelen, d.w.z. afwinden van de streng op klossen, en
zoo was het geen zeldzaamheid, dat ook kinderen van ‘s morgens  à  uur tot ‘s avonds
laat in een dompig en vochtig vertrek moesten zitten spoelen.

Na de Belgische afscheiding werd de Javaanse markt weliswaar tegen de Belgische
textielindustrie afgeschermd maar de Nederlandse textielindustrie kon desondanks
deze exportmarkt niet behouden. De verouderde weefwijze vormde het zwakste
punt in de Twentse nijverheid. Het weven op de ouderwetse getouwen was namelijk
zeer tijdrovend. De in Nederland woonachtige Brit Ainsworth werd door de
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Nederlandse Handel Maatschappij om advies gevraagd ten aanzien van de vernieuwing
van de Nederlandse katoenindustrie. Een optie, namelijk het stichten van grote fabrie-
ken in Holland en het overbrengen van talrijke Belgische arbeiders die in de eerste
tijd zeker nodig zouden zijn geweest om het productieproces in gang te zetten, raadde
Ainsworth sterk af. Hij was een voorstander van de volledige vernieuwing van de
Twentse handweverij. Maar het weven nu al mechaniseren was onzinnig. Veel
verstandiger was het de Engelse wijze van weven met een schietspoel in te voeren.
Als uitvinding was de powerloom sinds  in Engeland beschikbaar die vanaf -
 een werkzame machine was. Maar zelfs in Engeland waren er in  nog meer
handweefgetouwen in gebruik dan powerlooms. Bij de verspreiding van de schie-
tspoel speelde Ainsworth een belangrijke rol. Ainsworth was sterk tegen het oprichten
van stoomweverijen. Gezien de lage loonstandaard in Twente zou men met de
handweverij zeker tegen de in Engeland gebruikte stoomweefgetouwen kunnen
concurreren. De lonen in Twente bedroegen slechts een kwart van die in Manchester.
‘To establish power-looms, where labour is low as in this country, would be an
undeniable absurdity.’

De algemene invoering van de schietspoel in Twente zou de weefkosten sterk
verlagen en daarmee waren de voorwaarden voor een behoorlijke exportnijverheid
in Twente geschapen. Het invoeren van de schietspoel was volgens Ainsworth niet
moeilijk. Jonge mensen moesten in een weefschool grondig in het gebruik van de
snelspoel worden onderwezen. Met betrekkelijk geringe kosten zag Ainsworth kans
een dergelijke school met Engelse opzichters tot stand te brengen: voor nog geen
ƒ  was het mogelijk vier bekwame Engelse werklieden van ‘strict moral conduct’
te doen overkomen en honderd calicotgetouwen te laten maken. Calicot was een
eenvoudig ongebleekt weefsel dat zijn naam dankte aan de Indiase havenstad Calcutta.

In  nam de Nederlandse Handel Maatschappij het besluit om in Goor een
weefschool op te richten. De lage levensstandaard in Twente en de overvloed van
arme mensen ‘die daar werk zoeken, maakten deze plaats tot een geschikt middelpunt
van uitgestrekte fabrijkondernemingen.’ Ainsworth reisde naar Engeland om zich
op de hoogte te stellen van de beste werkwijze voor de handweverij en nam enige
Engelse werklieden in dienst. In de school te Goor onderwezen deze Engelse
werklieden het weven met de snelspoel op bijzondere calicotgetouwen van Engels
model die Ainsworth door eigen timmerlieden had laten vervaardigen.

De voormalige linnenwevers leerden het weven met de schietspoel in acht weken.
Daarna werden de kinderen opgeleid. ‘Zoowel jongens als meisjes kwamen hier als
‘t ware hunnen schooltijd zitten’. ‘Reeds voor den  Januarij  verlieten eenige
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kinderen de weefschool met eenen weefstoel, om het werk aan het huis hunner ouders
voort te zetten.’ Op deze manier werden binnen zeer korte tijd  à  weef-
toestellen verspreid. 

Het weven op de getouwen met schietspoel bleek een succes. Met de verbreiding
van de Engelse schietspoeltechniek vanaf  werd de bestaande seksesegregatie in
het weven van katoen opengebroken. De nieuwe weefwijze kon namelijk door zowel
jongens als meisjes worden beoefend.

De zoon van den arbeider verdiende aan het oude weefgetouw voor zijne  jaren zelden
iets; dan begonnen gewoonlijk zijne drie leerjaren en op zijn ste jaar was hij een volleerd
wever. [..] Bij de nieuwe weefmethode leert men het weven in zo veel maanden als
voorheen jaren; de kinderen beginnen er reeds op hun elfde of twaalfde jaar.

Omdat zowel jongens als meisjes voor het weven met de schietspoel werden opgeleid,
was het weven van katoenen stoffen daarmee niet langer uitsluitend het werk van
volwassen mannen. Daardoor ontstond een functie die door beide seksen werd
uitgeoefend. Toen twintig jaar later de eerste stoomweverijen werden opgericht,
stonden er zowel jongens als meisjes aan de weefgetouwen.

Van de invoering van de schietspoel in  tot de oprichting van de eerste mecha-
nische weverij in  bleef het weven uitsluitend huisarbeid. Zowel jongens als
meisjes, mannen als vrouwen werkten thuis als wevers, ook nadat machinale weverijen
waren opgericht. Dit blijkt uit een bewaard gebleven weversboek van de firma
Nijverdal ten Cate in Almelo uit - waarin de verdiensten van vier vrou-
welijke en vijftien mannelijke thuiswevers werden bijgehouden.

Pas in  werd de eerste stoomweverij in Twente opgericht. De firma G. &
H. Salomonson te Almelo stichtte in Nijverdal een stoomweverij met  powerlooms.
Lange tijd was dit de grootste weverij van Twente. In  was het aantal powerlooms
uitgebreid tot . Salomonson kocht de powerlooms bij de Engelse firma Harrison
& Sons. Toen de eerste getouwen uit Engeland waren aangekomen, was de hulp
van enkele technische arbeiders noodzakelijk.

Henry Salomonson had in zijn ontwerp-contract met Harrison & Sons daarover
reeds een clausule opgenomen. Harrison zou een van zijn werklieden zenden om
de getouwen te helpen plaatsen en Salomonson tevens ‘twee beste meesterknechts
van sober en eerlijk character’ bezorgen die de wevers het vak zouden leren. In
februari  werd de komst van een getouwsteller noodzakelijk zodat men kon
beginnen met het opstellen van de weefgetouwen. Er werd dan ook aan Harrison
verzocht een man te zenden die de getouwen plaatst ‘maar in Godsnaam een persoon
die zeedig is en niet drinkt en die zijn werk goed verstaat’. Enige weken later deed
de Engelsman Green zijn intrede. In de loop van dat jaar kwamen vervolgens nog
enige andere Engelsen in dienst als ‘tacklers’ (getouwstellers) en instructeurs die
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onmisbaar bleken om in die eerste jaren het bedrijf op gang te brengen en te houden.
De firma A. Jannink & Co. die eind  het plan had opgevat om  powerlooms
in haar spinnerij te plaatsen en nu G. & H. Salomonson verzocht enige Engelsen ter
beschikking te willen stellen, kreeg als antwoord dat men die onmogelijk kon missen:
‘zodra men looms heeft, heeft men die immers doorlopend noodig’.

Ook nadat de wevers hadden geleerd hoe met de mechanische getouwen moest
worden gewerkt, bleven nog enige Engelse instructeurs als bazen te Nijverdal
werkzaam. Voor de verantwoordelijke taak van opzichter over de stoommachines
hielden de Salomonsons nog tientallen jaren een Engelsman in vaste dienst. Tot 
was Rothwell daarmee belast, daarna kwam de machinist Porter.

Het personeel van de Koninklijke Stoomweverij werd uit het gehele land
aangetrokken. Al in  had zich een aantal Haarlemmers aangemeld, ‘welke
stoomwever van hun ambacht zijn’. Dit waren waarschijnlijk arbeiders die vroeger
in de weverij van Wilson of in die van Prévinaire & Co. hadden gewerkt. Salomonson
wierf ook wevers uit de koloniën der Maatschappij van Weldadigheid in Drenthe
met de tekst ‘dat wij te Nijverdal een stoomweeffabriek hebben opgericht. Wij kunnen
 à  goede wevers gebruiken. [..] Het liefst ware ons zoodanige huisgezinnen,
waar man en vrouw beide wevers zijn.’ Reeds spoedig waren de nieuwe arbeiders
in staat met de powerlooms om te gaan. Een handwever kon het in  dagen leren,
zij die nog nooit eerder hadden geweven, deden er vanzelfsprekend langer over. In
 berichtte de agent van de Nederlandse Handel Maatschappij dat een alleenwer-
kende powerloomwever bij Salomonson twee getouwen bediende en een met hulp
zelfs vier powerlooms. In enkele gevallen werkten man en vrouw samen aan twee
getouwen; soms waren ook de oudste kinderen in de fabriek werkzaam.

In - verdiende een alleenwerkende powerloomwever die twee getouwen
bediende gemiddeld circa ƒ  per week. ‘Die zijn werk goed verstaat bewaakt vier
getouwen met behulp van eenen jongen of meisje [..] en ontvangt ƒ , verdiensten,
waarvan de hulpjongen ƒ , à ƒ , geniet; de wever houdt dus ƒ , voor zich’.
Deze opgave werd in  door Salomonson nog eens bevestigd: ‘een goede wever
verdient ƒ , à ƒ , met twee getouwen en wordt hij groot en sterk en zeer vlug
[...] dan is er kans op  getouwen en die verdienen wel ƒ ,.’ 

De stichting van de weverij van G. & H. Salomonson vormde de start van de
algemene mechanisering van de weverij in Twente. Het aantal handweefgetouwen
daalde snel. Omstreeks  waren er ongeveer  maar vijf jaar later was dit aantal
al gehalveerd en omstreeks  kwamen er nog slechts  voor. Het aantal
powerlooms nam in korte tijd spectaculair toe. In  waren er slechts , in 

al  en in  ruim . Daarmee waren er al bijna twee keer zoveel powerlooms
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als handweefgetouwen in Twente. Het aantal powerlooms groeide daarna van bijna
. in  tot . in .

Uit het onderzoek naar kinderarbeid in  bleek dat zowel jongens als meisjes
weefarbeid verrichtten in de onlangs opgerichte stoomweverijen. Bij Stroink & Co.
te Enschede werkten in   jongens en  meisjes tussen  en  jaar als wever,
respectievelijk weefster. Bij de stoomweverij van Van Heek & Zonen in Enschede
werkten er van  jongens tussen de  en  jaar  als wever terwijl alle  meisjes
tussen  en  jaar als weefster werkten. In de stoomweverij van Blijdenstein in
Almelo werkten  jongens als wever en  meisjes als weefster. Het weven van effen
katoenen stoffen was zowel mannen- als vrouwenwerk. Het was een van de weinige
functies die door beide seksen werd uitgeoefend. Met de overgang van de huis- naar
de fabrieksnijverheid werden steeds meer taken die voorheen door de wever werden
verricht, aparte functies. In de fabriek werden deze functies aparte afdelingen.

Het garen dat van de spinnerij kwam, moest eerst worden gehaspeld. Om helder
wit garen te verkrijgen of om het te kunnen verven, moest het garen vervolgens
worden gebleekt. In de bontweverijen werd het garen geverfd en uitgewassen. Na
opslag in het magazijn werden de strengen op klossen gespoeld. Het kettinggaren
werd vervolgens geschoren en het garen werd van de klossen met behulp van een
scheerraam op de bomen overgezet. Daarna werd het kettinggaren gesterkt, dat wil
zeggen sterker gemaakt door het met pap te behandelen. De gesterkte kettinggarens
van de verschillende bomen werden aan elkaar gemaakt door ze aan te draaien, dat
wil zeggen in elkaar te draaien tot één draad. Het kettinggaren was nu gereed om
te worden verweven. Het inslaggaren had minder bewerkingen nodig en werd van
strengen op papieren hulzen gespoeld. Wanneer zowel het kettinggaren als het
inslaggaren gereed was, kon het eigenlijke weven beginnen. Na het weven werd de
geweven stof nagezien en gemeten en vervolgens in het magazijn opgeslagen. Stoffen
die krimpvrij en waterafstotend moesten worden, ondergingen nog een aantal extra
bewerkingen. Daarbij werden verschillende lagen geweven stof op elkaar genaaid
en vervolgens behandeld met pap, gedroogd en geperst op kalanders. Alle geweven
stof werd gevouwen en tenslotte verpakt. Uiit het onderstaande overzicht over
Enschedese katoenweverijen blijkt de verdeling van mannen en vrouwen over de
verschillende functies, alsmede de gemiddelde daglonen.

In bepaalde functies zoals het spoelen, werkten uitsluitend vrouwen. Andere werk-
zaamheden zoals sterken, kaminhangen en touwbaas, waren uitsluitend mannenwerk.
De touwbazen en sterkers verdienden niet alleen aanmerkelijk meer dan vrouwen,
het waren ook de best betaalde functies in de katoenweverijen. Scheren en aandraaien
gebeurde zowel door mannen als vrouwen, alhoewel de laatsten veruit in de
meerderheid waren. Uit het overzicht blijkt verder dat het weven van effen stoffen
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Weefsters bij firma gebroeders Van Heek in Enschede in . (Koninklijk huisarchief,
fotoalbum fabriek firma Gebroeders van Heek Enschede)

zowel door mannen als vrouwen gebeurde. Dit was overeenkomstig de Engelse
situatie. ‘Lancashire powerloom weaving was unique among the major industries
in England in the nineteenth century in that men and women were not in competition
for weaving jobs.’

Tabel . Functies en daglonen (in guldens) van mannen en vrouwen in de Enschedese
katoenweverijen in 

Functie mannen gemiddeld
dagloon

vrouwen gemiddeld
dagloon

spoelster 957 1,10 
scheerder/ster 55 1,65 125 1,66 
sterker 55 2,32 
aandraai(st)er 10 1,29 206 1,18 
wever/weefster 2835 1,72 987 1,35 
wevershulp 999 0,70 428 0,69 
touwbaas 97 2,35 
kaminhanger 35 1,38 

totaal 4086 1,49 2703 1,16 

Bron: Statistiek van de loonen der volgens de Ongevallenwet  verzekerde werklieden in de textielindustrie,
in , -.
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Uit de verhoren van de staatsenquête in  in Twente bleek dat wevers samen met
een hulp vier getouwen bedienden. In die tijd was het nog zeer gebruikelijk dat de
wever of weefster zijn of haar hulp zelf aannam. Wel moest de directie achteraf
instemmen met de aangenomen hulpen. Sommige bedrijven stonden het zelfstandig
aannemen van hulpen door de wever niet langer toe. Zo antwoordde Hermannus
Brinkman die als wever bij de firma G. Jannink en Zonen te Enschede werkte, op
de vraag van de enquêtecommissie naar ‘Hebt gij het recht, om een kind als hulp
aan te nemen?’: ‘Neen, ik moet het aan den patroon vragen.’

Het was heel gebruikelijk dat vaders hun zoon of dochter als wevershulp aannamen.
Zo kon de wever Frans Weltevreden bij Van Heek te Enschede (Schuttersveld) zelfs
aan zes getouwen werken met hulp van zijn beide kinderen. ‘Ik sta tusschen mijn
beiden kinderen in, een jongen van  en een meisje van  jaar. De jongen, die
flink en vlug werkt, behandelt  getouwen; ik houd echter het toezicht op alle zes
de getouwen en wij helpen zoo elkander.’ Maar het kwam ook voor dat een vol-
wassen man een meisje als wevershulp had dat niet zijn dochter was. Zo werkte Jan
Damink als wever op vier getouwen met een meisje van  jaar als hulp bij de firma
H. P. Gelderman & Zonen te Oldenzaal. Dit was was hem bezorgd door de baas.

Jongens en meisjes die als wevershulp werden aangenomen, verdienden in 
‘de eerste weken een halven gulden, dan klimmen zij langzamerhand op, tot zij einde-
lijk komen op de helft van de opbrengst van twee getouwen.’ Als wevers hun hulpen
zelf mochten aannemen, betaalden zij ze meestal ook zelf hun loon uit. Zo was het
nog bij Van Heek in  geregeld. Bij Gelderman in Oldenzaal mochten de wevers
hun hulpen niet zelf aannemen en geschiedde de betaling van de hulpen door de
directie.

Nadat meisjes en jongens een aantal jaren als wevershulp werkzaam waren geweest,
konden ze zelf wever of weefster worden. Het aantal getouwen dat een wever of
weefster bediende, hing af van het soort goed dat erop werd gemaakt. Bij eenvoudig
of smal goed was het zelfs in  al mogelijk voor een wever of weefster zes ge-
touwen te bedienen. Maar vier getouwen kwam in die tijd het meeste voor. Bij
bepaalde bedrijven was het aantal getouwen dat een wever bediende afhankelijk van
zijn of haar burgerlijke status. Zo kregen bij de firma H. P. Gelderman & Zonen
te Oldenzaal alleen gehuwde wevers vier getouwen, de ongehuwde wevers slechts
twee. Toen de touwbaas Gerrit Roolvink, opzichter van een ploeg wevers, naar de
reden hiervan werd gevraagd, antwoordde hij: ‘Dat weet ik zoo niet, dat is altijd zoo
bij ons geweest. Bij Molkenboer is het anders; daar krijgt elke geschikte wever  ge-
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De stoomweverij Nieuw Engeland van de firma gebroeders Van Heek in . Het weven
gebeurde door zowel mannen als vrouwen, daarbij geholpen door een jongen of een meisje.
(Koninklijk huisarchief, fotoalbum fabriek firma Gebroeders van Heek Enschede)

touwen.’ In principe had iedere gehuwde wever recht op vier getouwen maar kregen
gehuwde wevers met kinderen deze het eerst. Een ongehuwde wever met twee
getouwen verdiende bij Gelderman ongeveer ƒ  per week, een gehuwde wever
met vier getouwen het dubbele maar die moest ƒ aan de hulpwever afstaan. In
principe verdiende een wever of weefster hetzelfde (stuk)loon. Een handige weefster
zou dus evenveel kunnen verdienen als een handige wever. Maar in de meeste
weverijen was het zo dat volwassen mannen aan vier touwen met hulp werkten en
vrouwen slechts aan twee. Daardoor verdienden zij ook minder dan mannen die vier
getouwen met een hulp bedienden. Slechts bij uitzondering werkten vrouwen aan
vier getouwen. Hendrika ter Brugge was zo’n uitzondering. Zij werkte aan vier
getouwen met een meisje als hulp. Zij werkte al  jaar bij H.&B. Scholten te Almelo.
Ook Hendrika ter Brugge vertelde dat vrouwen die aan twee getouwen werkten
veel minder verdienden dan mannen. Een vrouw van  die bij haar in de buurt stond,
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verdiende maar tussen ƒ  en ƒ  per week. Alleen als zij een heel goede week had,
verdiende deze vrouw wel eens ƒ .

Voor de meeste wevers en weefsters was dit hun eindfunctie. Slechts een enkele
man kon touwbaas worden. Een touwbaas kon wel honderd getouwen controleren
zodat er slechts weinig touwbazen nodig waren.

Ruimtelijke segregatie
Dat zowel mannen als vrouwen in dezelfde ruimte weefden, riep tijdens de staats-
enquête van  nogal wat vragen op. Het was ongebruikelijk dat mannen en vrou-
wen, jongens en meisjes door elkaar en bij elkaar in dezelfde ruimte werkten. Aanlei-
ding voor de vele vragen die de commissieleden over de mogelijkheid tot ruimtelijke
scheiding van de seksen stelden, was een verzoek van de afdeling Enschede en Lon-
neker van het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium waarin dat werd
bepleit. ‘De zedelijke toestand zou bevorderd worden door zooveel mogelijk
afscheiding of minstens groepering van beide seksen; dit kon verkregen worden door
het plaatsen van houten schuttingen enz.’ Een van de indieners van dit rapport, de
gemeentebode van Almelo Gerrit Weltevreden, werd tijdens zijn verhoor gevraagd:
‘Gelooft gij, dat dergelijke scheiding in de weverijen mogelijk zou zijn?’ Weltevreden
moest toegeven:

Het zou slecht gaan; bovendien hoort men onder vrouwen en meisjes, die alleen werken,
niet minder onzedelijke taal uitslaan, als onder mannen en jongens. Ook zou men door
deze maatregel de moeilijkheid scheppen, dat bijv. een vader zijn dochtertje niet meer
mede zou mogen brengen om bij hem het werk te leeren.

De enquêtecommissie wees op het praktische bezwaar dat als een jongen wegging
deze door een jongen moest worden vervangen en als een meisje wegging altijd een
ander meisje haar plaats moest innemen. Gerrit Weltevreden bekende dat dit inderdaad
een weinig realistische oplossing zou zijn.

Bijna alle textielfabrikanten werd gevraagd wat zij vonden van de oplossing zoals
die door Patrimonium werd voorgesteld. Helmich van Heek zag niets in het plaatsen
van een houten schutting in zijn weverij om zo de ruimtelijke scheiding te be-
werkstelligen. ‘Ik geloof dat dit bezwaarlijk zou gaan. Onder anderen zijn er vaders,
die hunne meisjes gaarne het weven leeren, zij moeten die dus bij hun weefgetouw
nemen.’

Ook bij de firma Ter Kuile en Morsman in Enschede werkten mannen en vrouwen
door elkaar in de weverij. Hendrik Morsman antwoordde op dezelfde vraag die ook
Van Heek werd gesteld: ‘Het is natuurlijk altijd beter dat meisjes en jongens van
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elkander gescheiden zijn, maar ik zie tegen de uitvoerbaarheid groot bezwaar.’ Voor-
zitter Veegens vroeg of het niet mogelijk was om een houten schot te plaatsen in
de weverij om zo de seksen van elkaar te scheiden. Hendrik Morsman zag evenmin
iets in een dergelijke oplossing: 

Een houten schot zou te plaatsen zijn, maar dan zou men tevens in de noodzakelijkheid
komen, steeds vrouwen door vrouwen, mannen door mannen te vervangen. En dat is niet
te doen.

Engbert Jannink van de firma G. Jannink en Zonen te Enschede vond het nergens
voor nodig omdat er volgens hem geen ongewenste contacten tussen mannen en
vrouwen op de weefzaal plaatsvonden. ‘Dat is totaal onmogelijk. Er zijn ook veel
te veel menschen op de weefzaal, dan dat daar iets verkeerds zou kunnen gebeuren.’

Ook Diederich Gelderman van de firma H.P. Gelderman & Zonen uit Oldenzaal
was geen voorstander van de ruimtelijke scheiding van de seksen in de weefzalen
hoewel hij gehuwde mannen duidelijk bevoordeelde boven vrouwen. In zijn fabriek
waren evenmin afzonderlijke lokalen voor mannen en vrouwen.

Neen, ik zou er geen heil in zien, omdat ik het noodig noch wenschelijk acht. Wij hebben
van de tegenwoordige inrichting geen kwaad ondervonden. Ik geloof zelfs niet, dat de
arbeiders het gaarne zouden hebben.

Het verslag van de Kamer van Koophandel van Enschede vatte in haar jaarverslag
van  de discussie ten aanzien van de ruimtelijke scheiding van mannen en
vrouwen als volgt samen.

De scheiding der beide seksen, die tot dusver in nagenoeg alle fabrieken alleen bestaat als
de aard van het werk het medebrengt, werd van sommige zijden in het belang der moraliteit
zoo in woorden als in daden voor alle werkzaamheden wenschelijk genoemd. De spinnerij
zou in dat opzicht al heel weinig bezwaar opleveren, wijl daar feitelijk thans reeds tot zekere
hoogte afzondering van seksen heerscht, maar ook voor weverijen achtte men, zij het dan
ook ten koste van eenige geldelijke opoffering, de bezwaren niet onoverkomelijk. Bij
gebreke van afzonderlijke lokalen verklaarden eenigen met groepeering der seksen of
scheiding door een houten schot reeds genoegen te nemen. Niet gering was echter het
aantal dergenen wien het nut, laat staan de noodzakelijkheid van dien maatregel door de
ervaring nimmer was gebleken. De moraliteit in daden, meende men, liep te midden van
een groote menigte menschen weinig gevaar, en die in woorden werd voldoende beveiligd
geacht door het gedruisch in de werkplaats. Maar zelfs onder de voorstanders eener algeheele
scheiding in de fabrieken waren er, die de uitvoerbaarheid van dien maatregel aan gegronden
twijfel onderhevig achtten. Als practische bezwaren waarop voornamelijk gestuit zou worden
merkte men aan: dat een vader thans vaak zijn dochter als hulp in de weverij heeft, dat
een jongen thans menigmaal door een meisje vervangen wordt, en dat vrouwen somtijds
de hulp van mannen bij den arbeid moeielijk kunnen ontberen.
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De bezwaren van Patrimonium en de aandacht die tijdens de enquêteverhoren werd
besteed aan de ruimtelijke seksesegregatie hadden geen enkele invloed op de
seksesegregatie zoals die langzamerhand in de praktijk was gegroeid in de weverijen
van effen stoffen. De verschillende partijen, te weten de arbeiders en de werkgevers,
hadden voordeel bij de bestaande sekse-integratie in de weverijen. Arbeiders konden
hun eigen kinderen als hulp gebruiken en zodoende de gezinsinkomsten vergroten
en werkgevers hadden altijd voldoende en goedkope arbeidskrachten voor het
arbeidsintensieve weven. Ruimtelijke scheiding in de weverijen was zeer onpraktisch
en de argumenten over de zedelijkheid wogen niet op tegen de praktische belangen
van beide partijen.

Technische veranderingen en wijziging seksesegregatie
Het streven van sommige groepen naar ‘zedelijkheid’ had geen invloed op de sekse-
segregatie in de weverijen van effen stoffen; technische veranderingen in het pro-
ductieproces en de vraag naar arbeid hadden daarentegen wel invloed. Zo had de
invoering van de schietspoel en de grote vraag naar arbeid als effect gehad dat het
weven nu door beide seksen gebeurde. Een andere technische verandering had een
tegenovergesteld effect. Theo van der Waerden signaleerde in  al dat het met
de hand aandraaien van de draad, dat vrouwenwerk was, door een machine werd
overgenomen. De bediening van de aandraaimachine gebeurde door een man.
Mogelijk speelde hierbij mee dat het werk een ander soort vaardigheid verlangde.

Een man, in enkele maanden erop te trainen, bedient dit hoogst intelligent samengestelde
werktuig. Deze machine is om haar groot productievermogen slechts economisch te
gebruiken in grote weverijen, maar deze zijn meer het algemene type geworden.

In  werd de aandraaimachine in alle weverijen gebruikt. In Enschede werd
voorheen het aandraaien van kettingen over het algemeen door vrouwen en meisjes
verricht; met de introductie van de aandraaimachine werd dit werk door mannen
gedaan.

Bij het weven was er niet zozeer sprake van een ingrijpende technische vernieuwing
maar van het streven van de werkgevers om de productiviteit per wever op te voeren.
Tot  was het viergetouwenstelsel gangbaar. Vanaf die tijd oefenden werkgevers
pressie uit om het aantal getouwen per wever op te voeren. Dit zou een enorme
besparing op de loonkosten inhouden. De werknemers verzetten zich tegen deze
intensivering van de arbeid. Dit had de nodige stakingen tot gevolg. Zo werd er in
 gestaakt bij Richtersbleek in Enschede, toen G.J. van Heek van plan was om
in plaats van een viergetouwenstelsel een zesgetouwenstelsel in te voeren. Pas tijdens
de depressie van de jaren dertig lukte het de werkgevers het aantal getouwen per
wever sterk te verhogen. Zo had Joannes Smoes in  bij Jansen & Tilanus al het
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toezicht over  weefgetouwen. Met hetzelfde aantal wevers kon nu een veel grotere
productie worden bereikt.

Het effect hiervan op de seksesegregatie blijkt als we het aantal wevers en weefsters
in  vergelijken met het aantal wevers en weefsters in . Opvallend is dat het
aantal mannelijke wevers tussen  en  slechts licht was gedaald, namelijk van
 naar . Het aantal weefsters nam daarentegen tussen  en  af van
 tot  (slechts % bleef over). Van de in  nog overgebleven weefsters waren
er  boven de  jaar,  tussen de  en  jaar en slechts  vrouwen waren jonger
dan  jaar. De leeftijdsopbouw van de overgebleven weefsters in  wijst erop
dat weven een uitstervende functie voor vrouwen was. In de jaren dertig ging de
wever steeds meer getouwen bedienen. Omdat de productie niet evenredig steeg
met de toegenomen arbeidsproductiviteit, waren er steeds minder wevers nodig. Er
was niet langer sprake van een krapte op de lokale arbeidsmarkt maar eerder een
overschot aan wevers. Dit had tot gevolg dat alleen mannen voor het vak van wever
werden aangenomen en vrouwen voor deze functie niet langer meer nodig waren.

. De wolindustrie in Tilburg

De Brabantse wolindustrie dateerde al uit de twaalfde eeuw. In de zeventiende en
achttiende eeuw lieten de Hollandse kooplieden hun grondstoffen in Brabant be-
werken. Daardoor werd Tilburg het centrum van de wolnijverheid in Brabant.
Halverwege de negentiende eeuw werden in Tilburg tien keer zoveel wollen stoffen
geproduceerd als in Leiden; Tilburg werd daarmee de belangrijkste stad voor de
wolindustrie.

Bij de productie van wollen stoffen in de pre-industriële fase was sprake van een
sterke seksesegregatie waarbij de vrouwen sponnen en de mannen weefden, de jongens
spoelden en de meisjes de gesponnen wol haspelden. De volledige overschakeling
van huis- naar fabrieksnijverheid in de Tilburgse wolindustrie voltrok zich over een
veel langere periode dan in de Twentse katoenindustrie.
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. Het ging om Diepen-Jellinghaus, Vreede, Bogaers, Smits, Mathijssen, G. Pollet, Van Dooren en
Van Spaandonck. Burgemeester en wethouders van Tilburg aan den Gouverneur van Noord-Brabant
 september  in: Gorter, ‘Gegevens omtrent den kinderarbeid’, -

. Rapport der commissie belast met het onderzoek naar den toestand der kinderen in fabrieken arbeidende, -
.

. Coronel, ‘De Leidsche wolfabrieken en haar invloed op de gezondheid der arbeiders’. Helaas heeft
Coronel het in dezelfde tijd voorgenomen onderzoek naar de Tilburgse wolindustrie niet uitgevoerd.
GAT, archief Kamer van Koophandel Tilburg, brief van S. Coronel aan de Kamer van Koophandel,

Het sorteren van ruwe ongewassen wol bij de Tilburgse wolwasserij. De meisjes kregen een
opleiding van ongeveer een jaar bij een oudere wolsorteerster. Op de voorgrond een
leerlinge. De overige vrouwen zijn al volleerd. (fotoarchief DGA)

Het productieproces van wollen stoffen en seksesegregatie 
Twee bronnen werpen licht op de seksesegregatie bij de productie van wollen stoffen
in Tilburg rond . Het betreft de in  en  gehouden onderzoeken naar
de kinderarbeid. In  werd informatie gegeven door acht Tilburgse bedrijven
die wollen stoffen produceerden. De in  benoemde onderzoekscommissie naar

de kinderarbeid gaf voor een vijftal niet met name genoemde Tilburgse wollen
stoffenfabrieken de functies van de daarin werkzame mannen, vrouwen, jongens en
meisjes. Het ging hierbij om een kunstwolfabriek, een lakenfabriek en drie wollen
stoffenfabrieken. In dezelfde periode publiceerde de hygiënist Samuel Coronel een
artikel over de gezondheid van arbeiders in de wolfabrieken waarin hij een gedetail-
leerde beschrijving geeft van de verschillende stappen in het productieproces van
de wolfabricage.
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 juli , ‘dat het beter [was] om de zaak niet te beginnen ...’.
. Dijksterhuis, Een industrieel geslacht -, . Gebaseerd op Dijksterhuis’ beschrijving van de

situatie bij een aantal Tilburgse wolfabrikanten in .
. De Bruijn, Ruiter en Strouken, Drapiers en buitenwevers.
. Coronel, ‘De Leidsche wolfabrieken en haar invloed op de gezondheid der arbeiders’, .
. Burgemeester en wethouders van Tilburg aan den Gouverneur van Noord-Brabant  september

 in: Gorter, ‘Gegevens omtrent den kinderarbeid’, -.

Voordat de wol kon worden gesponnen, moest een aantal voorbereidende werkzaam-
heden worden verricht. Eerst werd de wol gesorteerd, dan gewassen en vervolgens
gedroogd. Vervolgens werd de wol geplozen, dat wil zeggen dat plantendelen en
klitten werden verwijderd. Dan werd de wol gesmout, dat wil zeggen vet gemaakt
om het beter te kunnen spinnen. Ter voorbereiding van het spinnen werd de wol
geschrobbeld of gekaard: de wolvezels werden ontward en enigszins parallel gelegd.
Dit gebeurde in twee stappen: eerst door een grofkaardmachine (duwelaar) en ver-
volgens door een fijnkaardmachine (kaard). Al deze handelingen werden verricht
door volwassen mannen.

Vervolgens werd de wol gesponnen, vanaf circa  op gemechaniseerde spin-
machines. Deze spinmachines werden bediend door volwassen mannen die daarbij
werden geassisteerd door jongens, de zogenaamde draadmakers. Nadat de wol was
gesponnen, werden er strengen van gemaakt. Dit haspelen gebeurde door vrouwen
en meisjes. Het kettinggaren werd met behulp van een houten spoelrad op houten
klossen gewonden en dit was jongenswerk. 

Ter voorbereiding van het weven werd het wolgaren geschoren, gelijmd, gedroogd,
opgeboomd, op kammen geregen en werden de rieten geregen. Daarna werd de wol-
len stof op handweefgetouwen geweven. Aan het brede handweefgetouw werkten
twee volwassen mannen, aan elke kant van het brede doek een, die de spoel heen
en weer gooiden. Aan smalle weefgetouwen werkte een wever. Het weven van
wol was zwaar werk. Daarna werd het geweven doek genopt en gestopt. Noppen
was het reinigen van de geweven wollen doek van vuil, strootjes, pluisjes, knopen
en dergelijke. Dit werk werd door vrouwen en meisjes gedaan. Zij gebruikten daarbij
een nopijzer, een tangetje om al de onzuiverheden van het doek te plukken. Het
stoppen was eveneens werk van vrouwen en meisjes waarbij de dunne plekken in
de geweven doek werden aangevuld. 

In de vollerij werd vervolgens de geweven stof gekrompen en vervilt door deze
te bewerken met een mengsel van warm zeepwater, vollersaarde en urine en ze te
bekloppen met houten stampers. Daardoor werd de stof dichter, sterker en zwaarder
en ontstond er een viltlaag. Al het werk in de vollerij gebeurde door mannen.

Tot slot werd de wollen stof afgewerkt. Daarvoor werd de stof eerst ruw gemaakt.
Dit ruwen of rouwen werd vijf keer herhaald en was het werk van volwassen mannen.
Daarna werd de stof wederom genopt, door vrouwen en meisjes, om vervolgens te
worden drooggeschoren. De geruwde en gedroogde stof werd door volwassen mannen
met grote scharen tot een bepaalde hoogte afgeschoren. Daarna werd de stof op ramen
aangebracht en gedroogd en tenslotte geperst en geverfd.
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In de tabel . is een samenvatting gegeven die inzicht biedt in de seksesegregatie
bij twee wollen stoffen’fabrieken’ uit Tilburg in .

Tabel . Functies en gemiddelde leeftijd van mannen en vrouwen in twee Tilburgse
wollenstoffen’fabrieken’, circa 

Afdeling Functie Bedrijf 1 gem. Bedrijf 2 gem.
leeftijd leeftijd

Leiding meesterknecht 3 55 1 25

Wolwasserij wolmaker 1 43
wolspoeler 1 62
wolmaalder 3 21 1 17
wolkammer 1 21

Spinnerij schrobbelaar 7 41 8 33
spinner 8 29 6 39
dradenmaker 8 14 7 13
continue passer 3 17
haspelaarster 6 22
spoeler 7 14 1 14

Weverij wever 17 33 3 28

Afwerking vakker 3 41
pluister 31 24 12 27
voller 1 25 3 22
ruwer 4 32 10 33
kaardenklop-
per/zetter

2 12 2 15

droogscheerder 4 36
perser 2 28
verver 2 38

totaal 105 63

Bron: Rapport der commissie belast met het onderzoek naar den toestand der kinderen in fabrieken arbeidende,
-.

Als we de beide wollen stoffenfabrieken vergelijken, is er een aantal zaken dat opvalt.
In beide wollen stoffenfabrieken werkten overwegend mannen en jongens. Zij ver-
vulden een veel groter aantal verschillende functies dan vrouwen. In de eerste wollen
stoffenfabriek werkten vrouwen enkel als pluister, in de tweede als pluister en als
haspelaarster. Bij Ledeboer, waar dit onderzoek zich ook toe uitstrekte, was de situatie
anders zoals we verderop zullen zien. De seksesegregatie in  was overeenkomstig
de situatie in . In een grote wolfabriek verdienden volwassen mannen in 

tussen ƒ , en ƒ  per week. De stoker verdiende zelfs ƒ . Kinderen verdienden
slechts , cent per uur. Voor jongens nam dit uurloon geleidelijk toe tot , à 



 de bedrijfstakken

. Rapport der commissie belast met het onderzoek naar den toestand der kinderen in fabrieken
arbeidende, .

. Muntjewerff, De spil waar alles om draaide, Deel , -.
. Deze overgang is niet goed gedocumenteerd maar aanwijzingen voor deze omdraaiing van de

seksesegregatie bij de mechanisatie van het spinnen zijn te vinden in Muntjewerff, De Spil waar
alles om draaide, deel , . Muntjewerff stelt ‘De mechanisatie en arbeidsverdeling leidde er toe
dat het werk dat voorheen thuis door zeventig handspinners moest worden gedaan nu door tien
fabrieksarbeiders, waarvan twee volwassen mannen, kon worden verricht.’ Lebrun, Bruwier en
Dhondt Essai sur la révolution industrielle en Belgique -, Lebrun, ‘L’industrie lainière’, ,
meldt dat het werk aan de spinmachines bijna uitsluitend door volwassen mannen werd gedaan.
Van Gorp, Tilburg eens wolstad van Nederland, . Muntjewerff vermeldt niet dat het spinnen in
de huisnijverheid (voornamelijk) door vrouwen en meisjes gebeurde terwijl het in de fabrieken
werk van mannen was die werden geassisteerd door jongens.

. Een kwaad leven, deel  Tilburg,  verhoor G. J. D. Pollet, lid van de firma Pollet en Zonen wollen
stoffenfabrikant.

. Ibidem.

cent per uur. Meisjes ontvingen veelal  cent per uur, vrouwen die haspelden ,
à  cent per uur.

Geleidelijke mechanisatie van de wollen stoffenproductie
De mechanisatie van de wollen stoffenfabricage begon evenals bij de katoenen stoffen
in de spinnerij. Daar werd het eerst gebruik gemaakt van door stoom aangedreven
spinmachines. De wolspinnerij van Pieter van Dooren nam in , als eerste Tilburgse
wolspinnerij, mechanische spinmachines in gebruik en andere wolspinnerijen volgden
spoedig zodat voor  dit deel van het productieproces volledig was gemecha-
niseerd. Het spinnen van wol, dat in de huisnijverheid vrouwenwerk was geweest,
werd in de wollen stoffenfabrieken door mannelijke machinespinners uitgevoerd
die hierbij werden geassisteerd door jongens. Jongens tussen  en  werkten als
draadmaker ofwel assistent van de spinner. Daarna gingen zij ander werk doen ‘want
op hun e jaar zijn zij voor dat werk te groot’ De in  verhoorde wollen
stoffenfabrikanten benadrukten zozeer het lichte karakter van het draadmaken dat
de enquêteurs zich verbaasd afvroegen of daarvoor dan geen meisjes waren te
gebruiken waarop de wollen stoffenfabrikant Pollet antwoordde:

Dit wordt in Tilburg niet gedaan, en ik geloof dat dit ook beter is. De meisjes doen meer
zittenden en gemakkelijken arbeid; de jongens zijn vlugger, die moeten van de eene eind
der spinnerij naar het andere loopen om de gebroken draden aan te knoopen; dit gaat
trouwens niet zoo goed met de meisjes kleederen aan. De jongens dragen in den regel
niets anders dan een broek en een vest, hetgeen natuurlijk gemakkelijker zit.

Het lijkt bij dit soort redeneringen eerder om een rechtvaardiging achteraf te gaan
dan dat ‘echte’ redenen voor seksesegregatie worden gegeven. Dit bleek uit de vragen
die dezelfde enquêtecommissie stelde over het werk op de droogzolder, ook wel
‘de hel’ genoemd. Daar werden de lakens of flanellen door vrouwen vastgehaakt op
ramen om ze te laten drogen. De heer Bahlmann vroeg de wollen stoffenfabrikant
Van den Bergh of hij dit werk niet beter geschikt vond voor mannen.
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. Ibidem, -, verhoor F.A.L. van den Bergh, fabrikant te Tilburg.
. Rapport der commissie belast met het onderzoek naar den toestand der kinderen in fabrieken arbeidende, .
. Berigten fabrijkswezen (),  e.v.
. Wachs, Die volkswirtschaftliche Bedeutung der technischen Entwicklung der deutschen Wollindustrie, 

en -.
. De firma Diepen, Jellinghaus en Co., schafte in  de eerste machinale weefgetouwen aan waarop

calicot (katoen) werd geweven. Van Delft, Tilburg als woonstad en nijverheidsstad, (),  en
Van Gorp, Tilburg eens de wolstad van Nederland, .

Van den Bergh:
Wat het werk zelve betreft, alles kan natuurlijk door mannen verricht worden,
maar uit den aard der zaak is dit werk beter aan vrouwen toevertrouwd, ten minste
in ons vak. Diezelfde vrouwen toch moeten het goed verder behandelen, het
pluizen en opmaken. Neemt men daar nu mannen voor, dan moet eene geheel
andere inrichting worden gemaakt.

Bahlmann was niet echt tevreden met dit antwoord want hij had van een andere
fabrikant gehoord dat het heel zwaar werk was. ‘Zoudt gij het dus niet beter vinden,
daar de vrouwen toch altijd een zwakker geslacht zijn, om dat werk geheel aan de
mannen over te laten?’
Van den Bergh: 

Ik geloof dat het voor mannen en vrouwen al even benauwd is, het is altijd een
hoogst onaangenaam werk. [..] Nu is het wel mogelijk, dat de vrouw minder goed
daartegen bestand is, maar in den regel verrichten de vrouwen dit werk slechts
gedurende enkele jaren, daar zij gewoonlijk in den leeftijd van  en  jaren hu-
wen, terwijl de mannen het hun geheele leven lang zouden doen. Daarom geloof
ik, dat het in vele gevallen schadelijker voor de gezondheid der mannen zou zijn.

De aard van deze werkzaamheden leek toch niet zoveel te maken te hebben met
de sekse van de arbeidskracht die uiteindelijk in de wollen stoffenfabrieken het werk
uitvoerde.

Het spinnen en het vollen vond wel in de wollen stoffenfabriek plaats maar de
tussenliggende fase in het productieproces, het weven, gebeurde nog in de huizen
van de wevers. Zo was het in  nog heel gebruikelijk dat ‘te huis werkende ouders,
veelal wevers, [..] ook hunne kinderen aan huis [laten] werken. Zij die op de fabriek
werken nemen hunne kinderen mede om zich daar door hen te laten helpen.’

De toepassing van de stoomkracht in de wollen stoffenfabrieken was aanvankelijk
uitsluitend bedoeld voor de aandrijving van spin- en volmachines en niet voor
weefstoelen. Het weven vond in huisnijverheid plaats. Het mechanisch weven van
wol was technisch al mogelijk vanaf halverwege de negentiende eeuw maar werd
nog niet gepraktiseerd omdat het voordeliger was om gebruik te maken van de
buitenwevers dan dure mechanische weefmachines voor wollen stoffen aan te schaf-
fen. Pas in  introduceerde J. N. Diepen het eerste machinale weefgetouw maar
dit getouw was bestemd voor het weven van katoenen stoffen. Het eerste mecha-
nische weefgetouw voor het weven van gedessineerde wollen stoffen, ofwel bukskin,
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. Gorp, Tilburg eens wolstad van Nederland, -. Zo werd in  door Diepen, een machinale
weefmachine à ƒ  aangeschaft, Van den Dam, Arnold Leon Armand Diepen -, .

. Diepen, Het Verslag der Tilburgsche wol-industrie, . Diepen reageerde op een publicatie van Hendrik
Muller Szoon die ‘het juist in de laatste jaren ook te Tilburg zeer vermeerderende aantal
stoomweefgetouwen’ in  aangaf.

. Wagemakers, Buitenstaanders in actie, .
. Een kwaad leven, deel  Tilburg, , verhoor G.J.D. Pollet, lid van de firma Pollet en Zonen, wollen

stoffenfabrikant.
. Zo constateert de arbeidsinspectie in  ‘De huisweverij raakt voor wollen stoffen meer en meer

ten einde en wordt door de machinale weverij verdrongen. In meerdere fabrieken zag ik thans
een veel grooter aantal weefstoelen omdat door de uitbreiding der fabriek, de huiswevers daar
een plaats hadden gekregen. Hun loon was daardoor zeker wel niet verminderd maar ik meen
toch dat dezelfde arbeiders liefst te huis waren gebleven, wanneer zij daar, zooals voorheen, in
hun onderhoud door genoegzaam werk hadden kunnen voorzien. Zij zijn dan niet gebonden

werd in  ook bij Diepen in gebruik genomen. In de jaren daarna werden steeds
meer machinale weefmachines aangeschaft. In de periode tussen  en  vond
een sterke uitbreiding plaats van het aantal stoomweefgetouwen voor niet-jacquardstof-
fen. Maar de mechanisatie van de jacquardweefsels verliep veel langzamer. In 
werden nog maar een of twee van de acht Tilburgse jacquardweefmachines met stoom
aangedreven terwijl de overige handweefstoelen waren.

Met het gebruik van stoomweefgetouwen ontstonden er twee soorten wevers,
de zogenaamde binnenwevers (die in de fabriek werkten) en de buitenwevers. De
overgang van huisweverij naar fabriek verliep in Tilburg zeer geleidelijk. Dit wordt
geïllustreerd in tabel ..

Het aantal wollen stoffenfabrieken groeide tot  maar de omvang van de
bedrijven bleef vrij beperkt. De wollen stoffenfabrieken die stoom gebruikten,
wendden deze stoomkracht tot  voornamelijk aan voor het spinnen en vollen.
Vanaf  was er een bewust streven van fabrikanten om het weven voortaan geheel
machinaal en in de fabriek te laten doen. De fabrieken werden uitgebreid om machi-
nale weefgetouwen te kunnen plaatsen. Het ging hierbij om de vervanging van de
handgetouwen, met name van de buitenwevers. 

In  waren nog  van de  voor de wollen stoffenfabrieken werkzame
arbeiders buitenwevers. Het aantal echte fabrieksarbeiders was dus gering. Parallel
aan de geleidelijke mechanisering van het weven daalde het aantal buitenwevers. Over
het aantal buitenwevers liepen de meningen uiteen. Dat bleek tijdens de verhoren
van de enquête van . De burgemeester van Tilburg raamde het aantal buitenwe-
vers op . Dit leek de enquêteur Bahlmann al een erg lage schatting. Na de verhoren
van een aantal fabrikanten van wollen stoffen constateerde Bahlmann dat er 

buitenwevers werkten voor Pollet,  voor Eras en voor Sträter  à . Daarmee
was hij reeds boven de . Bahlmann vroeg Pollet dan ook: ‘Moet het aantal niet
grooter zijn? Zou het wel niet  bedragen?’ Pollet antwoordde: ‘Ik denk wel meer
dan ; misschien .’ 

De mechanisering van het weven van wollen stoffen vond plaats tussen  en
. In  was machinaal weven het normale patroon geworden. 
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aan de vaste uren der fabriek, bevinden zich te midden hunner betrekkingen in eigen woning
en zijn dan in staat daarbij nog eenig ander werk in huis of tuin te verrichten.’Verslagen van de
inspecteurs van den arbeid e inspectie, (),. 

. Wagemakers, Buitenstaanders in actie, .
. Provinicaal Verslag Noord-Brabant (), XIII,  vermeldt het aantal handweefgetouwen en Verslag

Kamer van Koophandel Tilburg (),  vermeldt het aantal in gebruik zijnde handweefgetouwen.
. Vooys, ‘Gedwongen Winkelnering en Huis-industrie in Noord-Brabant’, .

De wollen stoffenfabricage was een volledige fabrieksnijverheid geworden waar alleen
nog plaats was voor fabrieken met stoomkracht. 

Tabel . Verhouding wollen stoffenfabrieken met en zonder stroom en aantal
fabrieksarbeiders en buitenwevers in Tilburg -

jaar aantal
wollen stoffen-

fabrieken

waarvan
met stoom

perc.
met

stoom

totaal
werkzame 

arbeiders

waarvan
buiten-
wevers

perc.
buiten-
wevers

1851 68 18 26 3100
1853 73 25 34 3332 2100 63 
1857 88 27 31 3600 2500 69 
1861 84 28 33 4242
1866 100 37 37 4472
1871 135 44 33 4728 2000 42 
1875 142 49 35 
1881 145 57 39 
1887 137 62 45 1500
1889 116 55 47 
1890 1355
1897 53 2703 1500 55 
1900 96 56 58 
1905 45 4500 1000 22 
1908 514
1909 52 4721 341 7 
1913 44 430
1919 39 90
1925 39 5931 59 1 

Bron: De Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen  en ,  en Statistisch Jaarboekje voor
het Koninkrijk der Nederlanden vierde jaargang (), , Onderzoekingen naar de toestanden in de
Nederlandsche Huisindustrie, Deel III, - en Centraal Verslag Arbeidsinspectie (),  en Centraal
Verslag Arbeidsinspectie , (), -.

Deze ontwikkeling ging ten koste van de buitenwevers. In  overtrof het aantal
buitenwevers het voor hen beschikbare werk. Dit bleek uit het feit dat er in 

nog  handweefgetouwen bij de Tilburgse buitenwevers waren terwijl er op dat
moment nog maar  van in gebruik waren. Deze tendens zette zich in de vol-
gende jaren door. In de zomer van  waren naar schatting  à  buitenwevers
werkloos hoewel het een behoorlijk goed jaar voor de wolindustrie was. Door het
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. ‘In het algemeen zijn de loonen der huiswevers laag, in de laatste jaren zelfs zeer laag, en ware
er dan nog maar voldoende werk te bekomen, want de wevers zijn niet ongenegen om veel en
lang te werken, doch er is groot gebrek aan werk door den aanzienlijken overvloed van werk-
krachten. Daarvan wordt door enkele werkgevers gebruik of liever misbruik gemaakt om de loonen,
die toch reeds zoo gedrukt zijn, gaandeweg nog meer te verlagen; dat voorbeeld wordt dan ook
al om der concurrentie wille door andere fabrieken gevolgd.’ Verslagen van de inspecteurs van den
arbeid e inspectie, (), .

. Verslagen van de inspecteurs van den arbeid e inspectie, (), . 
. Onderzoekingen naar de toestanden in de Nederlandsche Huisindustrie, Deel III, , . Negen van deze

gezinnen weigerden alle inlichtingen.
. Onderzoekingen naar de toestanden in de Nederlandsche Huisindustrie, Deel III, .
. Dijksterhuis, Een industrieel geslacht -, .
. Sterkens, ‘De zorg voor de vrouwelijke jeugd in de fabriek na ’, -.

gebrek aan (thuis)werk werden de buitenwevers wel gedwongen in de fabrieken te
gaan werken. 

Het gevolg was dat het aantal buitenwevers snel daalde, van ongeveer  in 

tot  in . Het weven bleef ook bij de overgang naar de fabriek mannenwerk.
‘Hoewel in den laatsten tijd ook in dit bedrijf meer vrouwen aan de weefgetouwen
worden gezet, behoort zulks betrekkelijk toch nog tot de uitzonderingen.’

Tijdens het onderzoek naar de huisnijverheid in  voor Tilburg dat werd
uitgevoerd door de tijdelijke onderzoeksambtenaar F. Eysermans, werden alle gezinnen
van thuiswerkers bezocht. Op dat moment bleken er nog  thuiswevers te zijn:
 mannen en  vrouwen. De leeftijdsopbouw van de mannelijke en vrouwelijke
thuiswevers bleek heel verschillend te zijn. Het merendeel van de mannelijke
huiswevers was reeds bejaard en jongens gingen bijna niet meer als thuiswever werken.
De jongens die van school kwamen, zochten zo snel mogelijk een plaats op de fabriek.
Onder de vrouwen en meisjes waren er nog wel die thuis het vak leerden en dat
bleven uitoefenen. Hoewel het aantal buitenwevers in  ten opzichte van het
aantal fabriekswevers sterk was afgenomen, vormden ze nog steeds zeven procent
van de arbeiders die voor de wollen stoffenfabrieken werkten. Het weven van wollen
stoffen was zwaar werk dat slechts zeer geleidelijk mechaniseerde en door dit lage
tempo waren er voldoende mannen beschikbaar om dit werk te doen. De seksesegre-
gatie bij het weven van wollen stoffen wijzigde dus niet met de overgang naar de
fabriek. Omdat de wollen stoffenfabrieken voldoende arbeidskrachten konden krijgen,
had de in  in Tilburg opgerichte weefschool veel minder succes dan de Twentse
weefscholen. De weefschool in Tilburg telde slechts een beperkt aantal leerlingen:
in  waren er  jongens en  meisjes en in  ging ze op in de Vereniging
Ambachts- en Industrieschool voor Tilburg en omstreken. In  telde deze school
slechts  vrouwelijke cursisten. Weliswaar hadden ouders in de huisnijverheid het
weven aan zowel hun zonen als dochters geleerd maar lange tijd bleef het weven
van wol in de huisnijverheid vooral een mannenaangelegenheid. Pas toen steeds meer
jongens direct in de fabrieken gingen werken, gingen de vrouwen in de steeds verder
slinkende groep van thuiswevers overheersen.
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. Een kwaad leven, deel  Tilburg, , verhoor G.J.D. Pollet, lid van de firma Pollet en Zonen, wollen
stoffenfabrikant.

. Ibidem,  verhoor F.A.L. van den Bergh, fabrikant te Tilburg.
. Ibidem, , verhoor G.J.D. Pollet, lid van de firma Pollet en Zonen, wollen stoffenfabrikant, antw.

.

De overgang van huis- naar fabrieksnijverheid duurde bij de wolnijverheid veel
langer dan bij de katoennijverheid. Er bleven dan ook veel langer dan in de katoen-
industrie thuiswerkende wolwevers.

Vergelijking met buitenlandse wolcentra
Bij de bespreking van de seksesegregatie in de Twentse katoenindustrie bleek dat
deze sterk werd beïnvloed door de seksesegregatie zoals die bestond in de bakermat
van de Engelse katoenindustrie in Lancashire. Daar kwamen de textielmachines
vandaan die in Twente werden gebruikt; bovendien kwamen er Engelse technici
die instructie gaven over de werkwijze van en aan deze machines. De vraag rijst of
de seksesegregatie in de Tilburgse wolindustrie ook (mede) werd bepaald door een
buitenlands voorbeeld. De Tilburgse wollen stoffenfabrikant G.J.D. Pollet maakte
tijdens zijn verhoor in  telkens vergelijkingen tussen Tilburg enerzijds en Verviers,
het Belgische wolcentrum, anderzijds: ‘Ik maak eene vergelijking met Verviers, omdat
daar ongeveer hetzelfde fabrikaat is als in Tilburg’. Uit de rest van zijn antwoord
blijkt dat hij de situatie in de Twentse katoenindustrie slechts zeer oppervlakkig kende.
Dit gold ook voor de andere verhoorde wolfabrikanten. De meeste contacten
bestonden met buitenlandse wolcentra en vooral met Verviers. Zo vertelde F.A.L.
van den Bergh: ‘Wij zijn nu zeer dikwijls verplicht onze meesterknechts uit Verviers
en andere vreemde plaatsen te doen komen.’

Het grote verschil tussen de Tilburgse wollen stoffenfabrieken en die in Verviers
was dat er in Tilburg veel minder vrouwen in de wolfabrieken werkten dan in die
van Verviers. Gehuwde vrouwen verrichtten in Tilburg helemaal geen fabrieksarbeid
terwijl dit in Verviers heel gewoon was. Toen Pollet naar de oorzaak van dit verschil
werd gevraagd, antwoordde hij:

Dat er geen getrouwde vrouwen op de fabrieken werken, laat zich misschien hieruit
verklaren, dat er op de fabrieken te Tilburg niet veel meisjes werken en men dus altijd
genoeg meisjes voor het werk krijgen kan, zoodat er geen incompleet bestaat, dat door
getrouwde vrouwen moet aangevuld worden. Dat werken van getrouwde vrouwen op
de fabrieken acht ik een groot misbruik. Ik heb bijvoorbeeld op sommige fabrieken te
Verviers vrouwen in hoogst zwangeren toestand zien werken in gezelschap van jonge meisjes
en jongens. Dat acht ik verkeerd. [..] In Verviers bij voorbeeld, worden kinderen van 
of  weken naar crèches gebracht; de vrouwen gaan naar de fabriek, om ze bij het eindigen
van het fabriekswerk weder te halen. Dan moet het eten nog worden gekookt, het huis
schoongemaakt, enz. Zulk eene huishouding kan onmogelijk goed zijn.

De wollen stoffenindustrie in Verviers maakte in korte tijd een geweldige expansie
door en daardoor werd een veel groter beroep op de lokale arbeidsmarkt gedaan.
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. Muller, De Tilburgsche Wol-industrie, , meldt dat de powerloom in  in Verviers al algemeen
verbreid was. Patricia Pen Hilden geeft in Women, work and politics, -, -, beschrijvingen
van het werk van vrouwen in de wolindustrie, F. Vercruysse, Le Lock-out général de l’industrie textile
à Verviers (sept.-nov. ): Extrait de la Revue du Travail de  janvier  (Brussels, ). Uit deze
tekst blijkt dat de arbeidsdeling op basis van sekse plaatsvond: mannen waren wassers, wevers, persers
en vollers, vrouwen waren scheerster. Zowel mannen als vrouwen werkten bij het spinnen en
kaarden.

. Ittman, Work, Gender and Family in Victoria,  en -. Voor gedetailleerde beschrijvingen van
het werk van vrouwen bij de productie van wollen stoffen in Engeland zie; Busfield, ‘Skill and
the sexual division of labour in the West Riding textile industry, -’ en ‘Job Definitions
and Inequality: the ‘unskilled’ women workers of the West Riding textile industry, -’.

. Adrianus Pieter Ledeboer werd op  april  in Rotterdam geboren. Een kwaad leven, deel
 Tilburg,  en Gorp, Tilburg eens wolstad van Nederland,  en ‘Firma Frans Mutsaerts & Zonen
te Tilburg’ in Just de la Paisières, Industrieel Nederland, deel II, -.

. GAT, archief Gemeente secretarie, inv.nr. , Register, inhoudende een opgave van de aanwezige
fabrieken en bedrijven met hun klasse in de patentbelasting, machines, werklieden en produktie
-. Op  juli  werd de tweede stoommachine in gebruik genomen. GAT, archief
Gemeente secretarie, inv.nr. , Aanwezige stoomwerktuigen -.

Dit gegeven gecombineerd met het grootschalig gebruik van de powerloom, verklaart
waarom vrouwen daar de machinale weefgetouwen bedienden.

De Engelse wollen stoffenindustrie kende een vergelijkbare ontwikkeling. In het
centrum van de Engelse wolindustrie, Bradford, begon de mechanisatie van het weven
in  en hadden in  de powerlooms alle handlooms verdrongen. Tweederde
van de powerlooms werd bediend door vrouwen, de overige door jonge mannen.
De heftige pogingen van mannen om hun ‘geschoolde’ werk te beschermen, mislukten
jammerlijk. Vrouwen stroomden in korte tijd de wollen stoffenfabrieken in en door-
braken in de fabrieken de seksesegregatie zoals die in de huiselijke productie van wol
had bestaan.

Doordat de expansie van de wolindustrie in Tilburg zo geleidelijk plaatsvond, was
er geen noodzaak om op grote schaal vrouwen bij de productie van wollen stoffen
in te schakelen. Het werk dat vrouwen in of voor de Tilburgse wollen stoffenfabrieken
verrichtten, was een voortzetting van de werkzaamheden die door hen in de voor-in-
dustriële fase van de wollen stoffenfabricage werd verricht. In Tilburg kwam de sekse-
segregatie in de wollen stoffenfabrieken overeen met de seksesegregatie in de oude
huisindustriële situatie.

Ledeboer & Mutsaerts, de uitzondering
Het gangbare seksesegregatiepatroon in de Tilburgse wollen stoffenindustrie is nu
duidelijk maar dit beeld kan nog worden aangescherpt doordat er één firma was die
een duidelijke uitzondering op dit gangbare patroon vormde, namelijk de firma
Ledeboer & Mutsaerts. Deze uit Rotterdam afkomstige fabrikant richtte in  zijn
wollen stoffenfabriek in Tilburg op. In  werkten er  volwassen mannen in
de wollen stoffenfabriek van L. van Ledeboer & Zn. maar ‘een gedeelte der goederen
worden buiten de fabriek gemaakt’. Uit het eerder genoemde onderzoek naar de
kinderarbeid in  bleek dat het de enige wollen stoffenfabriek in Tilburg was
waarvoor vrouwen als weefster werkten. Dit blijkt uit de onderstaande tabel.
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. Sassen, ‘Een blik op de nijverheid en den toestand der arbeiders te Tilburg’, .
. Gorp, Tilburg eens wolstad van Nederland, . In  heette het bedrijf Frans Mutsaerts & Zn.
. GAT, Uitvoerig en beredeneerd Verslag van den toestand der gemeente Tilburg (). 

Tabel . Functies en gemiddelde leeftijd van mannen en vrouwen in de wollen
stoffenfabriek Ledeboer & Mutsaerts in 

Afdeling Functie mannen gemiddelde
leeftijd

vrouwen gemiddelde
leeftijd

Leiding meesterknecht 4 41

Wolwasserij wolpluizer 2 33

Spinnerij duwelaar 2 44
schrobbelaar 14 29
spinner 7 34
dradenmaker 8 13
haspelaarster 7 21
spoelster 6 15
kettingscheerster 2 24

Weverij wever/weefster 13 25 16 21

Afwerking nopster 4 26
pluister 8 23
voller 3 37
ruwer 9 35
kaardzetter 1 43
kaardpoetser 4 16
stopper 1 26
scheerder 3 29

totaal 71 29 43 21

Bron: Rapport der commissie belast met het onderzoek naar den toestand der kinderen in fabrieken arbeidende,
-.

In  werkten er zowel wevers als weefsters voor het bedrijf van Ledeboer. Het
is niet duidelijk of dit binnen- of buitenwevers waren. Het is evenmin duidelijk of
het werk van de wevers en weefsters aan machinale weefgetouwen plaatsvond. In
 verdienden wevers van bukskins ƒ  à ƒ  per week terwijl wevers van gewoon
Tilburgs fabrikaat slechts ƒ  à ƒ  per week verdienden. De wevers die aan machinale
getouwen werkten, verdienden ƒ  à ƒ  per week terwijl weefsters die aan machinale
getouwen werkten slechts ƒ  à ƒ  per week verdienden. 

De zoon van Ledeboer ging een vennootschap aan met J.Fr. Mutsaerts. Het bedrijf
groeide snel en in  werkten er  mannen,  jongens,  vrouwen en 
meisjes. Het was de enige Tilburgse wollen stoffenfabriek waar vrouwen als wol-
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. Een kwaad leven, deel  Tilburg, , verhoor J.F. Mutsaerts,  fabrikant van wollen manufacturen
als associé der heeren L. V. Ledeboer en Zonen, antw. .

. Ibidem, vragen en antw.  tot en met .

weefster werkten. De enquêtecommissie van  was geïnteresseerd in de reden
van deze afwijking van het gangbare Tilburgse patroon van seksesegregatie. Johannes
Franciscus Mutsaerts, de compagnon van Ledeboer, werd in  dan ook uitgebreid
hiernaar gevraagd. 

Mutsaerts: Op de fabriek zijn  meisjes, waarvan  weefsters zijn. In tegenstelling
van al onze concurrenten hebben wij aan onze machinale weefgetou-
wen weefsters en geen wevers. Zij zijn in een afzonderlijk locaal bijeen.
Een meester-knecht is er bij om het werk na te gaan.

Vraag: Aan uwe fabriek bestaat dus de bijzonderheid, dat gij voor het weven
vrouwen gebruikt, terwijl andere weverijen mannelijk personeel in
dienst hebben. Welke is de reden daarvan?

Mutsaerts: Wij meenen dat de weefsters minstens evengoed werken als de wevers.
Maar de vrouwelijke weefsters kosten ons niet zooveel als de mannelij-
ke. Wij zien dus in het gebruiken van vrouwen niet alleen een indirect,
maar ook een direct voordeel. Wanneer de weefsters per streng bijvoor-
beeld  cent zouden ontvangen, zouden de mannelijke wevers  cent
per streng moeten hebben; dus het loon is  pct. goedkooper.

Vraag: Dit is zoo duidelijk, dat ik niet begrijp, dat de concurrenten dit ook
niet begrijpen?

Mutsaerts: Wanneer wij een hondertal weefgetouwen hadden, zouden wij niet
in staat zijn weefsters te bezigen, want honderd weefsters zijn er niet,
maar wij hebben slechts  weefgetouwen. Wij hebben altijd vrouwelij-
ke weefsters gehad en ondervinden nooit moeite om open plaatsen
door anderen aan te vullen. Die weefsters verdienen ook een vrij goed
dagloon, ongeveer ƒ  daags.

Vraag: Dus dat de andere fabrikanten geene vrouwen in dienst hebben, is
eenvoudig hieraan toe te schrijven, dat er te Tilburg niet zooveel vrou-
welijk personeel beschikbaar is om alle weefgetouwen door vrouwen
te bedienen. Begrijp ik dit goed?

Mutsaerts: Gedeeltelijk; er zijn veel meisjes die wel geschikt zouden zijn, maar
liever niet aan eene fabriek werken, zij weven dus tehuis.

Vraag: Maar bij u werken zij toch aan de fabriek?
Mutsaerts: Ja, maar als wij er bijv.  moesten hebben, zouden wij die niet weten

te krijgen. Wanneer echter de meisjes tehuis geen weefwerk hebben
wegens slapte, willen zij wel bij ons werken, en dat gebeurt dan ook,
maar alleen in geval van nood. De meisjes moeten tehuis het weven
aan een handgetouw geleerd hebben.
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. Ibidem, , verhoor G.J.D. Pollet, wollen stoffenfabrikant, antw. .
. Ibidem.
. Ibidem,  verhoor F.A.L. van den Bergh, fabrikant, antw. .
. Ibidem, antw. .

De andere wollen stoffenfabrikanten werden juist door de uitzondering bij Ledeboer
& Mutsaerts ‘gedwongen’ hun keuzes nader te verantwoorden. Daardoor gaven zij
een expliciete verantwoording voor keuzes die ze anders impliciet hadden kunnen
houden. Zo werd G.J.D. Pollet gevraagd of hij een verklaring kon geven voor het
feit dat wat in zijn fabriek mannenwerk was, in de fabriek van Ledeboer & Mutsaerts
vrouwenwerk was. Op de vraag of het niet beter was dat weven door mannen ge-
beurde, antwoordde Pollet:

De lichamelijke arbeid is niet zwaar, maar toch zou het uit een zedelijkheidsoogpunt wellicht
beter zijn, dat geen mannen en vrouwen dooreen aan de weefgetouwen werkten. In
Verviers werkten meestentijds alleen vrouwen aan de machinale getouwen.

Pollet benadrukte dus het belang van ruimtelijke seksesegregatie met het oog op de
zedelijkheid, een opvatting die de enquêtecommissie deelde.

De commissie ondervroeg ook F.A.L. van den Bergh over het verschil in de sekse-
segregatie tussen de fabriek van Ledeboer & Mutsaerts en zijn fabriek. Volgens
Mutsaerts waren vrouwen evengoede wevers als mannen. Waarop Van den Bergh
antwoordde:

Ik zelf prefereer mannen, en wij hebben dan ook uitsluitend mannen in de weverij. Ik
geloof dat eene handige vrouw het evengoed kan doen, en die zijn er ook. Maar voor
mij is een der bezwaren, dat eene vrouw in den regel op -, - of jarigen leeftijd huwt
en men dus telkens van personeel moet veranderen, terwijl men een man, die eenmaal
gevormd is, behoudt en later minder moeilijkheid heeft.

Ook Van den Bergh was van mening dat het (machinaal) weven van wollen stoffen
evengoed door vrouwen kon worden gedaan maar hij voerde het hogere arbeidsver-
loop van vrouwen als reden op om weven uitsluitend door mannen te laten doen.
Wederom zocht de heer Bahlmann van de enquêtecommissie een verklaring in de
(door hem) gewenste ruimtelijke segregatie. Hierop antwoordde Van den Bergh:

Ik zou het niet verkiezen, dat mannen en vrouwen met elkander werkten; ik ben er voor,
dat mannen alleen werken. Ik kan mij niet voorstellen, dat de orde gemakkelijk te hand-
haven zou zijn, als men mannen en vrouwen met elkander liet werken, vooral jeugdige
vrouwen, hetgeen ik zeer zou afkeuren.

De vragen van de enquêtecommissie suggereerden aan de fabrikanten dat er behalve
bij Mutsaerts in Tilburg geen vrouwen als weefster werkten omdat ruimtelijke
segregatie van de seksen, met het oog op de zedelijkheid, gewenst was. Maar zowel
Pollet als Van den Bergh achtten vrouwen zeer wel in staat als weefster te werken.
De eerste zag de daarbij volgens hem noodzakelijke ruimtelijke segregatie als een
belemmering (om dat ook door te voeren), de tweede vond het hogere arbeidsverloop
van vrouwen een belemmering om het in de praktijk te brengen. Dat bij Mutsaerts
uitsluitend vrouwen werkten aan de machinale weefgetouwen was mogelijk omdat
hij deze kon recruteren uit de thuiswerkende wolweefsters. Deze waren in de Til-
burgse situatie aanwezig, zij het in mindere mate dan in de Twentse katoennijverheid.
Het aantal thuiswerkende wolwevers en -weefsters nam, zoals we al gezien hebben,
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. Eind  waren er nog maar  thuiswerkende wevers, waaronder slechts  vrouwen. Centraal
Verslag Arbeidsinspectie (), . Dit bleek uit een onderzoek naar de nog bestaande huisnijverheid
in Tilburg eind , begin . 

. GAT,Uitvoerig en beredeneerd Verslag van den toestand der gemeente Tilburg () en ().
. Statistiek van de loonen der volgens de Ongevallenwet  verzekerde werklieden in de textielindustrie,

in , - en ARA, archief Arbeidsinspectie, inv.nr.  bezoek aan Frans Mutsaerts & Zonen,
wollen stoffenfabriek, Spoorlaan in Tilburg op  december .

Wevers bij de firma Frans Mutsaerts en zonen te Tilburg in eind jaren twintig van de
twintigste eeuw toen het weven ook bij Mutsaerts al lang weer ‘mannenwerk’was. (fotoarchief
DGA)

begin jaren  sterk af. Daarmee droogde ook het reservoir vrouwelijke thuis
weefsters op waaruit de firma Mutsaerts putte. Dit was voor de firma Mutsaerts
waarschijnlijk de reden om over te schakelen op mannelijke in plaats van vrouwelijke
wevers. Werkten er in  nog  mannen,  jongens,  vrouwen en  meisjes
bij Mutsaerts, in  was dit aantal verminderd tot  mannen,  jongens en 
vrouwen. Onderzoeken uit respectievelijk  en  bevestigen dat er geen
vrouwen meer als weefsters bij Mutsaerts werkten. Met het verdwijnen van de
uitzonderlijke situatie bij Mutsaerts was het weven van wollen stoffen weer exclusief
mannenwerk geworden in Tilburg. 

Ongewijzigde seksesegregatie na de mechanisatie 
Nadat het weven was gemechaniseerd, was er sprake van geïntegreerde wollen
stoffenfabrieken waarin alle werkzaamheden plaatsvonden. Bij de seksesegregatie in
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de Tilburgse wollen stoffenindustrie speelde naast sekse en leeftijd ook de burgerlijke
staat een belangrijke rol als scheidslijn. Naarmate de industrialisatie verder voort-
schreed, werkten mannen en jongens bijna allemaal in de fabrieken, evenals meisjes
en ongehuwde vrouwen. In tabel . is de verdeling van mannen en vrouwen over
de verschillende functies in de Tilburgse wollen stoffenfabrieken in  weergegeven,
alsmede de gemiddelde daglonen.

Tabel . Functies en daglonen (in guldens) van mannen en vrouwen in de wollen
stoffenfabricage in Tilburg in 

afdeling functie mannen gemiddeld
dagloon

vrouwen gemiddeld
dagloon

wolwasserij arbeider 14 1,44
spinnerij wolsorteerster 40 0,63

duivelaar 114 1,40
voorspinner 260 1,51
spinner 105 2,22
draadmaker 734 0,68
twijn(st)er 15 1,26 11 0,52
haspelaarster 35 0,66
spoel(st)er 112 0,51 42 0,65
kettingsche(e)r(st)er 85 1,33 105 0,89

weverij kettinglijmer 67 1,43
wever 1752 1,70
wevershulp 38 0,68

ververij verver 86 1,43
afwerking nopster 429 0,71

voller 85 1,42
carbonisateur 20 1,32
ruwer 158 1,38
stukkenra(a)m(st)er 44 1,21 22 0,66
stukkenscheerd(st)er 122 1,09 13 0,64
perser 47 1,42
stukkenopdoen(st)er 29 1,44 33 0,68

totaal 3887 1,31 730 0,67

Bron: Statistiek van de loonen der volgens de Ongevallenwet  verzekerde werklieden in de textielindustrie,
in , -.

Gehuwde vrouwen verrichtten thuis hetzelfde werk als de meisjes en ongehuwde
vrouwen in de wollen stoffenfabrieken. In de fabrieken nopten en stopten meisjes
en ongehuwde vrouwen; gehuwde vrouwen nopten en stopten thuis voor de fa-
brieken. 

Uit het in  ingestelde onderzoek naar fabrieksarbeid van vrouwen in de regio
Tilburg bleek dat van de  in de fabrieken werkzame vrouwen  werkzaam waren
bij het noppen en stoppen, persen, borstelen, overtrekken, opmaken en stalen maken.
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. ARA, archief Arbeidsinspectie, inv.nr. , samenvatting van het tweede district van de
arbeidsinspectie (regio Breda) in .

. Ibidem.

De arbeidsinspectie die dit onderzoek uitvoerde, beschouwde deze als werkzaamheden
waarvoor oefening was vereist. Daarnaast waren  vrouwen en meisjes werkzaam
bij het spoelen en twijnen (het twee of meer draden in elkaar draaien) dat als on-
geschoolde arbeid werd beschouwd en kettingscheren en kamrijgen dat als geoefende
arbeid werd beschouwd. Alleen in het Zeeuwse Sas van Gent dat onder hetzelfde
district van de arbeidsinspectie viel, werd door vrouwen op smalle en lichte weef-
getouwen linnen geweven. Daar werkten  vrouwen en meisjes als weefster of
hulpweefster, arbeid die als geschoold werk gold. Een weefster verdiende daar ge-
middeld slechts ƒ  per week.

Tabel . Functies en lonen (in guldens) van mannen en vrouwen in de Tilburgse
wolindustrie in 

afdeling functie mannen uur-
loon

vrouwen uur-
loon

spinnerij schrobbelaar 199 0,49
spinner 5 0,53
draadmaker 364 0,47
twijner 77 0,49
twijnster en haspelaarster 52 0,28
kettingsche(e)r(st)er 52 0,53 0,27

weverij wever 1358 0,54

afwerking appretuurarbeider 419 0,48
stopster 204 0,27

totaal 2474 256

Bron: ARA, archief directoraat Handel en Nijverheid, inv.nr. , Loonstatistiek Tilbursche
Industrie , .

Dit onderzoek werd ingesteld om aan te tonen dat bepaalde werkzaamheden best
door jongens in plaats van door vrouwen of meisjes kon worden verricht. Volgens
enkele fabrikanten kon het spoelen en twijnen even goed door jongens tussen 

en  jaar worden gedaan. De enige reden dat dit over het algemeen niet gebeurde,
was dat jongens ongeveer tweemaal zoveel verdienden als meisjes. In enkele fabrieken,
zoals de eerder genoemde firma Frans Mutsaerts, werd het spoelen en twijnen wel
door jongens gedaan. Weven was mannenwerk in de Tilburgse wollen stoffenfabrie-
ken.

Uit de bovenstaande staat blijken inderdaad de grote loonverschillen tussen mannen
en vrouwen in de Tilburgse wolindustrie. De als draadmakers werkzame jongens
verdienden met ƒ , per uur het minst van de mannen. Alle volwassen mannen
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. ARA, archief Arbeidsinspectie, inv.nr , in  werd gestart met een onderzoek gericht op
de ‘vervanging van vrouwen door mannen’.

. De ‘Wet inzake de verdeling van de beschikbare arbeid’ van , waarin met behulp van
minimumgetalsverhoudingen voor mannelijke arbeiders van vijfentwintig jaar en ouder in bij
algemene maatregelen van bestuur vast te stellen bedrijfsgroepen de fabrieksarbeid door vrouwen
zou worden teruggedrongen, werd echter nooit geëffectueerd, ARA, archief Arbeidsinspectie,
inv.nr. .

. ARA, archief directie Handel en Nijverheid, inv.nr. . Bezwaar N.V. Textielfabrieken H.
van Puijenbroek aan de afdeling Nijverheid van het Departement van Economische Zaken, Goirle
 mei .

verdienden meer dan ƒ , per uur. De functies die vrouwen vervulden werden
veel slechter betaald. Mannen verdienden rond ƒ , per uur en vrouwen rond ƒ ,
per uur in de wollen stoffenindustrie. 

Debat over mannen- en vrouwenwerk in de wolindustrie
Eind jaren dertig werd door de Hoge Raad van de Arbeid een commissie ingesteld
die advies moest geven over de verdeling van de arbeid tussen mannen en vrouwen.

Door deze commissie werden criteria opgesteld om te bepalen of iets mannen-, dan
wel vrouwenwerk was. Mocht blijken dat er vrouwen in ‘mannelijke’ beroepen
werkten, dan zouden ze moeten worden vervangen door mannen. Dit om de hoge
werkloosheid onder mannen terug te dringen. De voorstellen van deze commissie
kregen vooral kritiek van fabrikanten die vrouwen bepaalde werkzaamheden lieten
verrichten die nu opeens als mannenwerk werden bestempeld. Er ontstond een heus
debat over de grenzen van mannen- en vrouwenwerk in de wolindustrie. Zo werd
het weven van wollen stoffen als mannenwerk gedefinieerd. Dit was immers de gang-
bare praktijk in Tilburg. Als dit voorstel werd aangenomen, zou dat betekenen dat
de enkele gevallen buiten Tilburg waar vrouwen als wolweefster werkten, ook niet
langer waren toegestaan. Er kwam dan ook protest van een van de uitzonderingen,
de N.V. Textielfabrieken H. van Puijenbroek in Goirle. Oorspronkelijk was dit een
linnen-, jute- en katoenweverij. Bij het weven van linnen en jute waren weefsters
niet ongebruikelijk. Geleidelijk schakelde de firma Puijenbroek tevens over op het
weven van wollen stoffen voor dameskleding. Dit was een seizoenartikel waarmee
per jaar slechts eenderde van de getouwen was bezet.

Wij moeten derhalve wevers of weefsters in ons bedrijf hebben, die al deze weefsels kunnen
weven, zonder zich te specialiseeren in een bepaald onderdeel.

Bij Puijenbroek werkten drie wevers of weefsters per twaalf getouwen. Mannen en
vrouwen ontvingen hetzelfde loon.

Ook de Leidse firma Krantz maakte bezwaar tegen het verbod om vrouwen wol
te laten weven. Bij Krantz werden van oudsher de weefgetouwen door vrouwen
bediend. Dit werd volgens Krantz veroorzaakt door het verschil in weefsel. Krantz
was gespecialiseerd in de productie van laken. Veel meer dan bij wol werd de kwaliteit
van het weefsel bepaald door de kwaliteit van het garen. Om weeffouten te
voorkomen, liepen de weefgetouwen heel langzaam. Het gevolg daarvan was dat
de nabewerkingen (noppen en stoppen) grotendeels konden vervallen. Het bedienen
van de getouwen was dus door het ontbreken van dessins en door de geringe snelheid
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. ARA, archief Arbeidsinspectie, inv.nr. . Hoofdinspecteur van het e district van de
arbeidsinspectie aan Directeur Generaal van den Arbeid,  februari .

. IIAV, archief NBV, inv.nr. . Kritiek van Niet-Tilburgse fabrikanten op Tilburgse wolwerkgevers
in brief van  februari  aan Commissie van den Hoogen Raad van Arbeid. Het ging om
de Fabrikanten Vereniging te Enschede, de Twentsch-Geldersche Fabrikanten Vereeniging, den
Bond van Textielondernemingen in en buiten Twenthe, de N.V. Textielfabrieken H. van
Puyenbroek te Goirle en de N.V. J.J. Krantz & Zoon te Leiden.

. IIAV, archief NBV, inv.nr. . Notulen e vergadering (hearing) der commissie van advies van
de betere verdeling van de arbeid vrijdag  juni , Bijlage : Mr. A. C. van Eck, vertegenwoor-
digende de Twentsche textielindustrie en in het bijzonder de N.V. Van Heek & Co. te Enschede.

. ARA, archief Arbeidsinspectie, inv.nr. , arbeidsinspectie e district aan Directeur Generaal
van den Arbeid  februari .

van de getouwen veel minder inspannend werk dan het weven van wollen stoffen
en dus was dit volgens Krantz uitstekend geschikt voor vrouwen. Er waren in Leiden
dan ook geen mannelijke wevers en een verbod zou voor Krantz grote moeilijkheden
opleveren.

De leden van de Rooms Katholieke Vereniging van Werkgevers in de Textielnij-
verheid waren voor een algemeen verbod van het wol weven door vrouwen. Tijdens
een hoorzitting op  juni  over dit onderwerp bleek dat zij met dit voorstel
een van hun eigen leden, namelijk de firma N.V. J.A. Raymakers & Co’s Textielfa-
brieken te Helmond, in de problemen brachten. Hier werden de wollen gordijnstoffen
door vrouwen geweven. De directie van dit bedrijf verzette zich dan ook heftig tegen
het voorgestelde algemene verbod voor vrouwen als weefsters van wollen stoffen.
De dreigende breuk binnen de Rooms Katholieke Vereniging van Werkgevers in
de Textielnijverheid werd voorkomen door een andere formulering van de verbods-
bepaling waarbij het weven van gordijnstoffen door vrouwen werd toegestaan.

Er kwam ook protest tegen het verbod om vrouwen de spinmachines te laten
bedienen. In Tilburg werden de spinmachines door mannen bediend. Door de invoe-
ring van nieuwe spinmachines was dit volgens sommigen niet langer noodzakelijk
het werk van mannen. Zo stelde een vertegenwoordiger van Van Heek en Co. uit
Enschede, A. C. van Eck:

Dankzij de ontwikkeling der techniek kunnen wollen strijkgarens tegenwoordig volgens
volkomen hetzelfde procédé gesponnen worden als katoenen strijkgarens en wel op
ringspinmachines of andere continue spinmachines. Deze leenen zich bij uitstek er toe
om door vrouwen te worden bediend.

De inspecteur van de arbeid kende geen enkele fabriek in Tilburg waar de vrouwen
aan selfactor-spinmachines of voorspinmachines werkten. Wel was hem bekend dat
er meisjes aan de ringspinmachine in de strijkgarenspinnerij André van Spaendonck
& Zonen in Tilburg werkten maar dit was al zo vanaf het moment dat de ringspin-
machines werden geplaatst. ‘Zij werken daar tusschen uitsluitend mannen, maar hun
werk is – zie de geheele katoenindustrie – wel vrouwelijk.’

De Rooms Katholieke Vereniging van Werkgevers in de Textielnijverheid wilde
een verbod van vrouwenarbeid aan ringspinmachines van Gessner, een dure machine
die sinds  op de markt was en langzamerhand in heel Twente werd gebruikt.
In de Twentse katoenindustrie was ringspinnen, zoals we nog in hoofdstuk  zullen
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. IIAV, archief NBV, inv. nr. . Kritiek van niet-Tilburgse fabrikanten op Tilburgse wolwerkgevers
in brief van  februari  aan Commissie van den Hoogen Raad van Arbeid. Volgens niet-
Tilburgse fabrikanten was dit een bewuste poging om de ontwikkeling van de techniek kunstmatig
tegen te gaan. De niet-Tilburgse fabrikanten vermoedden bovendien dat de Katholieke Werkgevers
hun standpunt zouden herzien op het moment dat deze dure ringspinmachines in Brabant zouden
gaan gebruiken.

. IIAV, archief CVVAV. doos , map  B . Brief van Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten
van Wollenstoffen aan de Commissie uit den Hoogen Raad van Arbeid in zake den arbeid van
gehuwde vrouwen Tilburg  januari .

. Ibidem. Meer cijfers zijn te vinden in ARA, archief Directie Handel en Nijverheid, inv.nr. .
Resultaten der loonstatistiek over het e half jaar . Mededeelingen voor de leden der

zien, hoofdzakelijk vrouwenwerk. In de Twentse bedrijven die de ringspinmachine
van Gessner hadden aangeschaft, werden ook deze machines door vrouwen bediend.
In Noord-Brabant waren de ringspinmachines nog niet geïntroduceerd en de Brabantse
fabrikanten probeerden met behulp van de Wet op de Beschikbare Arbeid dit werk
als mannenwerk te etiketteren om op die manier het economisch voordeel van hun
Twentse concurrenten teniet te doen.

Toen de commissie uit de Hoge Raad van de Arbeid een algemeen arbeidsverbod
voor gehuwde vrouwen voorstelde, niet alleen in de fabrieken maar ook in de huis-
nijverheid, protesteerde de Vereniging van Tilburgse Fabrikanten van Wollen Stoffen.
De vereniging verklaarde dat zij er van overtuigd was ‘dat het te werkstellen van ge-
huwde vrouwen naast mannen en ongehuwde meisjes moreele bezwaren heeft’ en
‘dat alle op de fabriek werkende meisjes op den dag van haar huwelijk worden ont-
slagen.’ Zij was een groot voorstander van een verbod van gehuwde vrouwen in
fabrieken maar een tegenstander van een algemeen verbod op de arbeid van vrouwen
omdat er in de wollen stoffenindustrie door gehuwde vrouwen in huisarbeid be-
langrijke werkzaamheden werden verricht, zoals stoppen, noppen en pluizen van
wollen en halfwollen stoffen. Het betrof hier volgens deze Vereniging typische vrou-
wenarbeid die geheel met de hand moest worden verricht en waarbij het onmogelijk
was dit werk door jongens of mannen te laten overnemen: ‘Immers voor deze
werkzaamheden komt het aan op fijngevoelige vingers, terwijl de ruwe en eeltige
mannenhand voor dit werk ten eenenmale ongeschikt is.’

De werkgevers gebruikten de thuiswerkende gehuwde vrouwen als flexibele
arbeidskrachten waarmee de pieken in de productie werden opgevangen. Zodra de
ongehuwde fabrieksstopsters vol met werk zaten, werd een beroep gedaan op de thuis-
werkende gehuwde vrouwen die dan de geweven wollen stoffen thuis gebracht kregen
om daar te stoppen. Behalve het herstellen van weeffouten (het stoppen) werden
door dezelfde thuiswerkende vrouwen ook de tijdens het weven ontstane onregelma-
tigheden verwijderd, het zogenaamde noppen. Daarnaast werkte er nog een groep
thuiswerkende vrouwen als pluister. Het belang van de thuiswerkende vrouwen blijkt
uit de verhouding tussen het aantal fabrieksstopsters, -nopsters en -pluisters ten
opzichte van het aantal zogenaamde buitenstopsters, -nopsters en -pluisters: begin
 werkten er  fabrieksstopsters, – nopsters en -pluisters tegen  buitenstop-
sters, -nopsters en pluisters.
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Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van wollenstoffen. Op dat moment werkten er 
(ongehuwde) vrouwen en meisjes bij de wollen stoffenfabrieken, waarvan  stopsters.
Tegelijkertijd waren er  buitenwerksters waarvan  stopsters/nopsters en  pluisters. In
het tweede helft van  was het aantal buitenwerksters al opgelopen tot  waarvan 
stopsters/nopsters en  pluisters. In de eerste helft van  werkten er  mannen en jongens
bij de wollen stoffenfabrieken in Tilburg.

. IIAV, archief CVVAV. doos , map  B . Brief van: Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten
van Wollenstoffen aan de Commissie uit den Hoogen Raad van Arbeid in zake den arbeid van
gehuwde vrouwen Tilburg  januari .

. Plantenga geeft eerst een beschrijving van de vrouwenarbeid en arbeidsmarktparticipatie in de
Tilburgse wolindustrie, deze situatie vergelijkt zij daarna met de vrouwenarbeid in Mönchenglad-
bach. Zelf constateert zij dat de textielindustrie in Mönchengladbach met name gericht is op de
verwerking van katoen, Plantenga, Een afwijkend patroon, . Mijns inziens had zij beter een
vergelijking kunnen maken met de situatie in Aken, een belangrijk Duits centrum van wollen
stoffen waar Tilburgse wolfabrikanten hun zonen heen stuurden om het vak te leren, Everwijn,
Beschrijving van handel en nijverheid, Deel , .

De Vereniging van Tilburgse Fabrikanten van Wollen Stoffen benadrukte tegenover
het Comité tot Verdediging van de Vrijheid van Arbeid voor de Vrouw (CVVAV)
dat deze  buitenstopsters bijna allemaal gehuwde vrouwen waren die hun werk-
zaamheden met hun huishoudelijke werkzaamheden combineerden en zo extra
gezinsinkomsten verwierven en dat het daarom onwenselijk was het verbod op arbeid
van gehuwde vrouwen ook op deze groep van toepassing te verklaren. Kortom,
de Vereniging van Tilburgse Fabrikanten van Wollen Stoffen wilde worden uitge-
zonderd van het voorgestelde algemene verbod op arbeid voor gehuwde vrouwen.
Gehuwde vrouwen vervulden een essentiële rol in de fabricage van wollen stoffen.
Als huisarbeidster waren ze voor de fabrikanten, ondanks hun sterk moraliserende
houding daarbij, onmisbaar.

. Samenvatting

Juist het contrasteren van de zeer verschillende textielcentra Twente en Tilburg werpt
licht op het mechanisme van de seksesegregatie. Een vergelijking maken tussen beide
bedrijfssoorten, als zouden ze hetzelfde zijn zoals Janneke Plantenga doet, is mijns
inziens niet goed mogelijk. In de ‘pre-industriële’ periode was de seksesegregatie
bij zowel de productie van katoenen als van wollen stoffen gebaseerd op fysieke kracht.
Omdat het bedienen van de oude weefgetouwen zwaar werk was, werd dit (over-
wegend) door volwassen mannen gedaan. Het spinnen gebeurde door vrouwen terwijl
meisjes het garen haspelden en jongens het garen spoelden. Zowel in de katoen- als
in de wolindustrie werd het spinnen mannenwerk op het moment dat het in fabrieken
plaatsvond en (later) werd gemechaniseerd.

Het weven van effen katoen nam een grote vlucht met de verspreiding van de
schietspoel. De invoering van de schietspoel maakte het weven van effen katoenen
stoffen veel lichter zodat het niet langer exclusief het werk van volwassen mannen
hoefde te zijn. De nieuwe weeftechniek werd in Twente op weefscholen aan zowel
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jongens als meisjes geleerd. Hadden ze de nieuwe techniek eenmaal voldoende onder
de knie, dan gingen zij uitgerust met een nieuw weefgetouw terug naar het ouderlijk
huis om in de huisnijverheid het weven van katoen verder uit te oefenen. Deze
technische innovatie (de invoering van de schietspoel) had een doorbreking van de
bestaande seksesegregatie bij het weven van effen katoenen stoffen tot gevolg. Dit
weven was met de invoering van de schietspoel een taak van zowel mannen als
vrouwen geworden. Het was een van de weinige voorbeelden van een seksegeïnte-
greerde functie. 

Dit bleef ook zo omdat de Twentse katoenindustrie in vrij korte tijd sterk
expandeerde en er bij de katoenweverijen een enorme vraag naar arbeid was. Dankzij
de technische innovatie van de schietspoel kon dit zowel mannenarbeid als vrouwenar-
beid zijn. Toen het weven vanaf  in toenemende mate op powerlooms in
fabrieken plaatsvond, bleef het seksegeïntegreerde karakter bij het weven van effen
katoenen stoffen gehandhaafd. Wederom was de snelle uitbreiding van het aantal
weverijen en de grote vraag naar arbeidskrachten hier debet aan. Mannen en vrouwen
hadden beiden dit werk in de huisnijverheid gedaan hetgeen integratie in de fabriek
vanzelfsprekend maakte. In de weverijen was het gebruikelijk dat de wevers of
weefsters met eigen kinderen werkten. Aanvankelijk werden de hulpen ook door
henzelf aangenomen. Op die manier konden de gezinsinkomsten worden vergroot.
Vanaf  werden de hulpen van de wevers in toenemende mate door de textiel-
werkgevers aangenomen. Er trad een duidelijke verzakelijking in de arbeidsverhou-
dingen op. Weliswaar werkten zowel mannen als vrouwen als wever in de katoen-
weverijen maar er werd toch onderscheid gemaakt. Rond  bedienden mannen
met een hulp vier getouwen en vrouwen over het algemeen slechts twee. Als gevolg
van de voortdurende verbeteringen aan de weefgetouwen groeide het aantal getouwen
dat een wever bediende in de loop van de tijd. Vooral in de economische recessie
van de jaren dertig nam het aantal getouwen per wever sterk toe. Tegelijk nam het
aantal weefsters in de Twentse textielindustrie sterk af. Had het voortdurende tekort
aan arbeidskrachten tot  ervoor gezorgd dat katoen weven in Twente een
seksegeïntegreerde functie was gebleven, vanaf die tijd waren er steeds minder wevers
nodig en werden bijna geen vrouwen meer aangenomen. Het weven van katoenen
stoffen werd evenals voor  weer een mannenberoep.

De seksesegregatie in de bontweverijen vertoonde een andere ontwikkeling.
Weliswaar werd een poging ondernomen om ook daar de schietspoel te introduceren
maar deze liep op een mislukking uit en daarmee bleef het weven van bonte stoffen
zwaar werk dat pas op latere leeftijd door volwassen mannen werd geleerd. Bovendien
groeide de bontweverij geleidelijker dan het weven van effen stoffen. Het weven
van bonte stoffen bleef daardoor tot aan de Eerste Wereldoorlog mannenwerk. Omdat
er tijdens de Eerste Wereldoorlog een tijdelijk tekort aan bontwevers was, werden
vrouwen pas toen als weefster in de bontweverijen in Hengelo aangesteld. Ook na
de Eerste Wereldoorlog bleven vrouwen als weefster in de bontweverijen werkzaam,
zij het in kleine aantallen. 
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. Janssens draait mijns inziens de redenering om door te stellen dat het (bijna) ontbreken van vrouwen
als wolwevers in de Tilburgse wolindustrie te verklaren is uit de noodzaak van ruimtelijke segregatie,
Family and Social Change, : ‘Women and girls would have to be employed in separate rooms
and afforded separated canteens. These requirements probably also prevented the introduction
of female weavers into the mill.’

De ‘pre-industriële’ arbeidsdeling naar sekse bij de productie van wollen stoffen leek
erg op die van de bontweverijen in Hengelo. Het weven van wollen stoffen was zwaar
werk dat werd verricht door mannen. Vrouwen sponnen de wol, jongens spoelden
en meisjes haspelden de gesponnen wol. Het spinnen en vollen van de wol werd
al vrij vroeg (-) gemechaniseerd en werd daarmee het werk van mannen
in de wolfabrieken. 

Het weven van wollen stoffen in Tilburg vond tot het eerste decennium van de
twintigste eeuw overwegend in de huisnijverheid plaats. De arbeidsdeling naar sekse
onderging tijdens deze geleidelijke en langdurige overgang van de huisnijverheid
naar de fabrieksproductie geen wijziging. Hiervoor waren twee oorzaken. Ten eerste
vond er anders dan bij het weven van effen katoenen stoffen geen technische innovatie
bij het weven van wollen stoffen plaats in de fase van de huisnijverheid. De sekse-
segregatie was in deze fase gebaseerd op fysieke kracht en die werd ongewijzigd
overgenomen in de wolfabrieken waar mechanisch werd geweven. Ten tweede was
er sprake van een geleidelijke groei van de Tilburgse wolindustrie waardoor er slechts
een beperkte vraag was naar arbeidskrachten. Er waren voldoende buitenwevers om
alle wollen stoffen te weven. Sterker, pas nadat begin  de buitenwevers zonder
werk kwamen, waren zij bereid in de wolfabrieken te gaan werken. In dit opzicht
verschilde Tilburg van buitenlandse wolcentra als Verviers in België en Bradford in
Engeland die snel expandeerden waardoor vrouwen als wolwevers in de wolfabrieken
kwamen werken. In Tilburg ontbrak de noodzaak om op grote schaal zowel jongens
als meisjes op te leiden in het weven van wollen stoffen. De in  in Tilburg
opgerichte weefschool had dan ook een heel andere functie dan de weefscholen in
Twente. De Twentse weefscholen hadden tot doel het arbeidspotentieel voor het
weven van effen katoenen stoffen te maximeren en de realisatie van dit doel had de
sekse-integratie van het beroep van wever tot gevolg. De Tilburgse weefschool had
tot doel het beroep van fabriekswever te professionaliseren en daarbij werd het
seksekarakter van het beroep ongemoeid gelaten. In de Twentse katoenindustrie was
het weven een seksegeïntegreerd beroep: het werd zowel door mannen als vrouwen
uitgeoefend. In de Tilburgse wolfabrieken bleef het weven van wollen stoffen, afgezien
van de tijdelijke uitzondering in de fabriek van Ledeboer & Mutsaerts, mannenwerk.
De discussie over de uitzonderlijke seksesegregatie bij Ledeboer & Mutsaerts laat zien
dat de definities van mannen- en vrouwenwerk aan het eind van de negentiende
eeuw gebeurde binnen een stedelijke context. Uit de discussie over de afwijkende
seksesegregatie bij Ledeboer & Mutsaerts valt af te leiden dat eind negentiende eeuw
de steden het referentiekader vormen waarbinnen definities voor mannenwerk en
vrouwenwerk geldig en consistent zijn.

Plantenga en Janssens verklaren de beperkte inschakeling van vrouwen in de
Tilburgse wolindustie en de strikte ruimtelijke segregatie uit het bewuste streven van
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. Janssens, Family and Social Change, , Plantenga, Een afwijkend patroon, -.

de katholieke kerk die daarvoor gehoor vond bij de fabrikanten. Ook tijdens de
verhoren van de arbeidersenquête van  deelden de enquêteurs en de verhoorden
de opvatting dat ruimtelijke segregatie van de seksen van groot belang was met het
oog op de zedelijkheid. Toch is de ruimtelijke segregatie in de wollen stoffenfabrieken
en de uitsluiting van gehuwde vrouwen slechts gedeeltelijk verklaarbaar door de
invloed van de katholieke geestelijkheid. Aan de door de katholieke kerk voorgestane
ruimtelijke segregatie, en de latere uitsluiting van gehuwde vrouwen, werd gehoor
gegeven omdat deze voor de fabrikanten te verwezenlijken waren. Ook in Twente
waren er duidelijke voorstanders van ruimtelijke seksesegregatie in de Twentse textiel-
fabrieken. Daar was het niet haalbaar omdat er vrouwen als weefsters en meisjes als
hulpen nodig waren. De Tilburgse wollen stoffenfabrikanten konden instemmen
met de door de katholieke geestelijkheid voorgestane ruimtelijke segregatie van
mannen en vrouwen omdat de productie van wollen stoffen te realiseren was binnen
de kaders van de reeds bestaande seksesegregatie.

De seksesegregatie naar functie bij de productie van wollen stoffen bestond echter
al veel langer en was niet zozeer een bewuste creatie van de werkgevers in de wollen
stoffenindustrie maar eerder een voortzetting van een situatie die al tijdens de huis-
industriële fase bestond. Het productieproces van wollen stoffen verschilde op een
aantal punten van de productie van katoenen stoffen. Het maken van wollen stoffen
vereiste een aantal extra arbeidshandelingen, zoals noppen, stoppen en pluizen die
niet nodig waren voor het maken van katoenen stoffen. De scheiding tussen man-
nenwerk en vrouwenwerk liep in Tilburg langs andere lijnen dan in Enschede. In
de Tilburgse wolindustrie bleef huisnijverheid zelfs na het verdwijnen van de
buitenwevers een essentieel deel van het productieproces. Het noppen, stoppen en
pluizen vond tot de Tweede Wereldoorlog zowel in de wolfabrieken als in huis-
nijverheid plaats. In de wolfabrieken werd dit werk door meisjes en ongehuwde
vrouwen gedaan terwijl gehuwde vrouwen hetzelfde werk in thuisnijverheid ver-
richtten. Het uitsluiten van gehuwde vrouwen van fabrieksarbeid was een strategie
van werkgevers om enerzijds hun economisch belang veilig te stellen doordat de
thuiswerkende gehuwde vrouwen fungeerden als flexibele arbeidskrachten die de
pieken in de productie opvingen en anderzijds te voldoen aan de door de katholieke
kerk gepropageerde opvattingen dat het vanuit zedelijk oogpunt noodzakelijk was
dat mannen en vrouwen gescheiden moesten werken. Toen er in de crisisjaren
voorstellen kwamen voor een algeheel arbeidsverbod voor gehuwde vrouwen waarmee
het economisch belang van de wolfabrikanten op het spel werd gezet, protesteerden
zij dan ook scherp.





DEEL III

DE BEDRIJVEN





. Het archief van De Sphinx beslaat de periode -; het betreft zo’n  meter. Het archief
is sinds medio  ondergebracht bij het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL)
(economisch administratief nummer (e.a.n) ). Op het moment dat dit onderzoek werd afgerond
(medio ) werd er door de heer W. Mes nog gewerkt aan de inventarisatie van het archief.
Voor de overdracht naar het SHCL was het archief voor een zeer klein deel echt geïnventariseerd.
Alleen het materiaal uit de periode - was in het kader van het proefschrift van Maenen
door de toenmalige bedrijfsarchivaris van De Sphinx, de heer Giessel, geïnventariseerd. Als van
stukken uit deze periode gebruik is gemaakt vermeld ik: ‘inv.nr.’, gevolgd door het betreffende
nummer en [Giessel], verwijzend naar A. van Giessel, ‘Inventaris van het archief der Glas- en
Aardewerkfabrieken van Petrus Regout -’ (Maastricht, december ). Naar stukken
uit het ongeïnventariseerde archief wordt verwezen door de aanduiding: ‘ongeïnv.’ gevolgd door
een omschrijving van het geciteerde stuk en eventueel een datum.
Nog opgemerkt moet worden dat Petrus Regout en zijn zoons die hem later opvolgden als
bedrijfsleiding, de glas- en aardewerkfabriek administratief als één bedrijf beschouwden. Hierdoor
is het soms zeer moeilijk om bepaalde gegevens voor de glas- of aardewerkfabriek afzonderlijk
te krijgen. Dit geldt voor allerlei bedrijfseconomische grootheden als omzet, loonkosten maar ook
voor personeelscijfers.

 Pielemannen en cassettendraagsters: 
de aardewerkfabriek De Sphinx

. Inleiding

De aardewerkfabriek De Sphinx is om een aantal redenen gekozen als bedrijf waarbij
de seksesegregatie gedetailleerd werd onderzocht. Deze fabriek van Petrus Regout
was de eerste grootschalige Nederlandse fabriek. Bij de opbouw daarvan was Petrus
Regout sterk afhankelijk van buitenlandse expertise. Tijdens de Maastrichtse indu-
strialisatie werden veel vrouwen in het productieproces ingeschakeld. Hoe dit proces
verliep, hoe de seksesegregatie zich in de verschillende delen van het productieproces
uitkristalliseerde en of en in hoeverre de seksesegregatie in de loop van ruim honderd
jaar veranderde in de Maastrichtse aardewerkindustrie, is goed te onderzoeken aan
de hand van De Sphinx-aardewerkfabriek omdat een omvangrijk bedrijfsarchief van
deze aardewerkfabriek bewaard is gebleven. In België, Engeland en Zweden kwam
het productieproces in grote lijnen overeen. De seksesegregatie bleek echter nogal
te verschillen. In dit hoofdstuk zullen de factoren worden geanalyseerd die verant-
woordelijk waren voor deze verschillen. Een vergelijking met de eerste twee landen
ligt voor de hand: er was aanvankelijk sprake van kennis- en techniekoverdracht vanuit
België en vervolgens vanuit Engeland. Een vergelijking met Zweden is mogelijk omdat
er ook onderzoek is verricht naar seksesegregatie bij de grote Zweedse aardewerkfa-
briek Gustavsberg met een invalshoek die nauw verwant is aan die van dit boek. Een
vergelijking met Zweden is des te interessanter omdat het land evenals Nederland
de benodigde kennis voor de aardewerkfabricage moest importeren uit Engeland.
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. Maenen, Petrus Regout -, -; voor contacten van Petrus Regout zie Pholien, La verrerie
au pays de Liège,  e.v.

. Maenen, Petrus Regout -, .
. Ibidem, -.
. Ibidem, .
. Deze stap maakte hem tot een geliefd onderwerp van studie. Zijn leven en werk is uitgebreid

beschreven door Maenen in Petrus Regout -. Ad van Iterson schreef een dissertatie over
de sociale politiek van Petrus Regout, “Vader, Raadgever en Beschermer” Petrus Regout en zijn arbeiders
- en Wim Wennekes wijdt een hoofdstuk aan ‘Petrus Regout [-] ‘Wie niet werkt
heeft geen regt om te leven’ in De aartsvaders, -. Opvallend is over zijn zonen die het bedrijf
voortzetten bijna niets geschreven is. Wennekes behandelt ze in een naschrift in het bovengenoemde
hoofdstuk over Petrus Regout. Dit is niet zo vreemd omdat zij zich beperkten tot het ondernemer-
schap terwijl hun vader zich ook manifesteerde in de politiek en het publieke leven.

. Maenen, Petrus Regout -, .

De vergelijking tussen de seksesegregatie in De Sphinx-aardewerkfabriek en de aarde-
werkfabriek Gustavsberg wordt gekoppeld aan de gedetailleerde beschrijving van
de seksesegregatie in de verschillende afdelingen (paragraaf ).

. Maastricht: aardewerkstad

De Belgische Opstand van  betekende het startschot voor de industrialisatie van
Maastricht. Maastricht was in die tijd zonder meer een Zuid-Nederlandse stad. Op
elk terrein had het zeer nauwe, veelal eeuwenoude, banden met België en met het
Luikseland in het bijzonder, en nauwelijks of geen contact met Noord-Nederland.
Dat de sociaal-economische ontwikkelingslijn van Maastricht een geheel ander verloop
vertoont dan de Noord-Nederlandse moet uit deze verbondenheid met België worden
verklaard. In de periode tot de afscheiding van België in  werd dan ook de basis
gelegd voor de Maastrichtse industrie. Tussen  en  golden beperkende be-
palingen ten aanzien van het handelsverkeer. De doorvoerhandel die de belangrijkste
bestaansbron van Maastricht was, werd door een Koninklijk Besluit uit  verboden
(‘allen aanvoer van goederen uit- of naar de in opstand zijnde gedeelten des Rijks’).

Pas na de Londense Conventie van mei  werd de Maas weer toegankelijk voor
personen- en goederenvervoer, zij het dat allerlei beperkende maatregelen het vrije
verkeer nog ernstig belemmerden. Van cruciaal belang was het Besluit van juni 
waarbij de invoer van Belgische grondstoffen en halffabrikaten naar Maastricht werd
toegestaan op voorwaarde dat zij aldaar werden verwerkt of bewerkt. Dit hield in
dat kooplieden die voorheen kant-en-klare goederen uit België verhandelden nu
voor de keus werden gesteld hun zaak te sluiten en te wachten tot de invoer van
Belgische eindproducten weer mogelijk was, of zelf over te gaan tot het produceren
van goederen die ze voorheen alleen verhandelden. 

Petrus Laurentius Regout (-) behoorde tot de eerste Maastrichtenaren
die de stap maakten van handelaar naar industrieel. Zijn familie handelde al sinds
de tweede helft van de zeventiende eeuw te Maastricht in glas- en aardewerk. Zijn
ouders dreven samen een import-, groot- en kleinhandel in Engels aardewerk en
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. Ibidem, .
. Ibidem, .
. Ibidem, .
. Ondanks het grote belang van Société Céramiqe voor Maastricht en het feit dat het een zeer

omvangrijk bedrijf was, is er zeer weinig over bekend. Een poging om enig licht te werpen op
de geschiedenis van dit bedrijf is gedaan door de Werkgroep Industriële Archeologie Maastricht
in hun publicatie Société Céramique Maastricht. Een industrieel-archeologische verkenning. Het archief
van Société Céramique Maastricht beslaat  meter en is ondergebracht bij het SHCL e.a.n. 
en inmiddels geïnventariseerd.

. SHCL, archief Sphinx, inv.nr.  [Giessel] Contractenboek -, -, Antwoord van
Regout op een brief van de voorzitter van de Nederlandsche Hoofdcommissie voor de Practische
Tentoonstelling van Landbouw, Nijverheid en Schoone Kunsten van , d.d.  september .
Het aantal werknemers in de aardewerkfabriek van Regout is inclusief het personeel dat werkzaam
was in de sector Algemeene Dienst. (Maenen, Petrus Regout -, -). Er werkten volgens
deze opgave  arbeiders in de aardewerkfabriek,  in de glasfabriek en  in de algemene
dienst.

Frans kristal en porselein. In  ging Petrus in de zaak van zijn ouders werken
waar hij zich geleidelijk aan vooral toelegde op de import en de groothandel. Voor
de Belgische Opstand maakte de handelszaak van ‘De Weduwe P. Regout en Zoonen’
waarin Petrus Regout werkte, een bloeiende periode door. De florerende handelszaak
werd in  door Petrus Regout uitgebreid met een handslijperij waar ruw glas en
kristal uit België werd bewerkt. Na het uitbreken van de Belgische Opstand
veranderde de situatie echter totaal. Vanaf dat moment was Petrus Regout min of
meer gedwongen zich te ontpoppen als industrieel, hetgeen hij overigens met verve
deed. In  blies hij de glasslijperij nieuw leven in door het productieproces te
mechaniseren. In datzelfde jaar richtte Petrus, samen met zijn broer en zwager, een
spijkerfabriek op. De aardewerkfabriek die in dit hoofdstuk centraal staat, werd in
 opgericht, in  gevolgd door een glas- en kristalblazerij. Laatstgenoemde
onderneming was een reactie van Regout op het besluit van de Belgische glasfabrikan-
ten hem de levering van ongeslepen glas en kristal te weigeren. Na de opheffing van
het handelsverbod in  volgden tenslotte een geweer- en een gasfabriek. De
basis voor de Maastrichtse industrie werd dus gelegd in de periode tussen  en
. 

De industrialisatie van Maastricht voltrok zich na  in hoog tempo. Het bleef
daarbij niet bij één aardewerkfabriek. Het succes van Regout en de aanwezigheid
van geschoolde arbeiders bracht anderen op het idee concurrerende bedrijven op
te zetten. De eersten in de rij waren W.N. Clermont en de Belg J.F. Chainaye die
in  een nieuwe aardewerkfabriek stichtten die in  werd veranderd in een
Naamloze Vennootschap en algemeen bekend werd onder de naam ‘Société
Céramique’. Dit bedrijf zou uitgroeien tot een van de grootste concurrenten van
de aardewerkfabriek van Petrus Regout. Aanvankelijk werd de omvang van de glas-
en aardewerkfabrieken van Regout op geen stukken na benaderd door de Société
Céramique. In  gaf Petrus Regout op dat bij hem in totaal  arbeiders werkten
waarvan  in de aardewerkfabriek, terwijl bij de Société Céramique slechts 
arbeiders werkten.
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. Maenen, ‘De Maastrichtse keramische industrie’, . 
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Het verloop van de werkgelegenheid in de glas- en aardewerkindustrie gedurende de jaren dertig
viel af te leiden uit de gegevens die door deze industrieën in vertrouwen zijn verstrekt aan het
Economisch-Technologisch Instituut in Limburg (ETIL) ten behoeve van het door het ETIL
opgestelde rapport Betreffende de wenselijkheid van maatregelen, door de Regering te treffen ten behoeve
van de werkverruiming in de keramische en glasindustrie.

Het aantal aardewerkfabrieken in Maastricht groeide in de jaren  en 
doordat leden van de familie Regout hun eigen bedrijf begonnen. Het was duidelijk
dat niet alle zoons en kleinzoons van Petrus Regout in diens bedrijf een passend
bestaan konden vinden. Zij deden in de fabriek De Sphinx vakkennis op om ver-
volgens een eigen bedrijf op te zetten. Dit leidde er toe dat door twee Regouts nieuwe
fabrieken werden gesticht die aanvankelijk weliswaar geen concurrenten waren voor
het oude bedrijf maar die toch de mogelijkheid boden om van de opgedane vakkennis
gebruik te maken. In  richtte Louis (-), een van de zonen van Petrus
Regout, even buiten de stad een porseleinfabriek op die later onder de naam Mosa
bekend zou worden. De Mosa is het enige bedrijf in Nederland dat nog steeds
porseleinen serviezen maakt. In  ging de Mosa ook wandtegels produceren en
in  glas (in fabriek ‘Stella’) waarmee het oude bedrijf toch werd beconcurreerd.
Alfred Regout (-), een van de kleinzonen van Petrus Regout, begon in
 een bedrijf waar voornamelijk vloertegels werden gemaakt. Ook hij zocht naar
een product waarvan de productie enigszins verwant was aan die van aardewerk.
Anders lag het met de aardewerkfabriek die een andere kleinzoon Frederik Regout
(-) in  begon in Limmel vlakbij Maastricht: deze werd als een directe
concurrent beschouwd en in  door het moederbedrijf opgekocht.

De historicus van de Sphinx-Céramique, Maenen, noemt de laatste vier jaren voor
de Eerste Wereldoorlog de ‘belle époque’ van de Maastrichtse industrie. Dit bleek
uit de enorme personeelsomvang. In  telden de Maastrichtse glas- en aardewerkin-
dustrieën het grootste aantal arbeiders uit hun bestaan: Alfred Regouts Vloertegelfa-
briek telde  arbeiders, de porseleinfabriek Mosa en de glasfabriek Stella samen
., de Société Céramique . en de Sphinx .. In het totaal waren dus .
arbeiders in de aardewerkfabrieken werkzaam. In  was dit aantal gedaald tot
. arbeidsplaatsen. De forse daling van het aantal arbeidsplaatsen in de twintiger
jaren, vooral in de glas- en aardewerkindustrie, werd nauwerlijks gecompenseerd
door uitbreiding van de werkgelegenheid in andere bedrijfstakken. De toch al niet
florissante Maastrichtse glas- en aardewerkindustrie werd door de economische crisis
van de jaren dertig hard getroffen. Het aantal arbeidsplaatsen liep terug van .
eind  tot . eind , daarna volgde een lichte stijging tot . eind .

. De ontwikkeling van de glas- en aardewerkfabriek De Sphinx

Petrus Regout had de leiding van de glas- en aardewerkfabriek tot  toen hij zich
steeds meer uit het bedrijf terugtrok. Nadat de vier zonen van Regout zich in 
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. Maenen, Petrus Regout -, .
. SHCL, archief Sphinx, inv.nr.  [Giessel] Statistiek over de fabriek in het algemeen verkoop

en archief Sphinx, ongeïnv. Tabel Verkoop, verbouwingen aardewerk, glaswerk, totaal
verbouwingen, bruto winst, dividend (-).

. SHCL, archief Sphinx, inv.nr.  [Giessel] Statistiek over de fabriek in het algemeen verkoop
en archief Sphinx, ongeïnv. ‘Verkoop- Bruto Winst Uitgekeerd dividend. Aanschaffingen en
verbouwingen volgens toegestane crediet. Inhoudingen winst voor Amortisatiefonds -’.

. Maenen, ‘De Maastrichtse keramische industrie’,  en Roemen, Maastricht, .
. Ibidem.
. SHCL, archief Sphinx ongeïnv., Vergaderingen van den Raad van Bestuur  november ,

Rapport der Contactcommissie over de maand oktober .

met hun vader hadden geassocieerd, werd het bedrijf na de dood van de stichter in
 omgezet in de Commanditaire Vennootschap Petrus Regout & Co. In het jaar
 werd de naam veranderd in N.V. Kristal- Glas- en Aardewerkfabrieken De
Sphinx voorheen Petrus Regout & Co. Eerder, in , werd het fabrieksmerk
met de liggende Sphinx officieel geregistreerd.

De jaren tussen  en  vormden een periode van consolidatie en geleidelijke
uitbreiding van Regouts bedrijven. In de jaren tussen  en  vond een enorme
expansie plaats. Vanaf  tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was er,
afgezien van periodieke ups en downs, sprake van een geleidelijke groei. Die ge-
leidelijke groei is ook terug te zien in de jaarlijkse omzetcijfers van de glas- en aarde-
werkfabriek. In de vijftig jaar tussen  en  is er een gestage groei van de
gezamenlijke omzet van de glas- en aardewerkfabriek, van een totaal van ƒ ..
in  tot ƒ .. in  en bij aardewerk respectievelijk van ƒ . tot
ƒ ... Na een korte inzinking als gevolg van de Eerste Wereldoorlog schiet
de omzet omhoog om vanaf begin van de jaren twintig op een veel hoger niveau
verder te groeien.

Tussen  en  schommelde het aandeel van aardewerk in de totale verkoop
rond de zestig procent. Daarna was er sprake van een snelle stijging tot zeventig
procent, gevolgd door een periode van gestage groei van het aandeel. Afgezien van
een terugval in de Eerste Wereldoorlog bleef dit aandeel in de verkoop stijgen tot
. In dat jaar werd de glasfabriek afgestoten en vormde de verkoop van aardewerk
door de aardewerkfabriek honderd procent van de verkoop.

Ook als naar de winstgevendheid van de glas- en aardewerkfabriek afzonderlijk
wordt gekeken, blijkt duidelijk het toegenomen belang van de aardewerkfabriek ten
opzichte van de glasfabriek. Voor de periode tussen  en  zijn de (bruto)
winstcijfers voor de aardewerk- en glasfabriek afzonderlijk bekend, zie grafiek ..
Hieruit blijkt dat de glasfabriek vanaf  een weinig renderend onderdeel van het
bedrijf vormde. De enige periode waarin de glasfabriek enigszins floreerde was rond
de Eerste Wereldoorlog. Steeds groter wordende verliezen vanaf  leidden tot
de afstoting van het bedrijf in . Met de aardewerkfabriek ging het over het
algemeen veel beter. Slechts ten tijde van de Eerste Wereldoorlog en de crisis in de
jaren dertig liep het rendement zeer sterk terug. In  ging het zo slecht met de
afdeling huishoudelijk aardewerk dat er zelfs over werd gedacht de productie daarvan
voorgoed te beëindigen.
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. SHCL, archief Sphinx, inv.nr.  [Giessel], Vergelijkende staten van verkoop, fabricage enz. Tabel
, Statistiek over de Fabriek in het algemeen, verkoop.
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Grafiek . Winst bij de aardewerk- en glasfabriek in duizenden guldens

Bron: SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. Staat bruto winst (-) en Staat verkoop
– bruto winst (-) en Standaard verslag De Sphinx  januari , VIII.

Zowel de productie van glas als die van aardewerk was zeer arbeidsintensief. De lonen
vormden gedurende de periode tussen  en  rond % van de productie-
kosten. De uitgaven aan lonen als aandeel in de totale kosten vertoonden in de
bovengenoemde periode zeer weinig schommelingen. In grafiek . wordt het aandeel
van de loonkosten in de productiekosten van aardewerk in de periode tussen 
en  weergegeven.

De aardewerkfabriek produceerde aanvankelijk vooral voor de binnenlandse markt
en Nederlands-Indië. Dat gold niet alleen voor de jaren  tot  toen nog
uitsluitend goedkoop gebruiksaardewerk werd geproduceerd maar ook in de twee
decennia daarna. Na de omschakeling op Engels aardewerk vanaf  werd er in
toenemende mate aardewerk voor de export geproduceerd. In de periode tussen 
en  werd nog tussen de  en % van het aardewerk op de Nederlandse markt
afgezet. Deze cijfers zijn eigenlijk nog aan de lage kant want in deze periode werd
de afzet in Nederlands-Indië onder buitenlandse afzet gerekend. Voor  tot 
werd de afzet naar Nederlands-Indië wel gespecificeerd. In die jaren bedroeg de afzet
in Nederlands-Indië tussen  en %. Aannemende dat de afzet in Nederlands-Indië
voor  ook tussen  en % heeft gelegen, betekent dit dat de afzet op de
Nederlandse markt in de periode tussen  en  tussen  en % lag. 
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v/h P. Regout & Co, Maastricht’  maart .
. Cillekens, ‘Arbeidsmarkt, werklozenzorg en werkloosheidsbestrijding te Maastricht -’,

.
. SHCL, archief Sphinx, ongeïnv., Directie van De Sphinx aan de heer P.J.M. Kallen (secretaris
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Grafiek . Aandeel loonkosten in productiekosten van aardewerk -

Bron: SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. Staat der gefabriceerde goederen (-)
en Staat der betaalde lonen en salarissen (-).

Pas na  daalde het aandeel van de binnenlandse markt in betrekkelijk korte tijd
van % in  naar % in . Dit percentage zou nog verder dalen tot de Eerste
Wereldoorlog.

In  nam De Sphinx de in  door Frederik Regout gestichte aardewerkfa-
briek in Limmel over. Naast aardewerk werden er vanaf  ook tegels geproduceerd.
In deze fabriek vervaardigde men alle soorten muur- en wandtegels. In de hoofdfabriek
aan de Boschstraat maakte men een variatie aan fijn huishoudelijk aardewerk zoals
serviesgoed, keuken-, rook- en wasstellen, paraplustaanders, wandborden en vazen.
Elk jaar kwamen er nieuwe serviezen bij.

Zoals gezegd was de periode tot de Eerste Wereldoorlog er een van voortdurende
groei. Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog kwam hieraan abrupt een
einde. Na de oorlog verloor De Sphinx veel buitenlandse afzetmarkten die goed
waren voor % van haar productie. Door gestagneerde grondstoffenaanvoer was
de productie bij De Sphinx in elkaar gezakt en waren exportmarkten verloren gegaan
aan buitenlandse aardewerkfabrieken. Het terugwinnen van de exportmarkten was
een moeizaam proces. Om de noodzakelijke daling van de kostprijs te bereiken, moest
volgens de directie een deel van de arbeiders worden ontslagen terwijl de overgebleven
arbeiders langer moesten werken. Het waren deze crisisjaren, met het verlies van
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. SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. ‘De N.V. Kristal, Glas- en Aardewerkfabrieken "De Sphinx"

v/h P. Regout & Co. Maastricht’,  maart , .
. Ibidem, .
. Personeelsorgaan ‘De Sphinx’,  (), no , . Volgens Louis Berkhof, die als holvormer (= maken

van holle aardewerk voorwerpen) in de vormafdeling werkte, werden er aanvankelijk slechts twee
en later drie per dag met de hand gemaakt.

. Cillekens, ‘Arbeidsmarkt, werklozenzorg en werklozenbestrijding te Maastricht -’, .
. Maenen, ‘De Maastrichtse keramische industrie’, .
. SHCL, archief Sphinx, ongeïnv., ‘Achtergronden bij de fusie’.

de exportmarkten en een moordende concurrentie op de binnenlandse markt, die
de directie van De Sphinx dwongen tot productdifferentiatie. Deze was natuurlijk
niet geheel nieuw aangezien de aardewerkfabriek was gestart met de productie van
goedkoop gebruiksaardewerk en geleidelijk ook duurdere soorten was gaan maken.
Nu ging het echter om duidelijk andersoortige producten. Sinds  werd er vuur-
en zuurvast huishoudelijk aardewerk gemaakt dat bekend was onder de naam ‘Parafeu’.
Volgens De Sphinx was het erg populair en wist het in zeer korte tijd in alle Europese
en overzeese landen ‘de harten der huisvrouwen te veroveren’. In  werd
begonnen met de vervaardiging van hotelporselein onder het merk ‘Terra-Nova’,
vooral voor de binnenlandse markt. Dit artikel was bedoeld voor hotels, ziekenhuizen,
gestichten, kloosters, kazernes, scheepvaartmaatschappijen en andere grote instellingen
waarvoor het gewone huishoudelijk aardewerk niet sterk genoeg was. Een jaar later
verkocht De Sphinx ook hoogvuurvaste stenen en tegels voor ovens en ketelhuizen.

Maar de belangrijkste wijziging was het toenemend belang van sanitair en muurte-
gels. Reeds in  waren de eerste closets vervaardigd die toen geheel met de hand
werden gevormd. De productie was nog beperkt, slechts  stuks per dag. Enige
jaren later, in , ging men over tot het gieten van closets welke methode langzaam
werd geperfectioneerd. Tot aan de opening van de nieuwe fabriek in  was er
met de productie van sanitair echter maar weinig ernst gemaakt. Volgens de historicus
Cillekens was De Sphinx, evenals Céramique, vrij traag met deze omschakeling van
huishoudelijk aardewerk naar sanitair. Pas eind jaren twintig hadden zij sterke
sanitairafdelingen die zij verder uitbreidden. In  werd een belangrijke stap voor-
uit gezet. Men slaagde erin de twee bakprocessen, namelijk de biscuitbrand en de
glazuurbrand, tot één bakproces te combineren. De Sphinx was daarin de eerste ter
wereld. Dit betekende een enorme kostenbesparing. In  werd wederom een
nieuwe sanitairfabriek gebouwd, de ‘Eiffel’. Expansie van de sanitairproductie vond
beide keren plaats in een periode waarin de vraag naar gebruiksaardewerk sterk terug-
liep. De voortdurende uitbreiding van de sociale woningbouw zorgde voor een
stijgende vraag naar sanitairaardewerk.

De toenemende oriëntatie op de productie van sanitair en tegels ging na de Tweede
Wereldoorlog zelfs ten koste van de productie van huishoudelijk aardewerk. In 
fuseerde De Sphinx met de Céramique omdat De Sphinx voor tachtig procent was
aangewezen op de kleine binnenlandse markt. Daar werden hoge eisen aan het aarde-
werk gesteld en werd een uitgebreid assortiment verlangd. De fusie met de Céramique
maakte een verlaging van de kostprijs mogelijk. In  kwam een einde aan de
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. SHCL, archief Sphinx, ongeïnv., ‘Aan de Dames en Heren medewerkers van de Aardewerksector’
 januari .

. Ibidem en de Volkskrant vrijdag  januari , ‘Aardewerk-afdeling sluit. Massa-ontslag Sphinx
door concurrentie’.

. Trouw,  januari  en NRC Handelsblad,  maart .
. Algemeen Dagblad,  juni  en NRC Handelsblad,  juni .
. Algemeen Dagblad,  december , ‘Sphinx moet af van Gustavsberg’. 
. Neideck schreef in  naar aanleiding van zijn bezoek aan de glas- en aardewerkfabrieken van

Petrus Regout: ‘Aangemoedigd door het succes dat hij met zijn glasfabricage had, besloot Regout
ook een poging te wagen om aardewerk te maken, hoewel hij zelf daar geen verstand van had.
Tot zesmaal toe mislukte die poging, ondernomen met zes verschillende directeuren, totdat eindelijk
in  een Engelschman door hem werd aangenomen, wiens proefnemingen met een goeden
uitslag bekroond werden!’, Neideck, ‘De Aarde- en Glaswerkfabrieken te Maastricht’, . Van
die zes pogingen ondernomen door zes verschillende directeuren is noch in het bedrijfsarchief
noch in het gemeentearchief iets terug te vinden. Naar alle waarschijnlijkheid is hier sprake van
een historische mythe omdat de Engelse invloed aanvankelijk minimaal was.

. Maenen, Petrus Regout -, .

productie van huishoudelijk aardewerk in de Boschstraat. Eind januari kondigde de
directie aan dat de productie in de loop van dat jaar zou worden beëindigd. De aarde-
werksector was volgens de directie ‘reeds sinds meerdere jaren zwaar verliesgevend’
en de moeilijkheden waren van structurele aard. Een snelle loonstijging in de loon-
intensieve sector werd ‘niet gecompenseerd door daarmee gelijke tred houdende
productiviteitsstijgingen, omdat de aard der producten zich moeilijk voor een
doeltreffende mechanisatie leent. Anderzijds is door de scherpe concurrentie een
verantwoorde opbrengst niet haalbaar’. De mannen van de aardewerkfabriek konden
in de sanitairfabriek worden herplaatst. Voor de tweehonderd vrouwelijke werkneem-
sters was dat niet mogelijk. Met de sluiting van de aardewerkfabriek verdween een
belangrijk stuk werkgelegenheid voor vrouwen in Maastricht. In  nam De
Sphinx het Zweedse sanitair-concern Gustavsberg over. In  werd De Sphinx
– Gustavsberg door het Finse sanitair-concern Sanitec overgenomen. Daarvoor moest
De Sphinx van de Europese Commissie het grootste deel van het in  verworven
Gustavsberg afstoten om een monopoliepositie in Scandinavië te voorkomen.

. Personeel

Herkomst van het eerste personeel
Zoals we al hebben gezien, was Petrus Regout aanvankelijk uitsluitend een handelaar
in glas en aardewerk en waren het de politieke ontwikkelingen die hem dwongen
zich ook toe te leggen op de productie van deze producten. In de eerste vijf jaar
van het bestaan van de aardewerkfabriek (-) was de invloed van Belgen
onmiskenbaar. Volgens Maenen kwamen de vaklieden uit Andenne, enige andere
uit Nassau en Luxemburg, een enkele uit Metz. Nadere bestudering van de bronnen
geeft een preciezer beeld van de herkomst van de verschillende buitenlanders. In
het bevolkingsregister van Maastricht-Noord van  zijn enkele van de in de
vroegste tijd werkzame buitenlanders (in de aardewerkfabriek) terug te vinden. Zo
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. GAM, Bevolkingsregister Maastricht  Noord, fol. . 
. Dardenne, ‘Histoire des Faïenceries Andennaises’, (),. 
. GAM, Bevolkingsregister Maastricht  Noord, fol. .
. Andenne telde in  een porseleinfabriek en vijf aardewerkfabrieken. Uit een opgave van de

porseleinfabriek Fourmy bleek dat vrouwen uitsluitend in de afwerking van het aardewerk werkten.
Uit de opgave over vier bedrijven in  bleken vrouwen uitsluitend werkzaam bij de decoratie
van het aardewerk. Deze informatie is verschaft door Robert Mordant, conservator van het
gemeentelijk aardewerkmuseum in Andenne, ontleend aan de enquêtes in  en  en Trobec,
‘La céramique Andennaise au XIXe siècle eu particulier la porcelaine’, -. Voor achtergronden
van de aardewerkfabricage in Andenne: Dardenne, ‘Histoire des Faïenceries Andennaises d’après
des Documents Authentiques Inédits’ ( en ), Tombu, Histoire de la Céramique à Huy et
à Andenne, Pholien, La Céramique au Pays de Liège, - en Melin, Une Cité Carolingienne. Histoire
de la Ville et du Ban D’Andenne, -.

. Eugenia Rosa was afkomstig uit Luik, de geboorteplaats van Jan Gils Hubert stond niet in het
bevolkingsregister vermeld. GAM, Bevolkingsregister Maastricht  Noord fol. .

. GAM, Bevolkingsregister Maastricht  Noord fol. .
. Maenen, Petrus Regout, .
. GAM, Bevolkingsregister Maastricht  Noord fol.  en GAM, Bevolkingsregister Maastricht

 deel  fol . Buitenlandse namen worden nogal eens verkeerd gespeld in de bronnen; daarom
is getracht de mensen met hun eigenlijke naam weer te geven. 

. GAM, archief Commissaris van Politie, inv.nr.  Register vreemdelingen die domicilie hebben

waren Arnold Bonniver en zijn vrouw Florence afkomstig uit het Belgische Andenne.
De -jarige Arnold Bonniver werkte als dagloner bij Petrus Regout en zowel zijn
twee zonen François en Joseph als zijn dertienjarige dochter Cornelia werkten als
porseleinschilders in de aardewerkfabriek. Arnold Bonniver was zijn loopbaan
begonnen als aardewerkschilder en vergulder en leidde daarna een eigen bedrijf in
Andenne. Hij was al in  bij Regout in dienst gekomen en was deze behulpzaam
geweest met het opzetten van diens aardewerkfabriek in . Ook de -jarige
pottenbakkersgezel Hendrick Leseur was afkomstig uit Andenne. In Andenne werd
van oudsher aardewerk geproduceerd en in de negentiende eeuw ontstond daar een
aantal nieuwe fabrieken. Enkele daarvan hielden na korte tijd weer op te bestaan,
mede als gevolg van het exportverbod naar Nederland. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat Petrus Regout in staat was arbeiders uit die plaats voor zijn nieuwe
fabriek te werven. De beide mannelijke stokers Eugenia Rosa en Jan Gils Hubert
waren eveneens afkomstig uit België. Andere werklieden kwamen van verder. Zo
kwamen de -jarige pottenbakker Jan Nicolaas Henkes en de even oude Annetta
Muller uit respectievelijk Esch en Metz in Luxemburg. 

Tot omstreeks  vervaardigde Regout de zogenaamde Belgische faïence
waarvoor hij de grondstoffen betrok uit Andenne, Charleroi en uit Duitsland, ma-
terialen waarmee zijn Belgische arbeiders vertrouwd waren. Daarnaast maakte hij
ook gebruik van grondstoffen die in de nabijheid van Maastricht werden gedolven.

In de eerste periode waren Engelse aardewerkers uitzonderingen, al waren ze er wel.
Zo werkte bijvoorbeeld de in  in Newcastle (Engeland) geboren Joseph Shephard
bij Regout. In het bevolkingsregister van  stond hij te boek als dagloner en in
dat van  als porseleinwerker. Uit het vreemdelingenregister blijkt dat hij al sinds
 december , samen met zijn zoon Thomas, aan de aardewerkfabriek van Regout
was verbonden. Voordat hij bij Regout werd aangesteld, had hij bij de bekendste
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genomen  – , nr. . Hier werd als beroep vermeld aardewerker. Volgens dit register
ging Joseph Shepherd op  december  weer terug naar Delft. De gegevens over zijn zoon
zijn afkomstig uit het Sphinx-archief, SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. Personeel faïencerie -
, nr. . Thomas Shepherd was van  december  tot zijn overlijden op  november
 als afdraaier aan de vormafdeling van de aardewerkfabriek verbonden.

. G.A.Delft, admissies nieuw archief, Jiseph [sic] Shepperd,  mei  binnengekomen in Delft.
Dit blijkt uit het feit dat hij gehuwd was met Johanna Catharina Klumpers, die in  in Delft
geboren was. Ook al hun kinderen, Maria Sophia (), Thomas (), Johannes Dirk ()
en Johannes Cornelis () werden in Delft geboren. Piccart begon al in  Engels aardewerk
te imiteren en nam vanaf  hiervoor zelfs Engelse arbeiders in dienst die de nieuwe technieken
beheersten, Verbrugge, ‘Aardewerkfabriek De Porceleyne Fles’, .

. GAM, archief Commissaris van Politie inv.nr. , Register houdende aanteekeningen van
verleende visa op buitenlandse paspoorten (-). William Crisp arriveerde op  september
 in Rotterdam om direct door te reizen naar Maastricht, Crisp werd pas op  augustus 
ingeschreven onder nr. .

. RAL, Provinciaal Archief Limburg, inv.nr. , Verbalen  september  no. . ‘Opgave
van Petrus Regout van het getal der werklieden op  augustus ’.

. Durham Record Office, Register of Baptisms in the Parish of Gateshead in the year , .
. Durham Record Office, Register of Baptisms in the Parish of Sunderland in the County of Durham

in the year , .
. Robson’s Commercial Directory of Durham () Sunderland,  en Sunderland Reference Library,

Census return  Sunderland.
. Kybalová, European Creamware, 
. GAM, archief Regout, inv.nr. . Gustaaf Regout ‘Causerie à mes fils dans ma -ième annee’

 november . Overigens is deze causerie niet op alle punten betrouwbaar. Zo kwam William
Crisp volgens deze causerie pas rond  in dienst bij Petrus Regout. Maenen nam dit later in
zijn proefschrift Petrus Regout,  over. M. R. Bogaers nam dit vervolgens weer klakkeloos van
Maenen over. Gegevens uit het eerder aangehaalde Register houdende aanteekening op buitenlandse
paspoorten in het archief van de commissaris van politie laat zien dat dit vier jaar te laat was.

. Hij keert  april  met zijn gezin terug naar Sunderland, GAM, Bevolkingsregister
Maastricht , deel , fol. . In  werkt hij als pottery manager in Sunderland, Ward’s
Sunderland Directory -, .

Delftse aardewerkfabrikant Piccart gewerkt. Pas na  kwamen er meerdere Engelse
vaklieden bij de aardewerkfabriek van Petrus Regout in dienst.

Opvallend is dat Petrus Regout al in  de Engelsman William Crisp aantrok
om leiding te geven aan de aardewerkfabriek. Dit gebeurde terwijl deze fabriek
nog slechts zeer beperkt van omvang was. In augustus  telde de aardewerkfabriek
 werklieden. William Crisp werd in  geboren in Gateshead, een plaats in
noordoost Engeland waar zijn vader als ‘potter’ werkzaam was. In  werkte hij
als ‘potter’ bij de Garrison Pottery in Sunderland. Vlak voordat hij in dienst trad
bij Petrus Regout werkte hij bij het douane-kantoor als ontvanger van belastingen
in Sunderland. Deze kennis gebruikte hij in de aardewerkfabriek van Petrus Regout
om Engelse grondstoffen te importeren. Na zijn aantreden in Maastricht begon hij
in  Eduard Regout, de zoon van Petrus, de kneepjes van het vak (zoals het samen-
stellen van de aardewerkmassa) te leren. Zijn dienstverband werd in  beëindigd
waarna hij terugkeerde naar de Garrison Pottery in Sunderland. Met dit bedrijf
moeten de Regouts al in een vroeg stadium intensieve contacten hebben onderhouden
zoals blijkt uit een overzicht uit . Van de . geëxporteerde stukken
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. Potts, Sunderland: A History of the Town, Port, Trade and Commerce,.
. Corder, Wearside Potteries, .
. Potts, Sunderland: A History of the Town, Port, Trade and Commerce, .
. Edwin Abington werd in  in Londen geboren en arriveerde op  oktober  in Maastricht,

GAM, Bevolkingresister  TR –  fol. .
. SHCL, archief Sphinx, inv.nr.  [Giessel] Contractenboek -, -.
. SHCL, archief Sphinx, inv.nr.  [Giessel], Souche registers heren employés, houdende opgave

van het iedere maand aan elke employé uitbetaalde salaris -, slechts L’Houdret verdiende
in dat jaar ƒ , per maand.

. Stafford Record Office, Marriage Register Stoke-on-Trent parish St. Peter ad Vincula, F/.
Edwin Abington (china painter) of this parish married Mary Ann Wallhall (spinster) of this parish
on the th November .

aardewerk werden er . naar Nederland geëxporteerd, dat is bijna de helft.

En over een van de directeuren van Garrison Pottery, Alexander Phillips, werd gezegd:
‘He acted mostly as a traveller for the firm, making trips to Holland and other countries
obtaining orders for their ware.’

Het is daarom niet verwonderlijk dat Petrus Regout bij het opzetten van zijn fabriek
gebruik maakte van de reeds bestaande contacten met de Garrison Potteries. Crisp
kon Regout niet alleen de nodige kennis leveren maar beschikte waarschijnlijk ook
over een netwerk van handelscontacten hetgeen ten koste zal zijn gegaan van het
bedrijf in Sunderland. Zo constateerde Taylor Potts in  over de vijf aardewerkfa-
brieken die deze stad nog in  telde: ‘Out of these five centres of industry exporting
earthenware, only one now exists, the trade with Holland collapsed years ago, the
Dutchmen enticed our skilled workmen over, and the natives learned the trade, which
is now extinct.’ 

Crisp werd opgevolgd door een andere Engelsman, Edwin Abington, die van 
tot  directeur was van de aardewerkfabriek. In zijn aanstellingscontract werd
uitdrukkelijk vermeld wat er van hem werd verlangd: hij verplichtte zich Eduard
en Lodewijk Regout, de zonen van Petrus Regout,

de volledige kunst om aardewerk te fabriceren, te leeren; als het maken van biscuit, vernieze,
drukken op aardewerk, stooken enz. in een woord al hetgeen aan deze betrekking is
verbonden, zoo dat genoemde Heeren in staat zullen zijn zelfstandig als hij zelfs te fabri-
ceeren, ook verder hun niets geheim te houden van zijne kunst, maar met hun geheel vrij
en zonder geheimhouding of achterdenken te werken.

Hij verdiende aanvankelijk vier pound, ofwel ƒ , per week. In  was Abing-
tons salaris opgelopen tot maar liefst ƒ , per maand; de meeste andere employés
bij Regout verdienden nog geen honderd gulden per maand.

Abington was uit een ander gebied afkomstig dan Crisp, namelijk Stoke-on-Trent,
het centrum van het Engelse kwaliteitsaardewerk waar ook het Wedgwood-porselein
werd vervaardigd. Hier was hij werkzaam als ‘china painter’ dat er ook al op duidt
dat Regout met het aantrekken van Abington tot doel had te penetreren in een ander
marktsegment, namelijk dat van het hoogwaardige, verfijnde aardewerk waarbij
zorgvuldige decoratie een onmisbaar bestanddeel vormde. De contacten met Garrison
in Sunderland hadden namelijk geleid tot een oriëntatie op het daar geproduceerde
gebruiksaardewerk. Overigens bleef deze laatste soort nog steeds het belangrijkste
product van Regout, zeker wat betreft de geproduceerde hoeveelheden. Met het
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. SHCL, archief Sphinx, inv.nr.  [Giessel], Souche registers heren employés, houdende opgave
van het iedere maand aan elke employé uitbetaalde salaris -.

. SHCL, archief Sphinx, inv.nr.  [Giessel] Studieverslagen en verslagen van bezoeken aan
buitenlandse aardewerkfabrieken - en ongeïnv., Reisverslagen van de zoons Regout.

. SHCL, archief Sphinx, inv.nr.  [Giessel] Contractenboek -, ; uit het personeelsover-
zicht over  bleek dat er nog slechts één Engelse arbeider in de drukkerij van de aardewerkfabriek
werkte en in  werkten er naast de Engelse directeur Abington nog slechts twee Engelsen in
de aardewerkfabriek (een in de vormafdeling en een bij de vernisovens), inv.nr.  [Giessel]
Contractenboek -, -, ‘Staat aanwijzende het aantal Heeren Employés en werklieden
gebezigd in de fabrieken van den Heer P. Regout op  January ’.
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Grafiek . Aantal mannen en vrouwen werkzaam bij De Sphinx

aflopen van het contract van Edwin Abington op  maart  kwam een einde aan
een lange periode waarin de aanwezigheid van buitenlandse experts van essentieel
belang was voor de aardewerkproductie. In  werd Louis Regout directeur van
de aardewerkfabriek. Vanaf die tijd werden de buitenlandse ontwikkelingen bijge-
houden door middel van buitenlandse reizen en de daaruit voortvloeiende corres-
pondentie en aankopen. Het belang van buitenlandse werklieden die kennis over-
droegen, was al ver voor  verminderd. Zo bleken er in  en  al bijna
geen Engelsen meer te werken in de aardewerkfabriek. Na  was er alleen nog
sprake van een behoorlijke hoeveelheid Belgische arbeiders. Dit verschijnsel had echter
minder te maken met kennisoverdracht dan met de ligging vlakbij de Belgische grens.

Aantal werkzame mannen en vrouwen
De expansie van De Sphinx-fabrieken weerspiegelde zich in de personeelsomvang,
zoals weergegeven in grafiek ..

Bron: Gemeente Verslagen Maastricht (-) en SHCL, archief Sphinx, o.a. inv.nr.
 [Giessel] Vergelijkende staten van verkoop fabricage, tabel  totaal aantal
werklieden - en inv.nr.  [Giessel] Bevolkingsregister -, ongeïnv.
Verhouding betaald loon en salaris tot het bedrag gefabriceerd glas- en aardewerk
(-), ongeïnv. Verslag sociale afdeling ,  en . 
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. Zie bijlage . voor de verdeling van mannen en vrouwen over de verschillende afdelingen van
de aardewerkfabriek.

De jaren  tot  vormden een periode van consolidatie en geleidelijke uit-
breiding van Regouts bedrijven. De grote expansie vond plaats in de jaren tussen
 en . Daarna volgde, met de nodige schommelingen, een zeer lange periode
van geleidelijke uitbreiding van het aantal personeelsleden. Het hoogste aantal werk-
nemers werd vlak voor de Eerste Wereldoorlog bereikt. Daarna volgde een enorme
teruggang die tussen  en  maar in beperkte mate werd gecompenseerd. Met
het afstoten van de glasfabriek aan de N.V. Kristalunie in  verdwenen zo’n 
werknemers. Na een herstel in het eerste decennium van het Interbellum zette in
 een nieuwe crisis in. Deze werd weliswaar voor de aanvang van de Tweede
Wereldoorlog overwonnen maar dit leidde niet tot een toename van het personeelsbe-
stand.

Tot  werkten er meer arbeiders in de glasfabriek dan in de aardewerkfabriek.
Vanaf dat jaar was de aardewerkfabriek echter al groter. Daarna groeide het aantal
personeelsleden dat aan de aardewerkfabriek was verbonden explosief terwijl de
glasfabriek in dit opzicht slechts geleidelijk groeide. Vanaf  werkten er in de aarde-
werkfabriek twee tot drie maal zoveel arbeiders als in de glasfabriek. 

De uitsplitsing van de personeelsgegevens van De Sphinx naar mannen en vrouwen
is in de bronnen zo mogelijk nog onvollediger. Tot  laat zich op basis van de
beschikbare gegevens nog wel enigszins een beeld vormen over deze verdeling, daarna
ontbreken cijfers vrijwel geheel (zie grafiek .).

Het percentage vrouwen dat in de aardewerkfabriek werkzaam was, nam tussen
 en  geleidelijk toe van  naar . In de periode tussen  en  bleef
het aandeel vrouwen in de aardewerkfabriek ongeveer gelijk. Na  nam het per-
centage vrouwen geleidelijk af tot  in  om in de laatste jaren voor de Tweede
Wereldoorlog weer te stijgen tot . Na de Tweede Wereldoorlog liep het percen-
tage zelfs op tot  in . 

Nu we meer weten over het aandeel vrouwen dat werkzaam was bij de aarde-
werkfabriek rijst de vraag hoe de schommelingen in het relatieve aandeel kunnen
worden verklaard. Waren zij het gevolg van veranderingen in het productieproces
of van een gewijzigd bedrijfsbeleid? Allereerst zal worden bekeken in hoeverre de
veranderingen in het productieproces en de seksesegregatie verantwoordelijk waren
voor de fluctuaties in het aandeel van vrouwen. Vervolgens zal het bedrijfsbeleid
worden bekeken omdat dit vorm kreeg binnen de productietechnische factoren.

. Productieproces en arbeidsdeling naar sekse

De productiegang – van klei tot kopje
Een aardewerk product, bijvoorbeeld een kopje, doorliep vele stadia voordat het
gereed was. 
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Schema . Productiegang van aardewerk

Eerst werd de aardewerkmassa geschikt gemaakt op de afdeling aardpers, daarna werd
er vormgegeven aan de aardewerkmassa op de afdeling vormerij, vervolgens werd
het aardewerk voor de eerste keer gebakken in de biscuitoven en dan werden er
figuren of motieven op aangebracht. De oudste methode was het beschilderen met
penseel, een methode van een iets latere datum was het bedrukken. Vervolgens werd
het product gevernist en wederom gebakken (in de vernisoven). Daarna werd er
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. Een kwaad leven, deel  Maastricht, , verhoor Gustave Altman, meester-vormer in de
aardewerkfabriek van Regout, antw. . Dat het niet zo maar een loos verbod was, bleek nadat
Verniers van der Loeff doorvroeg of Altmann er toch wel eens geweest was. Altmann: ‘Ja, ik ben
er wel langs gekomen, maar als de employé’s het zien, dat men zich in een ander atelier bevindt,
dan wordt men gestraft.’ antw. .

. SHCL, archief Sphinx, inv.nr.  [Giessel], Contractenboek -, , Petrus Regout in
brief van  juni  aan de Minister van Financiën.

. Voor de achtergronden van deze enquête zie Gorter en De Vries ‘Gegevens omtrent den
kinderarbeid in Nederland volgens de enquêtes van  en ’ en Maenen, Petrus Regout -
, -.

. Maenen, Petrus Regout -, -.

eventueel nogmaals een decoratie op aangebracht, werd het wederom gebakken en
tenslotte werd het resultaat gesorteerd naar kwaliteit en opgeslagen in verschillende
magazijnen, gereed voor de verkoop. Deze stadia worden hieronder in schema
weergegeven.

Het schema is een vereenvoudiging van de feitelijke productiegang van aardewerk.
De weergegeven afdelingen functioneerden min of meer als autonome eenheden.
Tijdens de ondervragingen van de enquêtecommissie in  antwoordde de meester-
vormer Gustave Altmann op de vraag of hij wel eens bij de ovens was gaan kijken:
‘Dat mag eigenlijk niet, een ieder moet bij zijn vak blijven; men moet gegronde
redenen hebben om in een ander atelier te komen.’

Niet alleen de scheiding tussen de verschillende afdelingen was sterker, ook de
heterogeniteit van de afzonderlijke afdelingen was veel groter dan uit het schema
naar voren komt. Zo telde de glas- en aardewerkfabriek in  al  fabrieksgebou-
wen. Een stap in het productieproces vond ruimtelijk in meerdere gebouwen plaats.
De verschillende stadia in de productie correspondeerden met de verschillende af-
delingen. In een aantal afdelingen was het werk op overeenkomstige wijze georga-
niseerd. Dit was het geval bij het werk aan de biscuit-, vernis- en goudovens. 

Verdeling van mannen en vrouwen over de verschillende afdelingen
Het vroegste gegeven dat enig inzicht geeft in de arbeidsdeling tussen mannen en
vrouwen is de opgave die Petrus Regout deed op  augustus  ten behoeve van
een ministeriële enquête naar de kinderarbeid. Toen waren er bij Petrus Regout totaal
 werklieden in dienst.

Op  september  telde de eigenlijke aardewerkfabriek maar  werklieden,
op  augustus  waren dat er al . Daarnaast waren er in   en in 
 werklieden afwisselend te werk gesteld. Naar alle waarschijnlijkheid hield dit in
dat zij niet voortdurend hetzelfde werk verrichtten. Tot eind  was er slechts een
aardewerkoven in bedrijf zodat de oveninzetters en -uitzetters en de cassetteninpakkers
en -uitpakkers steeds enige tijd hadden om ander werk te doen. Onder afwisselend
tewerkgestelde personen vielen ook de voerlieden, sjouwers, timmerlieden en maga-
zijnarbeiders. 
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. RAL, Provinciaal Archief Limburg, inv.nr. , Verbalen  september  no. , Opgave
van Petrus Regout van het getal der werklieden op  augustus .

. Het betreft de jaren , , , , , /,  en -. De beschikbare
gegevens zijn geherordend naar deze acht stappen in het productieproces. De door De Sphinx
opgemaakte indelingen in afdelingen kwamen niet altijd overeen met de stappen in het
productieproces. Vooral de indeling in afdelingen in het overzicht uit / week sterk af
van de feitelijke productiestappen; zo werden vrouwen die aan de biscuitoven werkten, ingedeeld
bij de verniskamer. De gegevens zijn dan ook zo geherordend dat de indeling in afdelingen
overeenkomt met de betreffende stap in het productieproces.

. In  en  werd de vernisafdeling niet apart genoemd, waarschijnlijk werd het personeel

Tabel . Verdeling van mannen, jongens, vrouwen en meisjes over de verschillende
fabrieken van Petrus Regout in 

soort fabriek mannen jongens vrouwen meisjes kinderen totaal

9 - 15
jaar

tot 
9 jaar

kristal- en glasblazerij 29 16 45 2 92
kristal- en glasslijperij 30 53 23 106
aardewerkfabriek 17 15 10 15 2 59
meniefabriek 6 6
wisselende werkzaam-
heden

58 7 6 6 77

totaal 140 91 6 39 60 4 340

Bron: RAL, Provinciaal Archief Limburg, inv.nr. , Verbalen  september , no. ,
Opgave van Petrus Regout  augustus . 

Opvallend is de afwezigheid van volwassen vrouwen in de aardewerkfabriek, er werk-
ten alleen mannen, jongens en meisjes. Mannen waren aardewerkers, jongens werden
er voor opgeleid. Meisjes waren schilders. Het vormen van het aardewerk gebeurde
in die tijd nog ‘uit de vrije hand’ want de stoommachine werd slechts gebruikt als
aardpers voor de bereiding van de grondstoffen. Vrouwen werkten naar alle waar-
schijnlijkheid wel aan de ovens.

Voor een beperkt aantal jaren zijn gedetailleerde opgaven bewaard gebleven die
inzicht geven in de verdeling van het personeel over de verschillende afdelingen.
Het gaat hier om acht afdelingen, te weten de aardpers, de vormafdeling, de casset-
tenmakerij, de ovens, de decorafdeling, de drukkerij, de vernisafdeling en het aarde-
werkmagazijn.

In twee van de acht afdelingen, de aardpers- en de vormafdeling, werkten in de
eeuw tussen  en  (bijna) uitsluitend mannen. In de cassettenmakerij werkten
gedurende de gehele periode grofweg twee derde mannen en een derde vrouwen.
In de drukkerij en de vernisafdeling was de verhouding precies omgekeerd, daar
werkten gedurende de genoemde periode (ruim) twee derde vrouwen en (krap) een
derde mannen. 



 de bedrijven

van deze afdeling geteld bij de afdeling ovens. Volgens het, niet naar sekse uitgesplitste overzicht,
uit  werkten er maar liefst  personen bij de vernisovens tegen slechts  bij de biscuitovens,
terwijl het werk bij de biscuitovens veel arbeidsintensiever was dan bij de vernisovens. Dit maakt
het waarschijnlijk dat ook in het personeelsoverzicht uit  het personeel van de verniskamer
bij de afdeling ovens werd geteld. SHCL, archief Sphinx, inv.nr.  [Giessel], Contractenboek
-, , Personeelsoverzicht .

. In deze paragraaf is gebruik gemaakt van het (voor)onderzoek dat G. Olivier verrichtte ten behoeve
van het in  uitgegeven gedenkboek van De Sphinx  Sphinx – Céramique  waarin hij
het artikel ‘De techniek van het aardewerk in zijn historische ontwikkeling’, - schreef. Naar
alle waarschijnlijkheid was G. Olivier de op  april  geboren Jan Willem Olivier die als
technicus aan de aardewerkfabriek De Sphinx verbonden was, GAM, gezinskaarten -.
Hij kwam op  augustus  in dienst bij het bureau van de vormafdeling en was van  december
 tot  werkzaam als beambte van De Sphinx-aardewerkfabriek, SHCL, archief Sphinx,
ongeïnv., ‘Staat aanduidende de wijzigingen in de salarissen der beambten  – ’ bijgewerkt
tot  en ongeïnv. ‘Personeel faïencerie  e.v.’ In  vierde hij zijn veertigjarig jubileum
bij De Sphinx, Personeelsorgaan. De Sphinx  () nr. . Daar werd zijn functie omschreven als
‘beambte keramist’. Hij overleed in mei . In het Voorwoord van  Sphinx – Ceramique 
memoreert Joseph Regout ‘G. Olivier, die het verschijnen van het gedenkboek niet meer heeft

Tabel . Procentuele verdeling van vrouwen over de verschillende afdelingen van
De Sphinx aardewerkfabriek -

afdeling 1849 1859 1870 1894 1932 1949

aardpers 1
vormen
cassettenmakerij 35 38 33 42 15 38
ovens 30 35 48 33 78
decoratie 58 69 83 97 49 78
drukkerij 83 76 73 79 70 73
vernis 57 77 70 60
magazijn 87 92 95 79 92 76

Bron: zie bijlage ..

In het aardewerkmagazijn werkten vanaf het begin tot het eind  à  procent vrou-
wen. Slechts na de Tweede Wereldoorlog lag dit percentage iets lager (). In twee
afdelingen, de ovens en de decorafdeling, wijzigden de verhoudingen werkzame man-
nen en vrouwen aanzienlijk. In  werkten er bij de aardewerkovens uitsluitend
mannen terwijl er een eeuw later bijna tachtig procent vrouwen werkten. In de
decorafdeling werkten in  al meer vrouwen dan mannen,  versus  procent,
maar deze verhouding zou in de loop van een eeuw nog meer ten gunste van de
vrouwen opschuiven,  versus  procent.

. Seksesegregatie in de verschillende afdelingen

In deze paragraaf ga ik nader in op de seksesegregatie zoals die in de verschillende
afdelingen van de aardewerkfabriek bestond en de ontwikkelingen daarin in de loop
van de tijd. In deze paragraaf wordt de seksesegregatie in de verschillende afdelingen
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mogen beleven. Zijn posthuum afgedrukte opstel is gebaseerd op een grondig onderzoek in het
bedrijfsarchief en op veertig jaar ervaring.’

. Wikander, Kvinnors och mäns arbeten: Gustavsberg -. Een voorbereidend artikel van haar
hand verscheen in het Engels. Wikander, ‘Women and Men in a Pottery Industry – Constancy
despite Change in Work Relations during One Hunderd Years. The Case of Gustavsberg, Sweden’.
Een samenvattend artikel van Kvinnors och mäns arbeten verscheen in . Wikander, ‘Periodization
and the Engendering of Technology: the Pottery of Gustavsberg, Sweden, -’.

. ARA, archief Arbeidsinspectie, inv.nr. , Brief van hoofd inspecteur van den arbeid van het
eerste district van de arbeidsinspectie aan de Directeur-Generaal van de arbeid,  maart .

. GAM, archief Kamer van Koophandel Maastricht, inv.nr.  (ingekomen stukken ),
‘Nominative Staat der Personen geattacheerd aan de Fabriek van den Heer Petrus Regout te
Maastricht op  January ’.

. SHCL, archief Sphinx, inv.nr.  [Giessel], Contractenboek -, -. ‘Staat van het
Personeel in de diverse Fabrijken van den Wel Edelen Heer P. Regout te Maastricht opgemaakt
in July ’.

. SHCL, archief Sphinx, inv.nr.  [Giessel], Bevolkingsregister - en ongeïnv. Personeelsre-
gister faïencerie  april  tot  juli .

. SHCL, archief Sphinx, inv.nr.  [Giessel] Contractenboek -, , Vergunning voor
het plaatsen van een stoomwerktuig op  oktober .

van De Sphinx- aardewerkfabriek bovendien vergeleken met de seksesegregatie zoals
die in de verschillende afdelingen van de Engelse aardewerkfabrieken en de Gustavs-
berg-aardewerkfabriek in Zweden bestond. 

Molen en aardpers
De aarde werd in twee stappen gereed gemaakt voor het vormen. Eerst werden de
verschillende stoffen tot poeder gemalen en vermengd met water. Hierdoor ontstond
een vloeibare massa. De arbeiders die aan deze molens werkten, werden ‘de molen-
ploeg’ genoemd. Aanvankelijk gebeurde dit werk echt in een watermolen te Canne,
even buiten Maastricht. Vervolgens ging deze vloeibare massa naar de aardpers. De
aardpers was de afdeling waar het water uit de vloeibare massa werd geperst zodat
er een kneedbare stof overbleef waaruit het aardewerk werd gemaakt. De arbeiders
die dit werk deden werden ‘de persploeg’ genoemd.

In deze afdeling werkten in de gehele periode uitsluitend mannen. In 
werkten er  mannen in de molenploeg en  in de persploeg; daarnaast was er nog
een aardklopper. In  werkten er  mannen bij de molen in Canne en slechts
 in de aardpersafdeling. In  werkten naast  aardkloppers  mannen en jongens
bij het aardpersen en  in de molen van Canne. Op  december  kwam het
aardkloppen te vervallen, Dominiques Baquette (geboren op  april ) was de
laatst werkzame aardklopper. De afdeling aardpers groeide van  mannen in 
tot  in . In  werkten er zelfs  mannen en jongens. Daarna kromp de
afdeling steeds verder in doordat delen van het productieproces werden gemechani-
seerd. Zo werd er in  een stoommachine gekocht voor het malen, persen, ver-
mengen en bewerken van grondstoffen en daardoor waren steeds minder arbeiders
nodig voor deze werkzaamheden. In  werd de molen bij Canne waar de
grondstoffen werden gemalen, buiten gebruik gesteld. Dit werk gebeurde vanaf die
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. Neideck, ‘De Aardewerk- en Glaswerkfabrieken te Maastricht’, .
. De Glas- en Aardewerker,  september .
. De Glas- en Aardewerker,  februari .
. SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. Personeelslijst -.
. SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. Gedetailleerd verslag van de verschillende afdelingen door G.

Olivier []: deel , Faïencerie, .
. In  %; in  %; in  %; in  %; in  % en in  %. Berekend

op basis van de tellingen in de genoemde jaren, zie bijlage ..
. SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. Personeelsregister faïencerie loopt van  april  tot  juli

en ongeïnv. Namenlijst der faïenciers van mei tot  februari. Van het Personeelsregister
faïencerie ontbreken de eerste bladzijden die betrekking hebben op de personen wiens achternaam
begint met een A, B of C.

tijd in de aardewerkfabriek zelf. In  werkten er  mannen en jongens in de
afdeling aardpers. Het aantal daalde daarna nog sterker: in  werkten er nog maar
 mannen in twee ploegen, namelijk de molen- en aardpersploeg. In maart 
werden nieuwe arbeidsbesparende machines in de aardpers geplaatst waardoor het
aantal werkzame mannen in deze afdeling terugliep tot ongeveer  die evenveel
produceerden als  mannen daarvoor. De directeur, de heer Bonemeyer, smolt de
twee ploegen samen waardoor de arbeiders om beurten aardpers- en molenwerk ver-
richten. Vanaf die tijd werden geen aardmengers meer aangenomen, alleen nog
molenwerkers. Het gevolg was dat er langzamerhand een ploeg van molenwerkers
kwam die beide werkzaamheden verrichtte. Lonen van terrailwerkers waren al gedaald
van  naar  à  cent per uur. Lonen van aardmengers zouden als gevolg van de
fusie dalen van  naar  cent.

In  werkten er nog slechts  mannen. Na de Tweede Wereldoorlog zou
dit aantal weer geleidelijk oplopen; zo werkten er in   mannen en jongens.

Er werden geen expliciete redenen gegeven voor het feit dat er in deze afdeling uit-
sluitend mannen werkten maar het werken bij de molen en aardpers was zwaar werk.
Ook in de Engelse aardewerkfabrieken en bij aardewerk-Gustavsberg in Zweden
werkten in deze afdeling uitsluitend mannen.

Vormafdeling
Het vormen van de klei gebeurde op de vormafdeling, in het bedrijf faïencerie
genoemd maar in de volksmond bekend als de ‘pottenfabriek’. Hier werkten de ‘pot-
temennekes’. Deze afdeling was een groot gedeelte van de onderzoeksperiode een
exclusief mannenbolwerk. In bijna de gehele periode tussen  en  werkten
meer dan vijftig procent van de mannen op de vormafdeling.

Over de vormafdeling zijn we veel beter geïnformeerd dan over andere afdelingen.
Dit is waarschijnlijk niet geheel toevallig. Aardewerkvormers werden beschouwd
als geschoolde werklieden die een lange leerweg moesten doorlopen. Een goede
administratie van het personeel in de vormafdeling was dan ook van groot belang.
Van de vormafdeling zijn twee aparte personeelsboeken bewaard gebleven. Het eerste
personeelsboek heeft betrekking op de periode tussen  en  en in het tweede
personeelsboek werd het personeel van de afdeling bijgehouden tussen  en .

Het eerste boek bevat  en het tweede  vermeldingen. Daarnaast was er nog



pielemannen en cassettendraagsters 

. Deze lijst is opgenomen achterin het tweede personeelsboek. Hiervan is een apart bestand gemaakt
omdat het een duidelijk andere groep betrof.

. SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. Personeelsregister faïencerie -.
. SHCL, archief Sphinx, inv.nr.  [Giessel], Bevolkingsregister -.
. SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. Rapport inzake loonregeling en administratieve werkzaamheden

op Loonbureau Faijencerie,  July .
. Rapport der Commissie belast met het Onderzoek naar de Toestand der Kinderen in Fabrieken Arbeidende,

.

een lijst met namen van opzichters. Het aantal personen waarop de personeelsboeken
betrekking hebben, is geringer. Niet alleen kwamen bepaalde personen zowel in het
eerste als het tweede boek voor, ook binnen één personeelsboek kon een persoon
meerdere keren voorkomen. In de gehele periode tussen  en  was volgens
deze personeelsboeken maar één vrouw werkzaam in de vormafdeling, namelijk
Caroline Muller die daar vier dagen van  tot  april  als garneerster werkzaam
was. Garneren was het aanbrengen van oren of tuiten aan bijvoorbeeld kopjes of
theepotten. Hierbij dient echter wel de kanttekening te worden gemaakt dat blijkens
een ander personeelsboek dat namen van alle arbeid(st)ers van de glas- en aardewerkfa-
briek bevat, er tot  wel zo’n dertig ‘faïenciermeisjes’ op de vormafdeling werkzaam
waren. Het ging hier om assistenten van de vormers en dat was de reden dat ze niet
in de personeelsboeken van de vormafdeling werden opgenomen. In  verdwenen
de laatste ‘faïenciermeisjes’ uit de vormafdeling en werkten er uitsluitend mannen.
Dit bleef zo tot . In dat jaar kwamen er naast mannelijke gieters ook vrouwelijke
gieters op de vormafdeling werken. In  werkten er ook weer vier garneersters
op de vormafdeling.

 
Aanvankelijk was het vormen van aardewerken voorwerpen geheel handwerk: tot
 werden geen andere hulpwerktuigen gebruikt dan draaischijven. Een klomp
klei werd op een draaischijf gelegd, deze werd rondgedraaid en de klei werd met
de hand in de gewenste vorm gebracht. De pottenbakkersschijven werden ook wel
‘schoptoeren’ genoemd, zij werden zoals de naam al zegt, met de voet aangeschopt.

Uit een beschrijving van  blijkt dat het eigenlijke vormen door volwassen
mannen werd gedaan. Daarbij werden zij geassisteerd door jongens en meisjes. De
jongens zorgden voor de aandrijving van de draaischijven van de vormers. Deze zoge-
naamde radjongens deden de hele dag niets anders dan met hun rechtervoet een trede
naar beneden trappen die een schijf in beweging bracht. Op deze wijze werd de draai-
schijf van de vormer aangedreven. De meisjes liepen voortdurend de trappen op en
af om de gevormde voorwerpen weg te brengen naar de droogkasten. Er zijn
meerdere verklaringen voor juist deze taakverdeling tussen jongens en meisjes.
Misschien waren de meisjes voorzichter dan de jongens bij het wegbrengen van de
gevormde voorwerpen. Mogelijk vormde de zwaarte van het werk de grondslag voor
de seksesegregatie. Hoewel het wegbrengen van de gevormde voorwerpen zeker
geen lichte arbeid te noemen was, was het de hele dag aantrappen van de draaischijven
waarschijnlijk veel zwaarder en vermoeiender.
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. Dit valt af te leiden uit het verdwijnen van de faïenciermeisjes circa , SHCL, archief Sphinx,
inv.nr.  [Giessel], Bevolkingsregister -.

. Een kwaad leven, deel  Maastricht, , verhoor Louis Regout, directeur van de aardewerkfabriek,
antw. .

. Wikander, Kvinnors och mäns arbeten, .

Aardewerkvormers met hulpjongens bij De Sphinx in . (SHCL fotoarchief)

In  werden de schoptoeren vervangen door mechanisch aangedreven toeren.

De jongens hoefden nu niet langer de draaischijven in beweging te brengen en kregen
als taak om de aarde aan te leveren en de gevormde voorwerpen af te voeren.

Hierdoor waren de meisjes op de vormafdeling overbodig geworden en verdwenen
zij van deze afdeling. De vormafdeling bleef nu decennialang tussen  en 
het exclusieve domein van mannen en jongens. Bij de Zweedse aardewerkfabriek
Gustavsberg had de introductie van de ‘trapmachine’ juist tot gevolg dat bediening
door beide seksen werd gedaan. Daar kregen enkele vrouwen gelijktijdig met mannen
werk aan de nieuwe trapmachines. De vrouwen die er in slaagden om werk te krijgen
aan de trapmachines werden bijna net zo goed betaald als mannen.

Afhankelijk van het product werden deze vormers hol- of platvormers genoemd.
Holvormers maakten holle voorwerpen, zoals kopjes en schalen. Platvormers maakten
platte vormen, zoals borden en schoteltjes. In  werd bij de platvormers de jigger
geïntroduceerd. Met dit hulpmiddel werd de buitenkant van een bord in één keer
gemaakt en verdween het handmatig vormen van de borden en andere platte
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. SHCL, archief Sphinx, inv.nr.  [Giessel], Stukken betreffende de aanvrage van octrooi op ‘een
nieuw toestel tot het vervaardigen van tafelborden en andere rondvormige voorwerpen van fijn
aardewerk’. Petrus Regout vraagt hiervoor op  oktober  octrooi aan.

. Dupree, Family structure in the Staffordshire Potteries -, .
. SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. G. Olivier, Geschiedkundig overzicht N.V. ‘de Sphinx’ meer

speciaal de technologie in het bedrijf [] deel , De Faïencerie, .
. SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. G. Olivier, ‘Geschiedkundig overzicht N.V. ‘de Sphinx’ meer

speciaal de technologie in het bedrijf [] deel , De Faïencerie, .
. SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. Namenlijst der faïenciers  mei  tot  februari .

Vormer met jigger in . (SHCL fotoarchief Sphinx)

voorwerpen. Deze technische innovatie had bij De Sphinx geen gevolgen voor
de bestaande seksesegregatie, het mechanisch vormen van borden bleef mannenwerk.
In de Engelse aardewerkfabrieken werd deze technische vernieuwing door de werk-
gevers aangegrepen om dit werk door vrouwen te laten doen. De bordenmaker
werkte met twee jongens, één jongen vormde de koeken en legde die op de moules
[= persvormen] terwijl de andere jongen de moule met een vers bord erop naar de
droogkast bracht en de lege moule meebracht voor de eerste jongen. Naast de
bordenmakers die alleen de eenvoudige, platte voorwerpen maakten, waren er plat-
vormers die alle ingewikkelde platte voorwerpen zoals schotels, broodmanden en
schalen maakten. Platvormers hielpen ook wel bij holvormers en omgekeerd. Het
aantal platvormers was gering: tussen  en  in de periode -. Na  werkte
er nog slechts één platvormer, Michael van der Beesen. Met zijn vertrek op  januari
 verdween de functie van platvormer bij De Sphinx. Daarna werden alle
voorwerpen die voorheen door platvormers werden gemaakt door gieters vervaardigd.
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. SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. G. Olivier, deel  Faiencerie,  in  aangeschaft een Engels
jigger-wheel (calibreer-tour), ibidem, - en inv.nr.  [Giessel] reisverslag, aanschaft een jigger-
wheel bij Doudas S. Porteous te Sueddon bij Glasgow.

. Keele University, Wedgwood (Papers) inv.nr.  - , Staffordshire Potteries Board of
Arbitration,  en  (citaat). C. F. Wedgwood (-) was partner bij Wedgwood van 
tot zijn dood in , Reilly, Wedgwood Vol II , .

. Hall, ‘Women in the Labour Force’, .

Vormer met jolly in . (SHCL fotoarchief Sphinx)

In  werd bij de productie van holle voorwerpen de jolly geïntroduceerd
waarmee in een keer de binnenkant van holle voorwerpen, zoals kopjes, kon worden
gemaakt. Regout introduceerde deze nieuwe techniek zelfs eerder dan de Engelse
aardewerkfabrikanten, zoals Wedgwood. Clement Francis Wedgwood verklaarde
voor een onderzoekscommissie dat hij al in  een jolly van Petrus Regout had
gekregen met de mededeling dat ‘you may take a man off the road and teach him
the use of it in two months’. Volgens Petrus Regout was het vormen van holle
voorwerpen door deze technische vernieuwing ongeschoold werk geworden. De
Engelse werkgevers lieten dan ook op grote schaal vrouwen aan deze nieuwe machines
werken hetgeen leidde tot heftige conflicten met de vakbonden. Bij De Sphinx
bleef het holvormen ook met behulp van jollies mannenwerk omdat er voldoende
mannenarbeid in Maastricht voorhanden was die zo goedkoop was dat daarmee de
internationale concurrentie kon worden overtroefd.
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. SHCL, archief Sphinx, inv.nr.  [Giessel] Statistieken aangaande aardewerk, Tabel , Aantal bezette
werkplaatsen-. Zie bijlage..

. SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. Namenlijst der faïenciers -. Aan de hand van de
personeelsdatabase op basis van deze namenlijst is dit te zien.

. SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. Geschiedkundig overzicht N.V. ‘de Sphinx’ meer speciaal de
technologie in het bedrijf G. Olivier []: deel , De Faïencerie, : ‘Vanaf  is er blijkbaar
toch wel iets veranderd in het assortiment door dat men nu andere artikelen gaat maken, die door
hun meer gewoon ronde vormen vlugger gemaakt kunnen worden op de andere touren zoals
persvormers en afdraaiers, tot  en dan in  de klaarmakers van nu af een nieuwe vakman
in de faïencerie.’

. SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. Geschiedkundig overzicht N.V. ‘de Sphinx’ meer speciaal de
technologie in het bedrijf G. Olivier []:deel ,  faïencerie holvormers. SHCL, archief Sphinx,

Vormer met jigger in . (GAM fotocollectie Sphinx)

De holvormers werkten alleen terwijl de platvormers werden geholpen door twee
jongens. In  werkten er  holvormers bij De Sphinx; dit aantal steeg tot  in
 waarna in twee stappen een enorme vermindering volgde. In  werkten
er nog  holvormers maar in het jaar daarop was dat aantal al teruggelopen tot .

De snelle terugloop in het aantal holvormers had te maken met veranderingen aan
de vraag- en de aanbodzijde: enerzijds verminderde de afzet van holle voorwerpen
door een geringere vraag van de consumenten naar onder andere kopjes, anderzijds
leidden veranderingen in het productieproces tot het overbodig worden van de
holvormers. Bewerkelijke holle vormen werden na  steeds minder gemaakt
waardoor er in  steeds meer persvormers en afdraaiers waren en er nog maar
 holvormers over waren. Na  verminderde dit aantal nog sterker omdat voor
het maken van lastige modellen het gieten de overhand kreeg.



 de bedrijven

ongeïnv. G. Olivier, Geschiedkundig overzicht N.V. ‘de Sphinx’ meer speciaal de technologie
in het bedrijf. Inleiding en globaal overzicht. Gedetailleerd verslag der resp. afdelingen en
bewerkingsmethoden hier toegepast. mei , .

. SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. Geschiedkundig overzicht N.V. ‘de Sphinx’ meer speciaal de
technologie in het bedrijf G. Olivier []: deel , De Faïencerie, a.

. SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. Namenlijst der faïenciers -, nr.  en nr .
. Ibidem, nr.  en nr. . Bovendien was hij  dagen op herhaling in militaire dienst.
. Ibidem.
. SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. Geschiedkundig overzicht N.V. ‘de Sphinx’ meer speciaal de

technologie in het bedrijf G. Olivier []: deel : Faïencerie,  b.
. Perry, Roomsche kinine tegen roode koorts, - voor de achtergronden en verloop van de staking.
. SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. Namenlijst der faïenciers  – . De gegevens van de zes

gietsters uit dit personeelsboek zijn aangevuld met informatie uit de personeelskaarten van De
Sphinx / Céremique die inmiddels zijn overgebracht van de sanitairfabriek De Sphinx naar SHCL
en de gezinskaarten Maastricht, GAM, gezinskaarten -.

In  werden proeven genomen met deze andere manier om holle voorwerpen
te maken. Voor die tijd werden door holvormers en garneerders ook wel kleine
voorwerpen gegoten, zoals de tuiten van een koffiepot of theepot of de oren van
kopjes. Maar van het gieten van hele voorwerpen was geen sprake. Bij het gieten
werd een holle mal volgegoten met vloeibare klei. In de begintijd van het gieten
werd maar eenmaal per dag ingegoten. Alhoewel het principe eenvoudig was, duurde
het geruime tijd voor men bij De Sphinx het gieten onder de knie had.

Pas in  functioneerde de gietkamer als een zelfstandige afdeling. Op  februari
 werd Leonardus Sarneel aangesteld als meester-gieter. Hij was in  twee
maanden garneerder geweest maar daar was hij volgens de opzichter ongeschikt voor
en daarom werd hij overgeplaatst naar de gietkamer. Onder andere hieruit kan
men afleiden dat gieten minder (of een andere) vaardigheid vereiste dan andere functies
in de vormafdeling. De meeste functies in de vormafdeling kenden een opleiding
van zes jaar, die tot gieter was veel korter. Zo kwam Guillaume Michel Kertzman
op  april  als garneerder in dienst. In december van dat jaar stapte hij over naar
de gietkamer waar hij als hulpjongen begon. Twee maanden later werd hij leerling-
gieter en een jaar later was hij al meester-gieter. Zijn totale leertijd bedroeg één
en een kwart jaar. De eerste gieters hadden eerder in de vormafdeling gewerkt als
borden- en schoteltjesmaker of garneerder. 

Er bestonden twee soorten gieters. Gieters voor het grote werk, zoals lampetkannen,
(vierkante) schotels, schalen, broodmanden en sanitair aardewerk (toiletpotten) en
gieters voor het kleine werk, zoals theepotten, koffiekannen, suikerpotten en der-
gelijke. Bij klein gietwerk werden de tuit en het oor er tegelijk aan vastgegoten. Dit
betekende dat het garneren werd uitgespaard. Het gieten van het kleine werk werd
in de periode tussen  en  door jongens gedaan. In  werden ook jonge
vrouwen als gietster van het kleine werk aangesteld. Dit was naar alle waarschijnlijk-
heid het gevolg van een staking van  gieters en persvormers die op  april 
uitbrak en tot in  duurde. Vanaf mei  kwamen er jonge vrouwen van
de afdelingen drukkerij en ovens op de vormafdeling als gietster werken. Voor het
eind van  werkten er zes gietsters op de vormafdeling. Om de weinige productie
die er nog plaats vond toch nog doorgang te laten vinden, ging de directie er in de
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stakingsperiode toe over om vrouwen als gietsters aan te stellen. Ook na het beëindigen
van de staking in  bleven vrouwen als gietster in de vormafdeling werkzaam.
Nu het segregatiepatroon eenmaal was doorbroken, was vormde het aannemen van
vrouwen voor deze functie geen probleem meer. Toen arbeidsonrust de ongestoorde
productie verstoorde en daarmee de voornaamste doelstelling van de ondernemer,
het realiseren van de maximale winst, in gevaar bracht, werd naar andere wegen ge-
zocht om deze doelstelling toch te realiseren. In dit geval werd de bestaande sekse-
segregatie in de vormafdeling doorbroken. Bijkomend voordeel was dat de jonge
vrouwen minder verdienden dan jongens in deze afdeling.

Ogenschijnlijk deden mannen en vrouwen nu hetzelfde werk. Maar vrouwen goten
de kleine voorwerpen en mannen de grote. Deze taakverdeling kwam overeen met
die bij de aardewerkfabriek Gustavsberg; ook daar goten mannen de grote voorwerpen
en vrouwen (overwegend) de kleine voorwerpen. Hoewel dus de functie in naam-
geving hetzelfde was, verschilde het werk. Hierdoor was het mogelijk dat vrouwen
in dezelfde functie werkten en toch veel minder verdienden dan mannen. Zo waren
er in  zeven gieters en zeven gietsters werkzaam in de aardewerkfabriek. De gieters
verdienden netto ƒ , per dag en de gietsters ƒ ,. Voor een deel werden deze
enorme loonverschillen veroorzaakt doordat mannen langer in dienst bleven en
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vanwege leeftijd en ervaring meer gingen verdienen. Van de zeven gieters in 
waren er twee in  ook al gieter. Zo werkte de bovengenoemde meester-gieter
Leonardus Sarneel er in  nog steeds en verdiende toen netto ƒ , per dag. Mede
door zijn hoge dagloon lag het gemiddelde loon van de gieters een stuk hoger dan
dat van de gietsters. Geen van de in  werkzame gietsters werkte er in  ook
al. Het grotere arbeidsverloop onder de gietsters had tot gevolg dat hun gemiddelde
leeftijd lager lag. Een deel van het grote loonverschil kan hiermee worden verklaard.
In  was het loonverschil tussen gieters en gietsters nog veel groter dan in .
Gieters verdienden in de tweede helft van  gemiddeld ƒ , per dag, tegen
gietsters ƒ ,.

In  werd in verband met de grote werkloosheid onder mannen door de overheid
een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheid om werk dat op dat moment door
vrouwen werd gedaan door mannen te laten verrichten. In dit onderzoek werd het
werk van vrouwen nauwkeurig geanalyseerd. In de Maastrichtse porselein- en
aardewerkfabrieken werkten toen vijf meisjes van ,  en  jaar als gietster. ‘Deze
meisjes gieten ’t kleine aardewerk, zooals melkkannetjes enz.’ Het weekloon van
deze meisjes lag tussen ƒ , en ƒ ,. Opgemerkt werd dat dit werk ‘door jongens
gedaan [zou] kunnen worden, die dan later naar de gieterij der groote stukken kunnen
overgaan.’ Het gieten van huishoudelijk aardewerk werd ongeschikt geacht voor
vrouwelijke personen beneden  jaar. De onderzoekscommissie stelde dan ook voor
om het gieten van aardewerk door jongens te laten verrichten. Om de jongens toch
enig beroepsperspectief te geven, stelde de commissie dat de jongens bij dit werk
konden worden opgeleid tot het gieten van zwaardere stukken. In een latere
toelichting stelde het hoofd van het tweede district van de arbeidsinspectie J. Asselberg
zelfs dat het gieten van klein aardewerk beter door jongens zou kunnen worden gedaan
omdat het wegbrengen van de voorwerpen zwaar werk was. ‘Bovendien is het een
oefenschool voor later meer omvangrijk gietwerk, terwijl de loonen voor jongens
voldoende zijn.’ Toen vrouwen dit werk deden, werd het niet als oefenschool
beschouwd.

Opvallend aan de aanbevelingen van de commissie ten aanzien van het gieten van
aardewerk is dat ze feitelijk neerkwamen op het terugdraaien van de klok tot de situatie
van vóór . Toen was het gieten van klein aardewerk nog jongenswerk. Alhoewel
de commissie nergens refereerde aan deze situatie zal de overeenkomst toch wel niet
geheel toevallig zijn. In de uiteindelijke tekst van de Algemene Maatregel van Bestuur
die de invulling van de Wet inzake de Verdeeling van den Beschikbare Arbeid uit
 vormde, werd het gieten van klein aardewerk niet langer als jongenswerk
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Garneerder. Na het afdraaien wordt de melkkan gegarneerd met tuit en oor welke men aanplakt
door middel van een weinig gietmassa. (GAM fotocollectie Sphinx)

bestempeld. Het gieten van kleine voorwerpen bleef bij De Sphinx tot de Tweede
Wereldoorlog ‘vrouwenwerk’. Na de Tweede Wereldoorlog werkten vrouwen niet
langer als gietster in de vormafdeling. De enige functie die vrouwen toen uitoefenden
in deze afdeling was die van tassengarneerster. Deze functie werd ook al voor de
Tweede Wereldoorlog door vrouwen vervuld. Zo werkten er in  vier vrouwen
als garneerster op de vormafdeling. Het voorbeeld van het gieten van aardewerk
illustreert hoe de definitie van vrouwenwerk in de dagelijkse praktijk werd ge(re)con-
strueerd al naargelang de behoefte van het productieproces.

Cassettenmakerij en triangelkamer
In de cassettenmakerij werden de aardewerkcassetten gemaakt waar de gevormde
voorwerpen in werden gedaan voordat ze in de oven gingen. In de triangelkamer
werden triangels gemaakt, driehoekige steuntjes die werden gebruikt om de gevormde
voorwerpen klem te zetten in de cassetten zodat ze niet konden schuiven en breken.
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Aanvankelijk werden de cassetten gekocht in het Belgische Andenne maar vanaf
 werden ze door de aardewerkfabriek zelf gemaakt. Het werk in de cassettenma-
kerij leek heel veel op dat van de vormafdeling. Evenals op de vormafdeling werkten
er in de cassettenmakerij uitsluitend mannen en jongens. De jongens werkten ook
hier als hulp bij de cassettenmakers en moesten zes jaar in de leer. Wederom niet
zozeer omdat het zulk geschoold, moeilijk werk was maar omdat er een groep goed-
kope arbeidskrachten nodig was.

Vanaf  waren er door de overschakeling op de tunnelovens steeds minder
cassetten nodig. De afdeling cassettenmakerij ging zich nu toeleggen op het maken
van de wagens voor de tunnelovens. Hierdoor nam het aantal werkzame mannen
af van  in  tot  in .

Het maken van de triangels was vanaf het begin het werk van meisjes. De machines
voor het maken van de stiften (colifichets) ervan werden door hen bediend. Het was
geen ongevaarlijk werk en het gebeurde regelmatig dat meisjes die met deze machines
werkten gewond raakten, vooral in de tijd dat daarvoor een toestel werd gebruikt
dat uit Engeland afkomstig was. In maart  werd bepaald dat dit werk alleen
door meisjes van zestien jaar en ouder mocht worden verricht. Op  juli  werd
deze leeftijd verlaagd tot  jaar. Alhoewel in deze afdeling gedurende de gehele
periode uitsluitend vrouwen en meisjes werkten, hield een man het toezicht. Ook
de werkzaamheden in deze afdeling ondergingen een verandering ten gevolge van
de andere wijze van branden van de gevormde voorwerpen in de ovens, zoals in de
volgende paragraaf wordt getoond.

De ovens
In  startte Petrus Regout de aardewerkproductie met slechts één oven. Met deze
vierkante oven werd de eerste (proef)productie gemaakt en pas in  kwam er toe-
stemming van Gedeputeerde Staten om een ronde oven op te richten. Daarna groeide
het aantal ovens snel. In  waren er al vier ovens in gebruik en een in aanbouw,
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Triangelkamer met mannelijke opzichter (GAM fotocollectie Sphinx)

in  drie en in  waren twaalf ovens in gebruik. In  waren er zes
biscuitovens en negen vernisovens. Zowel het aantal biscuitovens als het aantal vernis-
ovens groeide tot respectievelijk twaalf en dertien in .

Op  januari  werkten er  mannen en  vrouwen bij de ovens, in 
 arbeiders bij de vernisovens en  arbeiders bij de biscuitovens. Uit het per-
soneelsoverzicht van  januari  blijkt dat er bij de vernisovens uitsluitend 
mannen werkten, terwijl er bij de biscuitovens  mannen en  vrouwen werkten.

Het stoken van de ovens was mannenwerk. De stoker was verantwoordelijk voor
de bewaking van de temperatuur in de oven. De oven moest tijdens het stoken lange
tijd op een constante temperatuur worden gehouden, anders mislukte het bakken
en ging het moeizaam gevormd aardewerk verloren. Aangezien technische hulp-
middelen voor het constant houden van de temperatuur ontbraken, kwam het aan
op de grote ervaring van de stoker. Het was dan ook niet voor niets dat de stokers
aanvankelijk uit het buitenland werden aangetrokken. Eerst waren dit Belgische stokers
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Het vullen van een rondoven circa . De vrouwen vullen de cassetten met ongebakken
voorwerpen en sluiten het geheel af met een collombon-piegel. Mannen pakken de gevulde cassetten
aan en plaatsen ze in de oven. Eén man draagt de cassette op zijn hoofd naar de eerste inzetter die
in de ingang van de oven staat. De pieleman moest van deze cassetten in de oven stapels of ‘piele’
bouwen. (SHCL, fotoarchief Sphinx)

maar in  werd door de directeur van de aardewerkfabriek William Crisp, John
Willie aangetrokken als stoker. Hij was evenals Crisp afkomstig uit Sunderland.

Na diens vertrek werd hij opgevolgd door de uit Hull afkomstige John Schofield.

In  werd de eveneens uit Sunderland afkomstige Salomon Thompson aangewor-
ven als stoker voor de aardewerkfabriek. 

Het productieproces onderging tot halverwege de jaren dertig van de twintigste
eeuw weinig veranderingen. De gevormde voorwerpen werden gebakken in ronde
ovens. Deze werden volgestapeld met cassetten, gevuld met ongebakken aardewerk,
heet gestookt en vervolgens weer leeggehaald waarna de cyclus opnieuw begon.

Het vullen van een oven gebeurde meestal in één dag. Er werkten zowel mannen
als vrouwen bij deze rondovens maar zij hadden verschillende functies. Er werd een
incassetteerploeg samengesteld, bestaande uit ongeveer  vrouwen en enige mannen.
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Vrouwen plaatsten de ongebakken voorwerpen in de cassetten om ze tegen bescha-
diging te beschermen. De vrouwen stonden voor de rondoven aan de inzettafels en
kozen zodanig uit verschillende soorten artikelen dat die bij elkaar in één cassette
pasten zodat deze optimaal werd gevuld. Wanneer de cassette vol was, legde een vrouw
er een lange sliert klei op (de collombon-piegel) die tussen de cassette en de deksel
kwam om het geheel af te sluiten. Tot  moesten de vrouwen de gevulde cassetten
nog over een afstand van vijf tot twintig passen naar de ovens dragen. Daar werden
de cassetten door de mannen overgenomen. De gevulde cassetten voor de biscuitoven
waren het zwaarst: tussen  en  kilo, die voor de vernisoven tussen  en  kilo.
Van al het werk dat de vrouwen in de aardewerkfabriek verrichtten, was dit verreweg
het zwaarste. Daarna zette een man, de opgever, de gevulde cassette op zijn hoofd
en bracht hem naar een hoger staande man, de doorgever. Deze gaf de cassette door
aan de eerste inzetter die de cassette op de juiste plaats in de oven zette. Mannen
deden al het werk in de ovens.

Na het bakken droegen mannen de cassetten uit de oven en deze werden weer
door een ploeg vrouwen uitgepakt, het zogenaamde uitcassetteren. Terwijl er zowel
mannen als vrouwen bij de ovens werkten, was er sprake van een zeer sterke sekse-
segregatie. Mannen waren stokers, enfourneurs [= in de oven zetters] en pieleman,
die in de afgekoelde oven na het bakken de stapels cassetten aflaadde. Vrouwen
waren incassetteersters en uitcassetteersters, belast met het vullen en leegmaken van
de cassetten. De bedrijfshistoricus G. Olivier stelde dat de enfourneurs moeilijker
werk deden dan de incassetteersters. Het is echter onduidelijk wat er moeilijk was
aan het inzetten en doorgeven van de cassetten. Het werk van de mannen was ook
niet zwaarder dan dat van de vrouwen want vrouwen moesten eerst de cassetten naar
de oven brengen. Wel werd wederom een scheidslijn getrokken tussen mannenwerk
en vrouwenwerk. De grens lag tussen werk binnen en buiten de oven.

In  kwam de afdeling Maastricht van de ‘Glas- en Aardewerkersbond’ met
het voorstel om vrouwenarbeid bij de biscuitovens te verbieden. De afdeling Maas-
tricht stelde dat het te ‘zware arbeid voor vrouwen’ was die veel miskramen tot gevolg
had. De bondsleiding was het niet met deze redenering eens.

Dat de arbeid voor vrouwen te zwaar is, zooals hij thans is geregeld, is waar en geven we
gaarne toe. Maar mag dat wel een reden zijn om die vrouwen broodeloos te maken? Wij
zullen het toch wel daar over eens zijn dat die vrouwen dezen zwaren arbeid niet verrichten
uit vrijen wil of tijdsverdrijf, doch dat zij - misschien op een enkele uitzondering na - daartoe
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genoodzaakt worden door armoede. Welnu, moeten wij dan die vrouwen, omdat zij zwaren
arbeid verrichten, daarvan uitstooten en weer in de armoede terug brengen? Moet het dan
niet veeleer ons streven zijn om dien arbeid te verlichten, het zware zooveel mogelijk er
van af te nemen?

Daarna gaf het hoofdbestuur een zeer precieze beschrijving van de verschillende werk-
zaamheden van de incassetteerders. Daarbij benadrukte het hoofdbestuur dat het ‘een
zeer licht werk’ is dat wel gemakkelijk door de vrouw kan worden gedaan. Alleen
de bijkomende werkzaamheden, zoals het halen en brengen van de gevulde cassettes,
konden als zwaar lichamelijk werk worden aangemerkt. Het hoofdbestuur stelde dan
ook:

zou het niet veel beter zijn, wanneer wij er naar streven om die bijwerkjes der incasseersters
door mannen te doen verrichten, en de vrouw te verlossen van datgene wat onze afdeeling
zoo terecht te zwaar vindt voor de vrouw?

Tot slot merkte het hoofdbestuur op dat incassetteersters aan de Céramique reeds
lang waren verlost van het verrichten van deze bijwerkjes, zoals het sjouwen met
planken en cassetten. Alleen in De Sphinx behoorde het nog tot de taak van de
incassetteerster. Ruim anderhalf jaar later berichtte De Glas- en Aardewerker dat het
versjouwen van de zware cassetten niet langer tot de taak van de incassetteersters
hoorde. We mogen aannemen dat de directie van De Sphinx hiermee reageerde
op de pogingen van de vakbonden om het incassetteren helemaal te verbieden voor
vrouwen. 

In  verdienden de tachtig als incassetteersters bij de vernisovens werkzame
vrouwen gemiddeld ƒ , per dag. De vijfentwintig collombon-oplegsters verdienden
slechts ƒ , per dag. Alle andere functies werden, zoals we hierboven hebben gezien,
vervuld door mannen. Het gemiddelde dagloon voor vrouwen bedroeg ƒ , tegen
ƒ , voor de mannen. Vrouwen verdienden in de afdeling ovens slechts % van
het ‘mannenloon’. De lonen van de incassetteersters aan de vernisovens waren in
 gemiddeld tussen ƒ  en ƒ  per week.

De directie van De Sphinx verstrekte voor de jaren ,  en  loongege-
vens van mannen, jongens en meisjes die bij de ovens werkten aan de redacteur J.W.
Matthijsen van het dagblad Het Volk. Deze zijn weergegeven in tabel ..

Hieruit blijkt het grote verschil in beloning tussen mannen en jongens enerzijds
en meisjes anderzijds die bij de ovens werkten. Meisjes verdienden slechts een derde
tot twee derde van het loon van jongens.
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. SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. Employés salarissen boven de  Gld per maand. F. Fleischhauer
vertrok op  mei  bij De Sphinx.

. De Glas- en Aardewerker,  maart .
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Tabel . Daglonen van mannen en jongens en minimum en maximum lonen van
meisjes werkzaam bij de ovens in guldens

1920 1923 1927

mini-
mum

gemid-
deld

maxi-
mum

mini-
mum

gemid-
deld

maxi-
mum

mini-
mum

gemid-
deld

maxi-
mum

mannen 5,10 4,60 4,15
jongens 4,20 3,80 3,40
meisjes 1,55 2,70 1,40 2,45 1,15 2,20

Bron: SHCL, archief Sphinx, brief van  februari  van de directie van De Sphinx aan
J. W. Matthijsen.

Tot de jaren dertig bleef het werk aan de rondovens ongewijzigd. Er werden echter
wel pogingen gedaan om de productiviteit op te voeren. Zo werkten er aan de
vernisovens voor  vier ploegen die als taak hadden het volplaatsen en leeghalen
van de vernisovens. Elke ploeg bestond uit  mannelijke en  vrouwelijke arbeiders.
Het laagste loon van de mannen bedroeg ƒ , voor het inzetten en uitpakken van
één oven dat in één dag gebeurde. De vrouwen verdienden ongeveer ƒ  per dag.
Om de productie op te voeren werden in opdracht van de technisch hoofdbeambte
van de aardewerkafdeling Fleischhauer vijf in plaats van vier ploegen samengesteld.

Dat leidde tot een besparing van  mannelijke en  vrouwelijke arbeidskrachten
die voor andere werkzaamheden kon worden gebruikt. De nieuwe inzettersploegen
moesten dezelfde hoeveelheid werk verzetten als de oude, grotere inzettersploegen.

Het loon van de mannen werd bovendien verlaagd van ƒ , naar ƒ , per dag
met als argument dat ze nu ook de ovens niet meer leeg hoefden te halen. Maar de
werktijd per dag was ongeveer even lang als voorheen. Door de arbeidsorganisatie
te veranderen was de directie van De Sphinx in staat om dezelfde productie te forceren
met geringere arbeidskosten. De Glas- en Aardewerkersbond maakte veel ophef over
deze veranderingen die een verzwaring van het werk van mannen en vrouwen tot
gevolg had. De werkverdeling tussen mannen en vrouwen bleef intussen ongewijzigd.

In  maakte een verslaggever van Het Volk een vergelijking tussen een moderne
aardewerkfabriek in Duitsland en De Sphinx-aardewerkfabriek in Maastricht. 

In de moderne fabriek rijdt een wagen over rails, die parallel loopen met den transportband.
De borden worden niet stuk voor stuk in de kassette gepakt, maar deze wordt er overheen
gestulpt. Dan neemt de wagen ze op en rijdt naar den oven, en den oven binnen. Geen
ronde bak, maar een tunnel, die elk uur een wagen binnenlaat, deze elk uur een wagenlengte
opschuift, een hittebad van  gr. geeft, tot hij er aan de andere zijde uitgestooten wordt,
om nadat de gebrande waar geglazuurd is, in sneller tempo een tweeden tunnel te passeeren.

Zijn oordeel over de situatie bij De Sphinx was heel wat minder lovend:
Herinner u de ovens van De Sphinx: ronde gevaarten, waarin acht man bezig zijn de
kassetten op te tassen met het nog weeke aardewerk, aangevoerd op wagens en door meisjes,
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. Het Volk,  februari  tweede blad. ‘Op bezoek bij “De Sphinx” – Een modern bedrijf in
Duitsland – Verleden en toekomst. Is het Maastrichtsche bedrijf “Technisch achterlijk”?’

. SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. Vergaderingen van den Raad van Bestuur  juli . Rapport
van Joseph Regout over juni  waarin hij aankondigde dat de tunneloven in de Boschstraat
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In november  was het besluit genomen om over te schakelen. Volgens het Personeelsorgaan
‘De Sphinx’  (), no , , werd de eerste tunneloven al op  mei  in gebruik genomen.

. SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. Vergaderingen van den Raad van Bestuur  april , Rapport
van de heer J.F.E. Regout over de maanden februari en maart .

. Ibidem.
. SHCL, archief Sphinx, ongeïnv., Vergaderingen van den Raad van Bestuur  december ,

die planken met toekomstige kopjes en kannetjes op het hoofd wiegelend in evenwicht
houden. Met  kassetten, vuurvaste bakken, . kilo aardewerk, is de oven gevuld.
Kruiwagens voeren de cokes aan, die er  uren den brand in onderhouden zal; dan nog
 of  dagen wachten tot de hitte vervlogen is en dezelfde ploeg kan met de ontruiming
van den oven beginnen. En dat proces wordt nog eens herhaald, als het gebrande produkt
in het emaille-bad gedoopt is.

Vijf jaar later, in , begon bij De Sphinx de vervanging van rondovens door
tunnelovens. De overschakeling van de oude rondovens naar tunnelovens betekende
een ingrijpende verandering in het arbeidsproces. Nu werd het aardewerk op kleine
wagentjes de oven ingereden zodat ‘de eigenlijke inzet- en uitpakploeg van onze
rondoven komt te vervallen’. Dit betekende een bezuiniging van ƒ . per jaar.
De raad van bestuur concludeerde dan ook: ‘De oven, die  tot . gld zal kosten,
maakt zich binnen het jaar door de bezuiniging betaald.’ Twee tunnelovens kwamen
in Limmel op de plaats van vijf oude rondovens. In Limmel werden de tunnelovens
gebruikt voor het bakken van tegels. De tunnelovens in de Boschstraat waren in staat
alle daar geproduceerde goederen te verwerken. 

Aangezien de brandtemperatuur voor onze artikelen sanitair, parafeu, hotelporcelein en
biscuit aardewerk gelijk of nagenoeg gelijk zijn en dus desnoods gelijk gemaakt kunnen
worden en in tegenstelling met vroeger, in grote cassetten, hetgeen een enorme
ruimtebesparing geeft.(..) De capaciteit van een dergelijke, toch betrekkelijk kleine
tunneloven valt enorm mee. Een enkele tunneloven kan al het sanitair verwerken en twee
ovens onze algeheele productie van het oogenblik, met uitzondering van een klein gedeelte
van het vernisaardewerk.

Het vernisaardewerk bevatte het schadelijke lood en moest wel in cassetten worden
gebakken om te voorkomen dat dit lood zich door de lucht zou gaan verspreiden.

De introductie van de tunneloven betekende een enorme besparing op de loon-
en brandstofkosten. Voor het in de oven zetten van closetten bijvoorbeeld viel de
ovenploeg van in- en uitzetters praktisch weg. Het kolenverbruik werd tot een fractie
teruggebracht en de cassettenbreuk nam af tot een derde. De besparing voor sanitair
bedroeg ƒ . per jaar als de oven uitsluitend voor het bakken van closetten zou
worden gebruikt. Als alleen wastafels zouden worden gebakken, werd ƒ . per
jaar bespaard. Voor de overige artikelen werd dit niet berekend maar werd uitgegaan
van een bezuiniging in de orde van grootte van het laatstgenoemde bedrag. Er kwamen
dan ook drie tunnelovens aan de Boschstraat.
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Rapport van de heer J.F.E. Regout over de maand november .
. SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. Personeelslijst juli  – april .
. Wikander, Kvinnors och mäns arbeten, -.
. SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. Personeelslijst juli  – april .
. SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. Gedachtewisseling omtrent [het] personeelsverloop  april .

De overschakeling van rondovens op tunnelovens had gevolgen voor zowel mannen
als voor vrouwen. Met de introductie van de tunneloven vervielen de inzetters- en
uitzettersploegen van mannen. Maar ook het vullen en uithalen van de ovens was
niet langer nodig. Na de overschakeling van de rondoven op de tunneloven daalde
het aantal vrouwen dat bij de ovens werkzaam was. Vrouwen kregen nu de taak om
de wagens die de ovens werden ingereden te laden en af te laden. Maar ook het
aantal mannen dat aan de ovens werkzaam was, daalde aangezien zij in de in- en uit-
zettersploegen werkten. Nog slechts een enkeling was nodig als wagendoorrijder.
Opvallend is dat deze technische vernieuwing weliswaar grote veranderingen in het
arbeidsproces teweegbracht maar de bestaande seksesegregatie ongewijzigd liet. De
nieuwe functies van mannen en vrouwen bouwden voort op de oude. Met het
vervallen van het incassetteren werden vrouwen wagenopbouwsters. Met het vervallen
van het in- en uitzetten van de cassetten werden mannen wagendoorrijder. Dat wil
zeggen dat zij voor het feitelijke transport zorgden van de wagens die door de ovens
gingen. Bij Gustavsberg werd de introductie van de tunneloven juist aangegrepen
om vrouwen het vulwerk voor de ovenwagentjes te laten doen. 

In  werkten er bij De Sphinx overwegend mannen bij de ovens (%) en
waren vrouwen in de minderheid. Begin  lag deze verhouding precies omgekeerd:
toen bestond deze afdeling voor % uit vrouwen. De seksesegregatie bij de ovens
bleef tot februari  ongewijzigd. In die maand werkten twaalf vrouwen als
wagenlaadster bij de biscuit-tunneloven. In maart  werden de eerste twee
mannelijke wagenladers aangenomen. Dat aantal nam toe tot tien in april . Op
dat moment was er nog slechts één vrouw werkzaam als wagenbelaadster. In 
was er een tekort aan personeel bij de opbouw van de biscuit- en verniswagens die
de oven in moesten. Door het vertrek van Belgische vrouwen, die dit werk voor-
namelijk deden, waren er ongeveer  plaatsen vacant. De toenmalige fabrieksdirecteur
van de aardewerkfabriek, de heer J. Kramer, stelde toen: ‘Juist aan wagenopbouw
moet meer zorg besteed worden en wij zullen daarop op mannen moeten omschakelen
voor [de opbouw van] wagens.’ De toenmalige voorzitter van de raad van bestuur,
Adolphe Regout, vroeg zich daarop af: ‘Zijn mannen daarvoor handig genoeg en
aardt hun dat?’ Kramer stelde hem gerust: ‘Dat gaat even goed; eventueel kunnen
meisjes volgens Bedaux-stelsel en mannen in tarief werken, waardoor die een loon
van - cent halen.’ Mannen moesten in staat gesteld worden om een hoger loon
te verdienen dan vrouwen die dezelfde werkzaamheden verrichtten. Daarvoor werden
verschillende loonstelsels gebruikt.

Zelfs in een periode dat mannen en vrouwen hetzelfde werk deden, werd er door
de directie een verschil geconstrueerd tussen het werk van beide seksen. Deze keer
gebeurde dit door de wijze waarop mannen- en vrouwenlonen tot stand kwamen:
mannen kregen tarieflonen en vrouwen werden middels het Bedaux-stelstel betaald
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. Maenen, Petrus Regout -, .
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van Petrus Regout van het getal der werklieden op  augustus .
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naar prestatie. Doordat voor beide seksen een ander loonstelsel werd gebruikt, werd
niet zo snel een vergelijking tussen het loon van mannen en het loon van vrouwen
gemaakt. De directie vond het belangrijk om dit sekseverschil op de een of andere
manier in stand te houden. Als er geen daadwerkelijke verschillen in de werkzaamhe-
den van mannen en vrouwen waren, moest het verschil op een andere wijze worden
geconstrueerd want verschil moest er blijven.

Schilder- en decorafdeling
Nadat het aardewerk was gebakken, konden versieringen worden aangebracht. Dit
kon door het schilderen op het nog ongeverniste aardewerk, het zogenaamde biscuit-
schilderen of door het bedrukken van aardewerk. Het was ook mogelijk schilderwerk
aan te brengen op het reeds geverniste aardewerk: dit werd decorschilderen genoemd.
Een speciale vorm hiervan was het vergulden, dat wil zeggen het aanbrengen van
gouddecors dat een betrekkelijk kostbaar procédé was.

Uit de telling van  bleek dat er zowel vrouwen als mannen bij het schilderen
van aardewerk werkzaam waren. Het uitvoerend werk werd overwegend door
meisjes gedaan. Het beschilderen van het aardewerk met verschillende patronen moest
hun echter wel worden geleerd. Daarvoor trok Petrus Regout al vroeg buitenlandse
vaklieden aan. In  sloot Regout een contract met de Belgische schilder Jean
Baptiste Paul Gaudelet voor vier maanden. Gaudelet kreeg  franken per maand
en moest hiervoor ‘de noodige teekeningen maken, de meisjes leeren [en] de kinderen
lesgeven’. Eind  woonde de Franse porseleinschilder François Theophile Caquet
in de Boschstraat. Hij vervulde eenzelfde functie in de aardewerkfabriek van Regout
als Gaudelet. 

In  werkten er in totaal  mannelijke en vrouwelijke schilders in deze afdeling
en drie jaar later waren dat er . Uit de telling van  bleek dat er bijna evenveel
mannen als vrouwen als schilder werkten, namelijk  mannen en  vrouwen. De
gemiddelde leeftijd van de mannen was  en die van de vrouwen  jaar. In 
werd Charles Rombauts, een vakman-vergulder uit Brussel, aangetrokken om het
vergulden in te voeren. Waarschijnlijk is deze poging niet geslaagd: Charles Rombauts
vertrok op  februari  al weer naar Luik en de grondstoffen voor het vergulden
werden in  nog steeds uit Engeland betrokken.
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, nr. , Charles Rombauts kwam op  september  in Maastricht aan en SHCL, archief
Sphinx, ongeïnv. G. Olivier, deel VII, De Décor-afdeling, .

. SHCL, archief De Sphinx, inv.nr.  [Giessel], Contractenboek -, , ‘Staat der
Werklieden welke op de e January  in de fabriek werkzaam zijn volgens eene nominative
lijst’ en inv.nr.  [Giessel], Contractenboek -, -, ‘Staat aanwijzende het aantal
Heeren Employés en werklieden gebezigd in de fabrijken van de Heer P. Regout op  January
’.

. Collet, ‘The Staffordshire Potteries’, - en Whipp, ‘The Stamp of Futility’, -.
. Personeelsorgaan der N.V. Kristal-, Glas- en aardewerkfabrieken “de Sphinx” v/h.Petrus Regout & Co

Maastricht  (), no ,  april . Weduwe Murrer was  jaar in  en waarschijnlijk
de op  juli  geboren Maria Loontjes die op  juni  in dienst kwam.

. Een kwaad leven, deel , Maastricht, , verhoor Johan Roukens decoratieschilder, antw. .
. SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. Orderregister, , order van  december . Over het

aannemen van mannelijke schilders. ‘Zoolang het aantal mannelijke schilders of teekenaars in de
decorwerkplaats niet gedaald is tot acht, zal geen aangenomen worden, zonder voor kennis van
den heer Louis Regout o.z.p., door den heer van Dishoeck o.z.p.’

.  Enquête gehouden door de Staatscommissie benoemd krachtens de wet van  Januari 
(Staatsblad no ) gehouden te Nijmegen betreffende onderscheidene bedrijfstakken in de eerste
inspectie, deel  (), -.

Onder invloed van de uit Stoke-on-Trent afkomstige directeur (en voormalige
china painter) Edwin Abington nam het aandeel van vrouwen in de functie van
schilder in de tweede helft van de negentiende eeuw steeds verder toe: in  waren
er drie mannelijke en zeventien vrouwelijke schilders, in  waren er nog slechts
twee mannelijke en  vrouwelijke biscuitschilders in de decorafdeling werkzaam.

In Staffordshire was decoreren van aardewerk het werk van vrouwen. Vrouwen
kregen daarmee ook de taak de nieuw aangenomen meisjes op te leiden in het vak.
Zo moest de vroegere meesteres van de decorafdeling, de weduwe Murrer, het schil-
deren nog eens voordoen aan de voormalige fileersters en schilderessen tijdens een
bedrijfsbezoek. ‘Van häör höbbe veer ‘t vak gelierd’, vertelden de toeschouwsters.

Vrouwen werkten vooral als biscuitschilder, ze schilderden op het nog niet
gebakken aardewerk of zij kleurden de eenmaal gebakken en bedrukte producten
in. De mannelijke schilders brachten decors aan op reeds geglazuurde voorwerpen.
Ook bij het decoreren werd een onderscheid gemaakt tussen mannenwerk en
vrouwenwerk. Vrouwen voerden de standaard decorbewerkingen uit en mannen
kregen het kunstzinniger werk of zoals porselein-decoratieschilder Johan Roukens
het onder woorden bracht: ‘Wij mannen maken echter artikelen uit de hand’. Hij
gaf als voorbeeld cachepots, sierpotten om bloempotten. 

Ook het decoreren werd in toenemende mate werk van vrouwen en meisjes. Vanaf
december  werd er een bewuste politiek gevoerd om het aantal mannelijke
schilders in de decorwerkplaats aan de Boschstraat terug te brengen tot hoogstens
acht. Dit streven werd ingegeven door het grote verschil in lonen tussen mannelijke
en vrouwelijke schilders. In  verdiende een mannelijke schilder gemiddeld ƒ ,
voor een tienurige werkdag. De vrouwelijke schilders verdienden daarentegen slechts
ƒ , per dag, nog niet de helft van hun mannelijke collega’s. In  waren er
nog achttien mannelijke schilders of tekenaars in het decoratelier werkzaam. Dit aantal
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Decorschilder-afdeling in  waar uitsluitend vrouwen werkten onder toezicht van een met
mannelijke opzichter. (GAM fotocollectie Sphinx)

daalde tot elf in  en vanaf  waren er niet meer dan de beoogde acht
mannelijke schilders werkzaam in het decoratelier.

Van  tot de Eerste Wereldoorlog nam het aantal arbeiders op het decoratelier
steeds toe. Zo waren er in   meisjes als biscuitschilderessen. De vrouwen
zaten naast elkaar aan lange tafels en zij maakten ieder hun eigen werk. Iedere vrouw
had op haar plaats een losstaande kleine tournette tussen haar en de tafel en aan haar
rechterzijde een aan de tafel vastzittende plank, het zogenaamde banquet, waarop
haar arm kon steunen bij het fileren en schilderen.

Het onderzoek naar de arbeid van de gehuwde vrouw dat de arbeidsinspectie in
 verrichtte, toonde aan dat in de decorafdeling vrouwen lange tijd hetzelfde werk
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Decorschilderes in . Het decoreren van dekschalen en andere voorwerpen wordt door geschoold
personeel met de hand uitgevoerd. (GAM fotocollectie Sphinx)

bleven doen omdat alleen door oefening een behoorlijk loon te verdienen viel.

Vrouwen op de decorafdeling verdienden het beste van alle vrouwen werkzaam in
de aardewerkfabriek. De laagste lonen op de schilder-decorafdeling lagen in 
tussen de ƒ  à ƒ  en de hoogste lonen tussen ƒ  à ƒ  per week. Mannen ver-
dienden de hoogste lonen in de vormafdeling of als graveur of drukker in de drukkerij.

Uit een bewaard gebleven personeelsboek (-) blijkt dat de  biscuitschilde-
ressen gemiddeld op -jarige leeftijd in deze afdeling kwamen. Waarschijnlijk deden
zij eenvoudiger werk want bleven ze gemiddeld slechts , jaar op deze afdeling.
Te kort om ingewikkeld decor werk te leren. De gemiddelde leeftijd bij vertrek lag
dan ook op , jaar. Het arbeidsverloop van de biscuitschilderessen in deze periode
week af van het arbeidsverloop tijdens het onderzoek naar de arbeid van de gehuwde
vrouwen in , waarbij juist werd geconstateerd dat deze vrouwen lang op deze
afdeling werkzaam bleven. 
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. SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. ‘In het centrum van onze aardewerkindustrie’(ca. ), .
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Uit verschillende beschrijvingen van het werk van de schilderessen wordt duidelijk
dat het schilderen een vaardigheid vereiste die pas na veel oefening werd bereikt.
Zo gaf Neideck in  een beschrijving van het werk van de decorschilderessen:

Ziet eens met welke vaardige, rappe hand meisjes en vrouwen een zuivere circel op de
voorwerpen trekken; zij zetten het slechts op de draaischijf voor zich neer en drukken
even het penseel er tegen! Zeer eenvoudig, maar toch eischt het groote geoefendheid.

In een beschrijving van het werk van schilderessen die bijna vijftig jaar later werd
gemaakt, komen dezelfde elementen naar voren. Het werk leek eenvoudiger dan
het was.

Dit eenvoudig decoreeren nu geschiedt vrijwel in een onderdeel van een seconde. Even
tikken de vingers tegen het draaiende kopje, tot het zuiver gecentreerd in het midden van
de snel ronddraaiende tournette staat- dan een stipje met het penseel en het randje is klaar.
Men probeere het de Maastrichtse fabrieksmeisjes echter niet na te doen, want elke poging
in die richting is tot mislukken gedoemd. Het voorwerp is niet in het midden te krijgen,
of het vliegt ver weg, wanneer men in zijn ongeduld een iets te hardhandige beweging
zou maken.

Schilderen was de functie die de meeste vaardigheid vereiste van alle werkzaamheden
die vrouwen in de aardewerkfabrieken verrichtten. Opvallend is dat door de waar-
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nemers wel de termen vaardigheid en geoefendheid werden gebruikt maar niet het,
kennelijk voor mannen gereserveerde, woord scholing.

Drukkerij
Petrus Regout begon in  met de productie van geschilderd aardewerk maar pas
in  werd het eerste bedrukte aardewerk geproduceerd. Hij maakte daarbij
opnieuw gebruik van buitenlandse werklieden. In  nam Regout de Duitse graveur
en drukker Peter Schellenbach aan teneinde ‘de drukkerij in te voeren, in werking
te brengen en op zo bekwaam mogelijke wijze voort te zetten’. Verder zou hij
de platen graveren en al het werk in de drukkerij leiden en uitvoeren. Daarnaast moest
hij, niet alleen voor het gedrukte goed maar ook voor het witte en beschilderde, het
glazuur vervaardigen. In de drukkerij kreeg hij twee mannen en twaalf meisjes ter
beschikking die hij in de diverse werkzaamheden moest onderrichten. Hoewel het
contract voor zes jaar was gesloten, werd hij reeds het jaar daarop, in , vervangen
door de Luxemburger Cranenwitter. Deze kreeg in januari  de opdracht enkele
platen te graveren voor het bedrukken van een compleet servies. De gegraveerde
platen zou hij in april naar Maastricht brengen alwaar hij zich zou vestigen om bij
Regout een drukkerij te installeren. Cranenwitter verplichtte zich eveneens zijn kennis
over te dragen, leiding te nemen over de drukkerij en de platen te graveren en te
repareren. Tevens zou hij iemand meenemen die de drukpers zou kunnen bedienen.
Ook deze relatie was vermoedelijk niet van lange duur aangezien in  de Engelse
drukker Michael Tulloch voor een periode van minimaal zes maanden in dienst werd
genomen. Het is aannemelijk dat de toenmalige directeur van de aardewerkfabriek,
William Crisp, zorg heeft gedragen voor het aantrekken van de uit North Shields
afkomstige Michael Tulloch. 

Naar alle waarschijnlijkheid zijn de pogingen van de Duitse graveur en drukker
Peter Schellenbach in  en de Luxemburgse graveur Cranenwitter in  om
een drukkersafdeling op te zetten, niet geslaagd want in het personeelsoverzicht van
 werden uitsluitend  schilders genoemd. 

Pas in  was er sprake van een drukkerij waarin  mannen en  vrouwen werk-
ten. Er is alle reden om aan te nemen dat deze drukkerij geheel op Engelse leest
was geschoeid, aangezien alle drukkers en graveurs die na Michael Tulloch werden
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Drukkersatelier van De Sphinx in . Links de drukker aan de drukpers, op de voorgrond de
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aangetrokken van Engelse origine waren. De directeur William Crisp zorgde voor
het aantrekken van de uit Sunderland afkomstige graveur William Mowalt die op
 november  in dienst kwam van Regout. Ook de in  aangetrokken
graveur John Brammer en de in  in dienst tredende graveurs John Mayer Beddau
en Arthur Steel waren uit Engeland afkomstig. Wel was er sprake van een ver
schuiving van de herkomst van de Engelse werklieden. Toen William Crisp in 
werd opgevolgd door de uit Stoke-on-Trent afkomstige Edwin Abington kwamen
ook de Engelse werklieden niet langer uit de omgeving van Sunderland maar uit
die van Stoke-on-Trent. Zo werd in  de uit Burslem afkomstige graveur Richard
Cartwright aangetrokken. 



pielemannen en cassettendraagsters 

van een korte onderbreking in , toen hij in Luik verbleef, bleef hij tot  in Maastricht
woonachtig.

. Verhoor van J.H.L. Godding die sinds  porseleindrukker was bij de firma Regout, Een kwaad
leven, deel  Maastricht, -, antw.  t/m .

. ARA, archief .. Centrale Dienst Arbeidsinspectie inv.nr.  ‘Aantal aardewerk- en
porceleinfabrieken’, .

. SHCL, archief Sphinx, inv.nr.  [Giessel], Bevolkingsregister -, Personeelsorgaan ‘De
Sphinx’  (), no.  en SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. Personeelsboek afdeling decor en
drukkerij van  mei  tot en met  maart .

. SHCL, archief Sphinx, inv.nr.  [Giessel], Contractenboek-, .
. SHCL, archief Sphinx, inv.nr.  [Giessel], Contractenboek -,  en inv.nr.  [Giessel]

Contractenboek -, -. ‘Staat aanwijzende het aantal Heeren Employés en werklieden
gebezigd in de fabrijken van den Heer P. Regout op  Januarij ’.

. SHCL, archief Sphinx, inv.nr.  [Giessel], Vergelijkende staten van verkoop, fabricage enz. tabel
. De personeelsbezetting van de drukkerij bereikte in  haar top en niet in  zoals Bogaers,

Aangezien de drukkerij opgezet werd door Engelse vaklieden, gebruik makend
van Engelse technieken en zij bovendien tot taak kregen alle andere arbeiders in deze
afdeling op te leiden, was de seksesegregatie in de drukkerij van De Sphinx een exacte
kopie van de drukkerijen in de Engelse aardewerkfabrieken. 

Bij het drukken werden door middel van koperen platen afbeeldingen gemaakt
die op het aardewerk werden aangebracht. Op de drukkerij werd in teams van één
man en drie of vier vrouwen gewerkt. De man smeerde een kopergravure met verf
in waarna er een blad papier op werd gelegd, vervolgens ging hij er met een handpers
over waardoor de gravure op het papier kwam. Hij verrichtte hetzelfde werk als in
de lithografie. Daarna namen de vrouwen het werk van hem over. Een meisje knipte
de prentjes uit. Een vrouw, de zogenaamde oplegster, plakte de uitgeknipte prentjes
op de voorwerpen. Een andere vrouw, de zogenaamde wrijfster, wreef met behulp
van een bundeltje stevig samengebonden lappen het bedrukte papier tegen het te
bedrukken voorwerp aan. De vierde vrouw waste het papier van het voorwerp. De
oplegster had het lastigste werk aangezien de wijze waarop de prentjes moesten worden
opgeplakt oefening vereiste. Zij verdiende van deze vrouwen dan ook het meeste.

Maria Christina Thiry kwam op  september  in de drukkerij werken en werkte
heel lang als oplegster bij de drukker Frans Relick. Zij ging op  januari  na 
dienstjaren met pensioen, de drukker Frans Relick volgde op  oktober van datzelfde
jaar, na  dienstjaren.

Het aantal personeelsleden van de drukkerij groeide van  mannen en  vrouwen
in  tot  mannen en  vrouwen in . In  waren er  personen in
de drukkerij werkzaam terwijl dit aantal in  was teruggelopen tot , namelijk
 mannen en  vrouwen. Voor de periode van  tot  is het totaal aantal
drukkers en drukkersmeisjes bekend. Dit aantal dekt niet de personeelsbezetting van
de drukkerij (graveurs en opzichters vallen er niet onder) maar geeft wel een goede
indicatie van de personeelsbezetting in de loop van de tijd. In de periode tussen 
en  was er sprake van geleidelijke groei, gevolgd door een periode waarin de
personeelsomvang stabiel bleef. Daarna volgde een periode van snelle groei. In 
werd de top bereikt, gevolgd door een periode waarin de personeelsomvang van de
drukkerij hevig fluctueerde. Deze pieken en dalen in de personeelsomvang waren
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het gevolg van de sterk wisselende vraag naar bedrukt aardewerk waardoor in sommige
periodes de volledige capaciteit van de drukpersen werd benut en in andere maar
een beperkt deel. 

Tot  werd op grote schaal met de hand gedrukt, daarna werden machinepersen
in gebruik genomen waardoor het aantal handpersen terugliep. Met de reorganisatie
in  werden  van de toen  aanwezige handdrukpersen opgeruimd. Naast de
twee machinale drukpersen bleven er slechts zeven handdrukpersen in gebruik. ‘Al
het overige prentenwerk wordt nu machinaal vervaardigd, met gevolg de enorme
uitsparing der arbeiders.’ Vanaf  tot  waren er steeds twee machinale
drukpersen naast enige handpersen. De handpersen maakten tussen de  en 
afdrukken per dag. Eén machinale drukpers maakte  à  prenten per minuut
(ongeveer  per dag) zodat er meerdere afwerkingsploegen per pers werkten.

De twee machinepersen werden gebruikt voor de normale productie. De handpersen
werden gebruikt om de fluctuaties in de vraag op te vangen. Zo werd in  de
drukkerij de beperkende factor voor een hogere productie. ‘Alhoewel o.a. in luttele
maanden tijds het aantal plakprentjes-ploegen gebracht is van  op , levert deze
afdeeling niet voldoende artikelen af.’ Enige maanden later was dit knelpunt opge-
heven door het aantal plakprentjesploegen uit te breiden tot zeven. Nu was er weer
te weinig werk om al deze ploegen aan de gang te houden.

In de drukkerij werkten meer vrouwen dan mannen. In  werkten er  mannen
en  vrouwen. Mannen waren opzichters, graveurs en drukkers. Vrouwen werkten
als drukkersmeisjes en snijdsters. De vier opzichters verdienden ƒ , per dag, de
drie graveurs zelfs ƒ , per dag;  van  mannnen op deze afdeling werkten als
drukker. Een drukker verdiende in  gemiddeld ƒ , per dag. De  drukkers-
meisjes verdienden gemiddeld ƒ , per dag, de  snijdsters slechts ƒ , per dag.
Vrouwen verdienden in  gemiddeld ƒ , per dag tegen mannen ƒ ,, dat
wil zeggen %. De lonen van gehuwde vrouwen op de drukkerij lagen in 
iets beneden de ƒ  à ƒ  per week.

Het aantal (mannelijke) drukkers in de drukkerij verminderde met de introductie
van de machinale drukpers. Mannen bleven drukker aan de handpersen maar de
machinale drukpersen werden in toenemende mate door vrouwelijke drukkers be-
diend. In de loop van de tijd vormden mannelijke drukkers een minderheid. Zo
werkten er in  slechts twee mannelijke handdrukkers en nog eens twee als
machinedrukkers; tegelijkertijd werkten er  vrouwelijke drukkers. De mannen
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verdienden ƒ  bruto per dag, de vrouwen slechts ƒ ,. Na de Tweede We-
reldoorlog werkten er in verhouding nog meer vrouwen: vier drukkers tegen 
druksters. Aan de overige werkzaamheden van de vrouwen veranderde niets. Daar-
door nam het aantal vrouwen in de drukkerij-afdeling in de loop van de tijd toe.

Voor de periode tussen  en  is er een personeelboek bewaard gebleven
dat alle arbeid(st)ers bevat die in die periode in de drukkerij werkzaam waren.

Daarbij gaat het om  mannen en  vrouwen. De gemiddelde leeftijd waarop
mannen in de drukkerij kwamen werken was  jaar tegen  jaar voor de vrouwen.
De gemiddelde leeftijd waarop de mannen de drukkerij in deze periode verlieten,
was ruim  jaar. Voor de vrouwen was dit  jaar. De groep vertrekkende
mannen had , jaar op de drukkerij gewerkt, tegen , jaar van de groep vertrekkende
vrouwen. Sommige vrouwen werkten heel lang op de drukkerij-afdeling. Maria
Catharina Goddin werd op  december  geboren en kwam op  april 
op - jarige leeftijd bij de drukkerij-afdeling van De Sphinx werken. Zij werkte
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daar bijna  jaar toen zij op  november  overleed. Hubertus Heijmans werd
op  november  geboren en kwam op  juli  bij de drukkerij-afdeling
van De Sphinx werken. Hij werkte daar ruim  jaar toen hij op  april  over-
leed.

Vernisafdeling
In  werkten er  personen in de vernisafdeling. Op dat moment werkten er
al twee Engelsen, te weten G. en A. Hodgson. Dit duidt ook voor deze afdeling op
de onmiskenbare buitenlandse invloed. In  bestond de gehele vernisafdeling
uit slechts zeven personen: een mannelijke vernisgever van  jaar werd geassisteerd
door twee jongens van  jaar en twee meisjes van  jaar. Daarnaast werkten er nog
twee vrouwen in de verniskamer; zij voerden geverniste voorwerpen aan en brachten
ze weg. De seksesegregatie zoals die in de jaren veertig van de negentiende eeuw
bestond, week af van de latere vorm. Dit wijst erop dat de seksesegregatie nog niet
uitgekristalliseerd was. In de daarop volgende personeelsoverzichten van , 
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en  werd de vernisafdeling niet apart vermeld maar werd het daar werkende
personeel waarschijnlijk bij het personeel van de (vernis)ovens geteld.

Er waren drie vernismethodes, namelijk het dompelen, het draaien en het aan-
smeren met penseel. Bij de eerste twee methodes verrichtte een man de hoofd-
werkzaamheid en werd hij geassisteerd door vrouwelijke hulpen. Bij de eerste methode
werden de voorwerpen afkomstig uit de biscuitoven door de vernisgever in een
glazuurbad gedompeld. Aan zijn linkerhand kreeg hij de waar aangegeven en vlak
voor hem, even boven de kuip of ook rechts daarvan, zette hij de gedompelde waar
neer. Deze man maakte zelf het glazuurslib klaar. De beschadigingen die door het
aanpakken in de vernislaag ontstonden, werden naderhand met een penseel weg-
geretoucheerd. Een andere methode van vernissen die bij platte voorwerpen als
borden, schoteltjes en dergelijke werd toegepast, was het draaien met behulp van
een tang. De taak van de vrouwelijke arbeiders bestond eruit de waar aan te geven
of aan te pakken en weg te brengen. De derde methode, het retoucheren van de
vernislaag met een penseel, werd alleen toegepast om beschadigingen te herstellen.
Dit werk gebeurde door vrouwen.

In de verniskamer waren vrouwen veruit in de meerderheid. Zo waren er in 
 mannen werkzaam tegen  vrouwen. Mannen waren enkel werkzaam als op-
zichter of vernisgever. Elke vernisgever werd door minstens drie vrouwen geassisteerd.
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Dompelen van voorwerpen in een verniskuip in . (SHCL, fotoarchief)

Opvallend is verder dat de vernisgevers gemiddeld meer verdienden dan de opzichters.
De vernisgevers verdienden ƒ , per dag tegen ƒ , voor de opzichters. De
vrouwen in de verniskamer verdienden gemiddeld ƒ , per dag.

Het vernis dat gebruikt werd, bevatte meestal lood omdat dit soort vernis goed
smeltbaar was en een mooie glans gaf. Lood was een uiterst gevaarlijke stof die op
den duur tot verlammingsverschijnselen en kolieken kon leiden. Tijdens de par-
lementaire enquête van  was er nog betrekkelijk weinig aandacht voor het gevaar
van loodvergiftiging in de vernisafdeling van de aardewerkfabriek, alhoewel het wel
zijdelings aan de orde kwam. Zo vertelde de arts Van Kleef dat zich in de laatste 
à  jaar twintig gevallen van loodvergiftiging hadden voorgedaan in de aardewerkfa-
brieken van Regout en de Céramique. Zijn remedie ter voorkoming van loodvergifti-
ging was eenvoudig:

In het glazuursel zit loodwit. De menschen die daarmede den geheelen dag in contact
komen, staan dus, omdat zij zich niet behoorlijk wasschen, wanneer zij eten of drinken,
min of meer aan loodvergiftiging bloot. Dat was gemakkelijk te veranderen, wanneer aan
hen nu en dan andere werkzaamheden werden opgedragen.

In november  werd bepaald dat om loodvergiftiging te voorkomen ‘de helft der
mannen vernisgevers bij het begin van iedere quinzaine vervangen worden door de
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cassettenbinders en de doordragers, deze zullen vervangen worden door mannen
vernisgevers. De helft der vrouwen of meisjes der vernisgevers zal bij het begin van
iedere quinzaine vervangen worden door de colomoplegsters, uitpaksters en
opdraagsters der biscuitovens, deze zullen vervangen worden door de vrouwen of
meisjes der vernisgevers.’

De publieke aandacht voor loodvergiftiging in de aardewerkfabrieken werd pas
gewekt nadat de arbeidsinspectie in  een uitgebreid onderzoek had verricht.

Tabel . Werkzaamheden van mannen en vrouwen in de verniskamer bij De Sphinx
in 

mannen vrouwen

vernisgevers 45
aannemen van geverniste voorwerpen (= opzetten) 73
aannemen van biscuit aan vernisgever (= bijzetten) 7
afwassen, afwrijven enz. 19
penselen 19
schoonmaken van kuipen, vloeren enz. 8
afdragen en inpakken 34 107

totaal 79 233

Bron: ‘Verslag omtrent een onderzoek naar het voorkomen van loodvergiftigingen in de aarde-
werkindustrie en eenige andere bedrijven, in het jaar  ingesteld’ in Verslagen van de Inspecteurs
van den Arbeid (), -, .

In de aardewerkfabriek De Sphinx werkten de arbeiders afwisselend veertien dagen
in de verniskamer en veertien dagen bij de ovens. 

Opvallend was evenwel dat de verbodsbepalingen die in  en  in twee
Koninklijke Besluiten werden vastgelegd enkel de arbeid van vrouwen en kinderen
in de vernisafdeling betrof. Mannen mochten gewoon hun uiterst ongezonde werk
blijven doen. De directie van de aardewerkfabriek De Sphinx dreigde met sluiting
van haar fabrieken als het Koninklijk Besluit van juli  zou worden uitgevoerd.

Dit zou namelijk betekenen dat vrouwen en meisjes niet langer als assistenten van
mannelijke vernisgevers mochten werken in de vernisafdeling. De directie hoefde
geen gevolg te geven aan haar dreiging want in de praktijk mochten vrouwen en
meisjes dit werk gewoon blijven doen. Wel werden zij in opdracht van de arbeids-
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inspectie medisch gekeurd. De wet en de daarop gebaseerde Koninklijke Besluiten
hadden geen wijziging van de reeds bestaande seksesegregatie tot gevolg. Wat de
wetgeving niet had kunnen bewerkstelligen, gebeurde wel door de introductie van
vernismachines in de dertiger jaren. Daardoor was een aantal meisjes overbodig
geworden en door De Sphinx ontslagen.

Sorteerkamers en aardewerkmagazijnen
De sorteerkamers en de aardewerkmagazijnen waren de laatste afdelingen van de
aardewerkfabriek. Eerst werden de geproduceerde aardewerken voorwerpen nage-
keken, het stof werd eraf geklopt en vervolgens werd de partij gesorteerd naar kwa-
liteit. Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen eerste, tweede, derde keus en rebut
of uitschot. Het sorteren van aardewerk was vrouwenwerk. De aardewerk-technicus
G. Olivier stelde dat het sorteren ‘uitzonderlijk hoge eisen, ja, vergt een volleerde
vakkennis van diegenen die er mee belast zijn’.

Volgens hem gebeurde dit werk door vrouwen want ‘het ligt de vrouwen beter,
terwijl het mannen te weinig bevrediging geeft. De man heeft graag het gevoel dat
hij iets maakt in de volle zin van het woord.’ Dit lijkt weer typisch een redenering
achteraf om de verdeling tussen mannenwerk en vrouwenwerk te ‘verklaren’. 

Het toezicht op de sorteerkamer was aanvankelijk wel mannenwerk. Zo was T.
Leseur in  meester in de uitzoeksterskamer en verdiende daarmee ƒ , per
dag. Het was zijn taak om van het weghalen van de getelde en gesorteerde
hoeveelheden aardewerk de soort en de aantallen in zijn boek te schrijven. Daarna
werden door de ‘draagploegen’ de verschillende soorten met handwagens weggehaald
of gebracht, naar de pakkerij, de verzendingsplaats of naar het magazijn. Ook de
draagploegen bestonden uit vrouwen ondanks het feit dat dit geen licht werk was.
Al had een man het algehele toezicht, onder hem werkten weer meesteressen die
toezicht hielden over een bepaalde kamer. Zo was Maria Cornelia Mays meesteres
van de oude uitzoeksterskamer en Maria Elisabeth Semmeling meesteres van de nieuwe
uitzoeksterskamer. Zij verdienden respectievelijk ƒ , en ƒ , per dag.

Bij het verpakken van het gesorteerde aardewerk werkten zowel mannen als vrou-
wen, ieder met hun eigen specifieke taak. De inpakkers waren belast met het halen
van lege manden en kisten uit de loods, het met repen beslaan van de kisten en het
wegen en uitvaren van de kisten en manden. Het werk van de inpaksters bestond
uit het halen van de te verpakken goederen uit de magazijnen, het afvegen van het
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stof, het feitelijk verpakken en tellen van de goederen. Alle met goud beschilderde
voorwerpen werden zorgvuldig in papier verpakt terwijl de andere in hooi en stro
werden gewikkeld. Neideck benadrukt in  dat dit ‘erg preciezie werk’ was en
hij daagde iedereen uit ‘een kist met aardewerk uit te pakken en vervolgens alles wat
er uitgekomen is weder in te doen’. Elke kist werd voor zij de fabriek verliet, gewogen
en gemeten; het eerste gebeurde met behulp van bascules die een weegvermogen
van . kilo hadden. Op de dag dat Neideck de aardewerkfabriek bezocht, stonden
er  kisten gereed voor verzending. 

Ook de werkzaamheden van de sorteersters ondergingen veranderingen door de
introductie van de tunneloven. De sorteersters hadden vroeger alleen een afklopijzer
om de triangelpunten van het gebakken aardewerk af te slaan. Zij werkten zittend
op een voetenbankje terwijl zij steeds verhuisden met dit bankje, telkens verder totdat
de hele partij was nagekeken, rondgedraaid en afgeklopt om daarna de hele partij
te sorteren in de verschillende keuzesoorten.

Vanaf  lag de eindsorteerkamer aan het afkoeleinde van de tunneloven. Het
sorteren gebeurde nu staande aan tafels, langs de lopende band waarmee de voorwerpen
werden getransporteerd van de uitpakkers van de tunnelovenwagens naar de sorteerster.
Deze zetten de voorwerpen op hun plaats op de tafel of in rekjes en kistjes en na het
sorteren zetten deze meisjes alles weer in latmanden voor verder transport naar het
magazijn met wagens en bakken. Met de introductie van de transportbanden werd
veel van het (zware) werk van de draagsters overgenomen. Een aantal meisjes was
daardoor overbodig geworden en werd door de directie van De Sphinx ontslagen.

Voor het sorteren van het aardewerk bleven ervaren vrouwen onmisbaar. De
directie zag dan ook niet veel mogelijkheden om deze veelal uit België afkomstige
vrouwen door Nederlandse te vervangen zoals het Ministerie van Justitie halverwege
de jaren dertig voorstelde. 

De [...] vrouwelijke werkkrachten verrichten in ons magazijn zwaar werk en vervullen
deze taak op consciëntieuze wijze, zoodat zij moeilijk te vervangen zijn. Het is voor ons
niet mogelijk deze werkneemsters op korten termijn te ontslaan en wij zijn overtuigd,
dat dit kleine contingent niet door Maastrichtse werkkrachten te vervangen is. 
Voor wat betreft de vrouwelijke arbeidskrachten voor onze fabrieken aan de Boschstraat,
stellen wij ons daarom op het standpunt, dat, om plotselinge inzinking te voorkomen, een
zeker aantal gerecruteerd dient te worden uit het Belgische Jekerdal en de Kempen.

Na de Tweede Wereldoorlog was de situatie onveranderd, in de woorden van G. Olivier:
Sedert geen gehuwde vrouwen meer te werk gesteld zijn en het verloop van jonge meisjes
uit de aard der zaak groot is, vraagt de opleiding tot sorteerster grote aandacht. Het
uitsorteren van uitschot of rebut is nog vrij eenvoudig, maar de kwaliteitsvaststelling volgens
e, e of e keus vraagt grote ervaring en stelt hoge eisen aan het toezichthoudend
personeel. 
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. Mannenlonen, vrouwenlonen

Er zijn slechts fragmentarische loongegevens van De Sphinx-aardewerkfabriek. De
directie van De Sphinx was niet scheutig met het openbaar maken van loongegevens
en de loonboeken zijn niet bewaard gebleven. Slechts voor vier perioden zijn er
loongegevens van mannen en vrouwen, te weten , -, - en
. Binnen elk van deze vier momentopnamen worden de mannen- en vrouwenlo-
nen onderling vergeleken. Daarnaast wordt gekeken naar de verschuivingen in de
verhouding mannen- vrouwenlonen in de loop van de tijd. 

De eerste loongegevens die een vergelijking tussen mannen- en vrouwenlonen
mogelijk maken, zijn te ontlenen aan een personeels- en loonoverzicht uit juli .

Als alle in dit overzicht gegeven lonen worden teruggerekend naar daglonen van
mannen en vrouwen ontstaat het volgende beeld.

Tabel . Daglonen van mannen en vrouwen in de verschillende afdelingen van De
Sphinx-aardewerkfabriek in juli  (in guldens)

  mannen   vrouwen

afdeling aantal dagloon aantal dagloon

aardpers / molen 13 0,57 
vormerij 89 0,69 
cassettenmakerij 10 0,63 
triangelmakerij 5 0,19 8 0,17 
ovens 23 0,70 
schilder- en decorafdeling 8 0,53 11 0,46 
drukkerij 4 1,88 20 0,31 
vernisafdeling 3 0,37 4 0,25 
aardewerkmagazijn 4 0,60 26 0,30 

zonder afdeling / overig 10 0,48 1 0,30 
zonder loongegevens 2
gemiddeld dagloon 0,66 0,31

totaal 171 70

Bron: SHCL, archief Sphinx, inv.nr.  [Giessel] Contractenboek -, -, ‘Staat van
het Personeel in de diverse Fabrijken van den Wel Edelen Heer P. Regout te Maastricht opgemaakt
in July ’. 

Vrouwen verdienden in de aardewerkfabriek gemiddeld  procent van het gemid-
delde loon van mannen, namelijk gemiddeld  cent per dag tegen  cent per dag
voor de mannen. De vrouwen in de schilder- en decorafdeling verdienden gemiddeld
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de hoogste lonen,  cent per dag terwijl de meisjes en vrouwen die triangels maakten
het minste verdienden, namelijk  cent per dag. Ook jongens en mannen verdienden
in de triangelmakerij het minst. Mannen die in de drukkerij werkten, verdienden
het meest, gemiddeld ƒ , per dag. Dit gemiddelde werd sterk omhoog getrokken
door de hoge verdiensten van de twee graveurs die maar liefst ƒ  per dag verdienden.

Uit de periode tussen  en  is een vijftal loonoverzichten bewaard gebleven.
In vier gevallen werd alleen het gemiddelde dagloon per functie vermeld; deze zijn
samengevat in bijlage .. Uit deze bijlage blijkt een aanzienlijk verschil tussen man-
nen- en vrouwenlonen. Mannen die werkten als vormer, graveur en drukker en bij
het stoken en inzetten van de ovens verdienden de hoogste lonen, ruim boven de
ƒ  per dag. De hoogste lonen van vrouwen werden verdiend door vrouwen die
de cassetten met ongebrand aardewerk vulden (ƒ , à ƒ ,) en door de vrouwen
die in het aardewerkmagazijn werkten (ƒ , per dag). 

Uit  is een gedetailleerd overzicht bewaard gebleven waarin niet alleen de dag-
lonen per functie worden vermeld, maar ook het aantal arbeid(st)ers dat in deze functie
werkzaam was. Hierdoor is het mogelijk om de gemiddelde daglonen voor mannen
en vrouwen te berekenen. 

Tabel . Verdeling van mannen en vrouwen over de afdelingen en gemiddelde
daglonen (in guldens) bij De Sphinx-aardewerkfabriek in 

afdeling mannen vrouwen

aantal gemiddeld
dagloon

aantal gemiddeld
dagloon

aardpers 80 1,57
vormafdeling 471 1,38
cassettenmakerij 80 1,45 58 0,76
ovens 281 1,66 204 0,77
schilder- en decorafdeling 4 1,93 143 0,82
drukkerij 34 2,13 125 0,62
vernisafdeling 31 1,58 101 0,61
aardewerkmagazijn 34 1,54 131 0,65
technische dienst 29 1,32
totaal, gemiddeld dagloon 1044 1,51 762 0,71

Bron: SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. ‘Recapitulatie quinzaine lijsten’ van de verschillende afde-
lingen  tot  april . 

Evenals in  verdienden vrouwen in  in de aardewerkfabriek De Sphinx
gemiddeld  procent van het loon van mannen. Er waren flinke verschillen tussen
de afdelingen en binnen de afdelingen. Vrouwen in de schilder- en decorafdeling,
bij de ovens en in de triangelkamer verdienden gemiddeld ongeveer de helft van
in deze afdelingen werkzame mannen. Vrouwen en meisjes in het aardewerkmagazijn
ontvingen iets meer dan veertig procent van de daar werkzame jongens en mannen.
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Vrouwen en meisjes in de verniskamer verdienden net iets minder dan veertig procent.
In de drukkerij was de verhouding voor vrouwen en meisjes het meest ongunstig:
daar ontvingen zij slechts iets meer dan dertig procent van het loon van jongens en
mannen. Ook in  werden de hoogste mannenlonen verdiend door de drie
graveurs in de drukkerij (ƒ , per dag). Andere uitschieters in positieve zin bij de
mannen waren de twee modelleurs in de vormafdeling (ƒ , per dag) en de 
afdraaiersmeesters (ƒ , per dag). De hoogste vrouwenlonen werden verdiend door
de tien verguldsters in de decorafdeling (ƒ , per dag) en de drie meesteressen in
de schilder- en decorafdeling (ƒ , per dag). Dit waren de enige twee functies waar
vrouwen in  meer dan ƒ  per dag verdienden. Zelfs de meesteres in het
aardewerkmagazijn haalde dit niet; zij verdiende slechts ƒ , per dag. De leerjongens
in de vormafdeling en cassettenmakerij verdienden de laagste mannenlonen met iets
meer dan ƒ , per dag. De snijdsters in de drukkerij verdienden met ƒ , per
dag de laagste vrouwenlonen. De spreiding tussen minimum- en maximumlonen
was bij de vrouwen minder groot dan bij de mannen. De lonen van meisjes en
vrouwen zat en in een smalle bandbreedte, namelijk tussen ƒ , en ƒ ,. De lonen
van jongens en mannen kenden een veel grotere spreiding, namelijk tussen ƒ ,
en ƒ , per dag. Dit duidt op een grotere financiële groeipotentie voor jongens
en mannen.

Het eerstvolgende loonoverzicht voor de gehele aardewerkfabriek heeft betrekking
op  april . In het kader van de noodzakelijke loonsverlaging in verband met
de economische recessie werd een overzicht gemaakt van de lonen per functie. In
tabel . wordt een samenvatting gegeven van de lonen van mannen en vrouwen
per afdeling.

Op die datum verdienden de vrouwen gemiddeld  procent van het gemiddelde
mannenloon. De hoogste vrouwenlonen werden verdiend door de twaalf uitpaksters
bij de sanitair-ovens en de acht uitpaksters van de biscuit- en vernisovens: zij verdien-
den gemiddeld ƒ  per dag.

In  werd de eerste voor De Sphinx geldende CAO afgesloten waarin de loon-
groepen naar sekse en leeftijd werden vastgelegd. Daardoor werden de loonverhou-
dingen tussen mannen en vrouwen geïnstitutionaliseerd. In  werd het Bedaux-
systeem geïntroduceerd. De functies van mannen en vrouwen in de aardewerkfabriek
De Sphinx werden in een van de tien loongroepen ingedeeld op basis van het punten-
systeem van Bedaux. Elke functiegroep kreeg een aantal Bedaux punten. Vrouwen
zaten alleen in de onderste zeven functiegroepen waarbij de meeste functies van
vrouwen in de onderste drie groepen zaten. In de groepen vier tot en met zeven
zaten slechts enkele functies van vrouwen. Er was slechts één functie die door vrouwen
werd uitgeoefend in de zevende groep, namelijk die van voorwerkster-controleuse
bij de schilderessen. In groep zes zaten de schilderessen en de vrouwen die ovale
schalen fileerden. 



pielemannen en cassettendraagsters 

. SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. U en ‘de Sphinx’ (), -. Bijlage Indeling en lonen der
werknemers.

Tabel . Gemiddelde daglonen (in guldens) van mannen en vrouwen bij De Sphinx
op 1 april 

afdeling mannen vrouwen

aantal gemiddeld 
dagloon

aantal gemiddeld
dagloon

aardpers gewoon 14 4,48 
aardpers sanitair 21 4,98 
dagloners 15 3,71 
dagloners sanitair 58 3,65 
vormafdeling gewoon 78 3,99 
vormafdeling vuurklei 42 4,00 
vormafdeling semi 61 4,00 
hulpjongens vormafdeling 84 1,50 
technische dienst 81 3,71 
algemene dienst 48 4,00 7 1,32 
verniskamer gewoon 8 3,30 14 1,68 
verniskamer parafeu 4 2,45 21 1,50 
verniskamer sanitair 13 3,90 93 1,52 
biscuitmagazijn 13 1,47 
cassettenmakerij 61 3,97 11 1,50 
drukkerij 21 3,72 39 1,50 
parafeu-ovens 14 3,48 17 1,48 
sanitairovens 75 3,35 18 3,09 
vergulders 21 4,00 41 1,50 
aardewerkovens 64 3,88 35 2,03 
kistenmakerij 5 4,00 
aardewerkmagazijn 6 4,00 46 1,50 
sanitair loods 23 3,76 3 1,50 
opzichters 30 4,00 

totaal aantal 847 358

gewogen gemiddeld dagloon 3,62 1,64 

Bron: IISG, archief NVFA, inv.nr. . Opgave van directie van De Sphinx-aardewerkfabriek
op  november  aan de Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders.

In grafiek . zijn de aanvangslonen van jongens en meisjes in  weergegeven.
Op -jarige leeftijd verdienden meisjes  procent van hetgeen jongens op die leeftijd
verdienden. Op -jarige leeftijd verdiende vrouwen nog slechts  procent van
hetgeen mannen op die leeftijd verdienden.



 de bedrijven

. SHCL, archief Sphinx, inv.nr.  [Giessel] Contractenboek-, -, ‘Staat van het
Personeel in de diverse Fabrijken van den Wel Edelen Heer P. Regout te Maastricht opgemaakt
in July’.
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. De verslagen van de sociale afdeling van De Sphinx over , ,  geven helaas geen
informatie over de leeftijdsopbouw van het personeel dat bij de aardewerkfabriek De Sphinx
werkten. SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. Verslagen van de sociale afdeling van De Sphinx over
,  en .
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Bron: SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. U en “de Sphinx” (), -. Bijlage indeling
en lonen der werknemers.

. Leeftijdsopbouw en arbeidsverloop

Voor  en  is de leeftijdsopbouw van de bij de aardewerkfabriek De Sphinx
werkzame mannen en vrouwen te berekenen. De eerste datum waarvoor dit mogelijk
was, was juli . Uit de periode - zijn gedetailleerde statistische over-
zichten bewaard gebleven waaruit de leeftijdsopbouw te reconstrueren is. Er is
gekozen voor de eerst beschikbare datum  maart . Helaas is het niet mogelijk
om zicht te krijgen op de leeftijdsopbouw na  omdat daarvoor het archiefmateriaal
ontbreekt. In juli  waren er  mannen en  vrouwen werkzaam bij de aarde-
werkfabriek. De gemiddelde leeftijd van de mannen was  jaar en van de vrouwen
. Op  maart  waren er  mannen en  vrouwen werkzaam bij de
aardewerkfabriek. De gemiddelde leeftijd van de mannen was gestegen tot  jaar,
terwijl die van de vrouwen gedaald was tot  jaar. In grafiek . word de leeftijdsop-
bouw in juli  gegeven. 
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Grafiek . Leeftijdsopbouw mannen en vrouwen De Sphinx 

Bron: Berekend op basis van SHCL, archief Sphinx, inv.nr.  [Giessel] Contracten-
boek -, -. ‘Staat van het Personeel in de diverse Fabrijken van den Wel
Edelen Heer P. Regout te Maastricht opgemaakt in July ’.

De leeftijdsopbouw van mannen en vrouwen kwam redelijk overeen. Zowel bij de
mannen als bij de vrouwen was het leeftijdscohort tussen de  en  jaar het grootst.
Bij de vrouwen gevolgd door de cohorten tussen de  en  en tussen de  en 
en bij de mannen door het cohort tussen de  en . De leeftijdscohorten van
vrouwen boven de dertig jaar bleven sterk achter bij die van de mannen. 

In grafiek . is de situatie in  weergegeven. De leeftijdsopbouw van mannen
en vrouwen in  kwam redelijk overeen met die in . Toch was er een duide-
lijke verschuiving opgetreden. Vrouwen waren sterk oververtegenwoordigd in alle
vier jongste leeftijdscohorten, tot  jaar en mannen waren sterk oververtegenwoor-
digd in leeftijdscohorten vanaf  jaar. In  liep de leeftijdsopbouw van mannen
en vrouwen meer uit elkaar dan in . 
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Bron: SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. ‘Afdeeling Aardewerk. Staat aanduidende
het aantal werklieden op  Maart ’.

Arbeidsverloop
Er zijn drie indicatoren die zicht geven op de mate waarin arbeid(st)ers gebonden
zijn aan een bedrijf: de lengte van hun dienstverband, het arbeidsverloop en het aantal
maal dat arbeid(st)ers bij een bedrijf in en uit dienst treden. 

Het arbeidsverlooppercentage is het aantal vertrekkende arbeid(st)ers in een jaar
gedeeld door de totale personeelsomvang maal honderd. In grafiek . wordt het
arbeidsverloop van mannen en vrouwen die bij De Sphinx-aardewerkfabriek werkzaam
waren tussen  en  weergegeven.

Wat opvalt is dat mannen die in deze periode bij de aardewerkfabriek werkten
over het algemeen een hoger arbeidsverloop kenden dan vrouwen. 

Onderbrekingen dienstverband
Het kwam regelmatig voor dat arbeiders in en uit dienst traden bij de De Sphinx-
fabrieken; voor de directie was vijf maal in drie jaar het maximaal toegestane aantal
wisselingen. Zo werd de cassettenmaker Frederik Knipschild (geboren  februari
) bedankt voor verzuim. Hij mocht niet meer worden aangenomen omdat hij
in drie jaar vijf maal ontslag had genomen. Dat feit alleen was reden voor ontslag.

Toen de aardmenger Antonius Dumoulin op  juli  voor de vijfde keer binnen
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Grafiek . Arbeidsverloop van mannen en vrouwen bij De Spinx -

een paar jaar vertrok, werd in het personeelsboek aangetekend ‘wegens dikwijls vertrek
niet meer aannemen’. 

Bron: Berekend op basis van SHCL, archief Sphinx, inv.nr.  [Giessel], Bevolkingsre-
gister -.

Uit het bewaard gebleven personeelsboek bleken drie hoofdredenen voor de directie
van de aardewerkfabriek om arbeid(st)ers na vertrek niet meer aan te nemen. Op
de eerste plaats onvrede over de geleverde (arbeids)prestaties. Bij maar liefst 
aardewerk(st)ers die in de periode - de fabriek verlieten of werden ontslagen,
werd de aantekening gemaakt ‘in geen ander atelier toelaten’ hetgeen erop duidt dat
de chefs niet erg tevreden waren over de geleverde prestaties. In een aantal gevallen
werd bij de vertrekdatum ‘achtergebleven’ genoteerd hetgeen erop duidt dat de
betreffende arbeid(st)er de gewenste arbeidsproductiviteit in de aardewerkfabriek
niet haalde en om die reden was ontslagen. Zo werd de aardewerkinpakster Maria
Zaar ontslagen ‘wegens luiheid en verzuim’. Op de tweede plaats was het onaangekon-
digd vertrek een reden om arbeid(st)ers niet meer aan te nemen. Bij  vertrekkende
arbeid(st)ers van de aardewerkfabriek werd aangetekend dat ze waren ‘weggebleven’,
dat wil zeggen dat zij hun vertrek niet hadden doorgeven aan hun opzichter. Zo werd
de dagloner Henricus Robertus Zegers ontslagen ‘wegens aanhoudend mankeren’.
Op de derde plaats waren vakacties een reden om arbeid(st)ers niet meer aan te nemen.
Zo werd een groep enfourneurs op  april  ontslagen met daarbij de aantekening
‘streng verbod wegens oproer maken en verzet opnieuw in de fabriek te komen’.
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In  gevallen werd bij het vertrek genoteerd dat ze op verzoek van Mr. Adriaan,
zoals de kleinzoon van Petrus Regout Arien Regout in het bedrijf werd genoemd,
niet meer mochten worden aangenomen. Arien Regout had sinds  juli  de
leiding over de aardewerkfabriek.

De directie wilde graag betrouwbare arbeidskrachten met een hoge arbeidsproducti-
viteit en die niet zomaar wegbleven. De vraag is in hoeverre er in dit opzicht ver-
schillen waren tussen mannen en vrouwen. Deze vraag laat zich beantwoorden aan
de hand van de tabel . waarin het aantal onderbrekingen van het dienstverband
van mannen en vrouwen bij De Sphinx aardewerkfabriek voor de periode tussen
 en  wordt weergegeven.

Tabel . Aantal onderbrekingen van het dienstverband vanmannen en vrouwen
bij De Sphinx aardewerkfabriek -

aantal onderbrekingen
dienstverband

mannen vrouwen

absoluut procentueel absoluut procentueel

geen onderbreking 1538 65 1640 64
1 onderbreking 542 23 641 25
2 onderbrekingen 204 9 181 7
3 onderbrekingen 61 3 63 2
4 onderbrekingen 23 1 19 1
5 onderbrekingen 9 0 3 0

totaal 2377 100 2547 100

Bron: berekend op basis van SHCL, archief Sphinx, inv.nr.  [Giessel], Bevolkingsregister -
.

Bij De Sphinx-aardewerkfabriek bleek het aantal onderbrekingen van het dienstver-
band van mannen en vrouwen nagenoeg overeen te komen. Bijna tweederde van
zowel de mannen als de vrouwen onderbraken hun dienstverband in de periode -
 niet. Bijna een kwart van de mannen en een kwart van de vrouwen onderbraken
hun dienstverband éénmaal, negen procent van de mannen en zeven procent van
de vrouwen tweemaal, slechts drie procent van de mannen en twee procent van de
vrouwen onderbraken hun dienstverband viermaal. Mannen waren bij De Sphinx-
aardewerkfabriek, in de periode waar bronnen over beschikbaar zijn, in dit opzicht
geen ‘stabielere’ arbeidskrachten dan vrouwen.

. Leerwegen van mannen en vrouwen

De mogelijkheden voor vrouwen om binnen de aardewerkfabriek op te klimmen,
werden sterk beperkt door de bestaande seksesegregatie in de fabriek. Om een voor-
beeld te geven: in het grootste gedeelte van de hier onderzochte periode werden
geen vrouwen aangenomen in de vormafdeling van de aardewerkfabriek. Vergelijken
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. SHCL, archief Sphinx, inv.nr.  [Giessel], Contractenboek -, . Request van Petrus
Regout van  augustus  aan de koning met betrekking tot de ontwerpwet schutterijen.

. Een kwaad leven, deel  Maastricht, , verhoor Gustave Altmann, meester-vormer in de
aardewerkfabriek, antw. . Op  mei  waren er nog  jongens en  meisjes onder de
 jaar werkzaam in de glas- en aardewerkfabriek van Regout. Na de invoering van de Kinderwet-
Van Houten liep dit aantal snel terug. Op  december  waren er nog  jongens en  meisjes
beneden de  jaar werkzaam, een jaar later nog  jongens en  meisjes en op  december 
werkten er geen kinderen beneden de  jaar meer bij Regout. SHCL, archief Sphinx inv.nr.
 [Giessel], Bevolkingsregister -.

. SHCL, archief Sphinx inv.nr.  [Giessel], Bevolkingsregister -.
. Een kwaad leven, deel  Maastricht, , verhoor Gustave Altmann, meester-vormer aan de

aardewerkfabriek, antw. .

we deze situatie met die van de Engelse aardewerkfabrieken en Zweedse aardewerkfa-
briek Gustavsberg, waar vrouwen ook in de vormafdeling werkten, dan wordt duide-
lijk dat de ‘uitsluiting’ van de vormafdeling van De Sphinx niet vanzelfsprekend was.
Het betekende dat ze daarmee waren uitgesloten van de opleiding voor de best
betaalde functies in de aardewerkfabriek.

Een uitspraak van Petrus Regout in  wees op de noodzaak van een langdurige
opleiding voor het geschoolde beroep van aardewerker:

De toestand is toch deze, dat men, om een goed fabrieksarbeider te worden, langdurige
oefening behoeft. Op twaalfjarigen leeftijd komt de knaap als leerjongen, en op twintigjarige
ouderdom is hij, om zoo te zeggen, meester, en heeft drie knapen ter zijde.

Sinds de Kinderwet-Van Houten in  in werking was getreden, werden er in
de regel geen jongens beneden  jaar meer aangenomen. Aardewerkers hadden
niet zo’n hoge levensverwachting en dit gold in het bijzonder voor de vormers. Omdat
de jongens al vanaf hun twaalfde jaar zes dagen per week het aardewerkstof inademden,
kregen ze vaak rond hun veertigste last van longaandoeningen. Veelvuldig werd dan
ook in het personeelsboek -  vermeld dat een vormer was gestorven aan
‘longtering’. 

Veel jongens begonnen hun loopbaan in de aardewerkfabriek in de vormafdeling.
De jongens van  jaar werkten eerst vijf jaar als hulpjongen bij een meester. De
meester- aardewerkers waren volleerde arbeiders die stukloon kregen. De jongens
verrichtten in die periode slechts hulpwerkzaamheden: het eigenlijke vormen van
borden, schalen, kopjes enzovoort, gebeurde door de ‘meester’. De hulpwerkzaam-
heden bestonden uit het dragen van vormen, het aangeven van gereedschappen en
het wegbrengen van de vervaardigde voorwerpen naar de droogkasten.

Het aantal vormers en het aantal leerling-vormers liepen over het algemeen gelijk
op. Een duidelijke uitzondering op deze regel was de periode tussen  en ;
in die periode daalde het aantal vormers terwijl het aantal leerling-vormers sterk steeg.
Na  liep zowel het aantal leerlingen als het aantal vormers terug. 

Hermanus Johannes Elbers werkte van  tot  als opzichter op de vorm-
afdeling en was in  ontslagen zodat hij vrijuit kon spreken. Elbers ging tijdens
het verhoor van de enquêtecommissie in  ook in op het werk van de hulpjongens
in de vormafdeling. De commissie vroeg of ‘de jongens [..] soms zwaar werk ver-



 de bedrijven

. Een kwaad leven, deel  Maastricht, , verhoor H. J. Elbers, antwoorden  en .
. Ibidem, antwoorden  en .
. Ibidem, antwoorden , , .
. Ibidem, antwoord  en .
. Een kwaad leven, deel  Maastricht, , verhoor G. Altmann, antw.  en .
. Ibidem, , antw. .

richten, zooals bijvoorbeeld het vervoeren of dragen van zware vrachten aarde?’
Daarop antwoordde Elbers: 

Bij de afdraaiers niet, maar bij de persers en bordenmakers wel. De jongens die bij de persen
werken moeten voor den meester klompen aarde aanbrengen. Zulk een meester heeft twee
jongens. De een is belast met het ingooien van ballen aarde in de moule [= persvorm] [...],
de andere jongen is belast met het aanbrengen der moulen en en passant de stukken aarde
aan te brengen [...], om de beurt loopen zij de trap op en af om het werk, dat de meester
geperst heeft, in de droogkamer te brengen.

Volgens Elbers verrichtten zij ‘in elk geval zwaar werk’, want het waren grote, zware
klompen aarde die ze moesten aandragen. Als gevolg hiervan ‘verkrotten’ de jongens
en gingen ze ‘er miserabel uitzien’. De suggestie van Verniers van der Loeff om
het werk door meerdere jongens te laten doen, bleek praktisch gezien onhaalbaar.
Een vormer stond voor zijn draaischijf en meer dan twee jongens kon hij niet
gebruiken. Uit de verdere ondervraging bleek dat het werk eigenlijk te zwaar was
voor zulke jonge jongens. Maar het ‘argument’ voor het op jonge leeftijd laten
verrichten van deze zware hulpwerkzaamheden was dat de jongens een zeer lange
leerweg hadden te gaan. Dit was geen echt steekhoudend argument want van het
sjouwen dat de leerjongens tussen hun twaalfde en zeventiende verrichtten, leerden
zij het echte vormen niet. De aardewerkfabriek had veel goedkope arbeid nodig en
de jongens moesten die fase doorlopen in de hoop later meester-vormer te worden.
Om het vormersvak echt te leren, kwamen ze daarna bij de meester-vormer in de
leer die ze gedurende zes jaar onderwees. Tijdens de enquête van  ondervroeg
men ook de meester-vormer Gustave Altmann over zijn onderricht aan zijn leerlingen.
Hij had zo’n  à  leerlingen die bij hem kwamen op - à -jarige leeftijd. Het
duurde zes jaar voor een jongen een volleerd vormer was. Er waren leerlingen die
in militaire dienst moesten voordat zij waren uitgeleerd en na hun diensttijd weer
bij Altmann terugkwamen. Het onderricht was zeer veelomvattend. Zo vertelde 

Altmann: Ik leer ze holvormen, borden, kopjes, schotels, allerlei en ook gar-
neeren.

Vraag: Daar bedoelt gij mede tuiten en ooren aanzetten?
Altmann: Ja. Zij krijgen werk dat machinaal geperst wordt en moeten dat dan

klaarmaken en garneeren. 

De enquêtecommissie vroeg zich af of er zes jaren nodig waren om het vak van vormer
te leren. 
Altmann: Ik zou durven zeggen, ik heb een grijzen kop, maar moet nog leeren;

er komt dagelijks wat nieuws voor; er zijn te veel artikelen bij ons.
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. Ibidem, , antw. .
. Berekend op basis van de twee bewaard gebleven personeelsboeken van de vormafdeling, SHCL,

archief Sphinx, ongïnv. Personeelsregister faïencerie loopt van  april  tot  juli  en
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maakten er slechts  de zesjarige leertijd vol. Ruim een kwart van de leerling-vormers vertrok
(on)vrijwillig al binnen een jaar.

. SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. Orderboek ovens, .

Gedurende de zes leerjaren werkten de leerling-vormers op basis van stukloon, ‘hoe
meer zij dus werken hoe meer zij verdienen.’ De verdiensten van een leerling
werden met twintig procent verminderd bij wijze van leergeld. Na de zes jaar werd
hij meester en ontving hij het volle loon. 

Uit de bewaard gebleven personeelsboeken van de vormafdeling, die de periode
tussen  en  omvatten, bleek dat de standaardleertijd die jongens nodig hadden
om een bepaald vak te leren zes jaar was. Op het moment dat hun leertijd begon,
werd dan ook al het eindjaar van hun leertijd aangegeven. Velen bleken echter niet
in staat deze leertijd met succes te doorlopen. Van de  leerlingen die in de periode
- in de vormafdeling werden aangenomen, voltooide slechts twaalf procent
hun zesjarige ‘leerperiode’ waardoor zij volleerd vormer werden. Een grote groep
werd al vrij spoedig ontslagen omdat ze ‘onhandig’ werden gevonden of ‘het geen
zin had de leertijd’ vol te maken. Het opleidingssysteem in de vormafdeling fun-
geerde als een steeds nauwer wordende fuik. Van alle hulpjongens in de vormafdeling
werd slechts een deel leerling-vormer en slechts een gering aantal leerling-vormers
werd uiteindelijk meester-vormer. Er was dus sprake van een getrapt opleidingssys-
teem. Maar vrouwen waren bij voorbaat uitgesloten van deze opleidingsweg. Tot
 werkten nog wel meisjes in de vormafdeling maar uitsluitend voor het halen
en wegbrengen van gevormde waar. Omdat zij geen echte hulpen waren van de
vormers hadden zij ook geen toegang tot de opleiding tot vormer.

Ook in andere afdelingen was er sprake van een dergelijk opleidingssysteem. Bij de
cassettenmakers werden de jongens pas vanaf hun veertiende jaar aangenomen als
leerjongen. Als ze achttien werden, moesten ze doorstromen naar de functie van
cassettenmaker of in een andere afdeling als eerste persjongen of dagloner in de fabriek
werden geplaatst. ‘Wanneer echter bij deze werkzaamheden geen plaatsen vacant
zijn, dan moeten zij de fabriek verlaten en door jongeren vervangen worden.’

Zoals eerder is besproken, was er sprake van een sterke functiesegregatie in de
aardewerkfabriek. Slechts een gering aantal functies stond voor vrouwen open. On-
danks het geschoolde karakter van deze functies was er veel minder dan bij de man-
nelijke functies sprake van een formele leerweg. Hierdoor zijn de loopbanen van
vrouwen binnen de aardewerkfabriek ook veel moeilijker te traceren. Van een aantal
functies dat door vrouwen werd vervuld, werd ook door buitenstaanders erkend dat
dat niet een-twee-drie was te leren. Het duidelijkste voorbeeld hiervan is de functie
van schilderes. Vrouwen leidden hier jonge meisjes in het vak op, zoals het eerder-
genoemde voorbeeld van meesteres Murrer duidelijk maakte maar daarbij was, anders
dan bij mannen, geen sprake van een geformaliseerde leerweg. Ook het sorteren van
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. SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. Lijst van opzichters van  t/m  en ARA, archief
Arbeidsinspectie, inv.nr. , ‘Uitkomst van de Keuringen op maandag  Januari  in de
aardewerkfabriek Sphinx Maastricht. 

. GAM, Bevolkingsregister -. Anna van Hooren haar vader was ook aardewerker.
. SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. Opgesteld naar aanleiding van haar -jarig jubileum in .

aardewerk werd waarschijnlijk door ervaren vrouwen aan de nieuw aangenomen
meisjes geleerd. Een loopbaan die zich echter wel goed laat traceren, is die van
opzichteres.

Ten tijde van de enquête van  waren er geen vrouwelijke opzichters. Het duurde
tot na de Eerste Wereldoorlog voordat er ook vrouwelijke opzichters (meesteressen)
kwamen. Zo was de in  geboren Maria Gertrude Melotte vanaf  tot 
meesteres over de vrouwen die de cassetten voor de vernisoven vulden. Een ander
voorbeeld van een vrouw die carrière maakte binnen de aardewerkfabriek was de
op  april  geboren Anna van Hooren. Zij kwam op  oktober  in dienst
op de afdeling drukkerij als boodschappenmeisje. Dat duurde slechts een half jaar.
Vervolgens werkte zij twee jaar als biscuitschilderes waarna zij strijkster werd in de
afdeling waar de voorwerpen werden gevernist, ‘waar zij één van de beste was’. Tussen
 en  was zij controleuse van de strijksters. Toen meesteres Van Heemskerk
in  vertrok, werd zij aangesteld als haar opvolgster. Bij de overgang van strijken
op spuiten in  werd zij overgeplaatst als meesteres van de spuiters in de verniska-
mer van het sanitair-aardewerk. ‘Daar het mannelijk personeel bezwaren maakte om
onder toezicht van een meesteres te werken, werd zij overgeplaatst naar Limmel als
meesteres biscuit-tegelsorteersters.’ Daar werkte zij in , toen zij  jaar in dienst
was, nog steeds. De loopbaan van Anna van Hooren toont aan dat er wel vrouwen
waren die opklommen binnen de aardewerkfabriek maar maakt tevens duidelijk dat
zij slechts een leidinggevende positie over andere vrouwen konden verwerven. De
mannen accepteerden geen vrouw boven zich. 
 
Het ‘opleidingssysteem’ zoals dat binnen de aardewerkfabriek gangbaar was, ver-
oorzaakte de loopbanenverschillen tussen mannen en vrouwen. Voor mannen werden
speciale lange ‘loopbanen’ gecreëerd waarvoor vrouwen bij voorbaat werden uit-
gesloten. Het aspect ‘opleiding’ werd bij bijvoorbeeld vormers sterk benadrukt. Het
was echter de vraag of de elf jaar durende ‘opleiding’ in de vormafdeling wel echt
noodzakelijk was of dat deze leerweg een tweeledig doel diende. Enerzijds om de
leerlingen in hun leerperiode slechts een karig loon te kunnen geven en anderzijds
om deze goed betaalde functie af te schermen van ‘ongeschoolde’ mannen en
vrouwen. 

. Werk van gehuwde vrouwen en de houding daar tegenover

Fabrieksarbeid van gehuwde vrouwen werd in de loop van de negentiende eeuw
door burgerlijke waarnemers steeds meer als ongewenst gezien. Hier zal worden
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. ARA, archief Commissie van Enquête, inv.nr. , bijlage T.
. Een kwaad leven, deel  Maastricht, , verhoor Louis Regout, antw. .

gekeken welk werk gehuwde vrouwen in de aardewerkfabriek De Sphinx deden
en wat de houding van directie ten aanzien van arbeid van gehuwde vrouwen was.
In  werkten er nog geen volwassen vrouwen bij de productie van aardewerk.
In  was de situatie veranderd. 

Tabel . Burgerlijke staat van de arbeid(st)ers bij De Sphinx aardewerkfabriek in
juli 

mannen vrouwen
absoluut procentueel absoluut procentueel

ongehuwd 103 60 59 84
gehuwd 66 39 6 9
weduwe/weduwnaar 2 1 5 7

totaal 171 100 70 100

Bron: SHCL, archief Sphinx, inv.nr.  [Giessel] Contractenboek -, -, ‘Staat van
het Personeel in de diverse Fabrijken van den Wel Edelen Heer P. Regout te Maastricht opgemaakt
in July ’.

Vijf van de zes gehuwde vrouwen werkten in het aardewerkmagazijn, alleen Pommelet
werkte als schilderes in het decoratelier. In  was slechts  procent van de bij de
aardewerkfabriek werkzame vrouwen gehuwd. In  was dit opgelopen tot 
procent.

De verklaring voor deze voor Nederland uitzonderlijke situatie is te ontlenen aan
de verhoren van de arbeidsenquête van . Fabrieksarbeid van gehuwde vrouwen
vormde naast kinderarbeid een van de belangrijke aandachtspunten bij de arbeidsen-
quête van . Ondanks het feit dat er in de Regout-fabrieken een kleine  gehuw-
de vrouwen werkten, trok dit minder de aandacht dan de barre arbeidsomstandighe-
den. Hierdoor viel het afwijkende standpunt dat de Regouts ten aanzien van arbeid
van (gehuwde) vrouwen innamen minder op. De enquêteverhoren vormen een
belangrijke bron om licht te werpen op de houding van Regout ten aanzien van arbeid
van vrouwen. De directeur van de aardewerkfabriek, Louis Regout (zoon van Petrus
Regout), antwoordde op de vraag wat voor werk de getrouwde vrouwen in zijn
afdeling deden:

Getrouwde vrouwen worden bij ons in den regel niet aangesteld. Doch wanneer zij als meisje
bij ons werkzaam zijn en zij trouwen, dan vinden wij geen reden om ze te bedanken; vandaar
dat wij betrekkelijk zoveel getrouwde vrouwen op de fabriek hebben. Die vrouwen blijven
hetzelfde werk verrichten dat zij als meisjes deden; de meeste zijn in de drukkerij; verder zijn
er in de schilderkamer en in de verniskamer; ook zijn er voor het vullen der cassettes, terwijl
de meer jonge meisjes in de magazijnen de goederen sorteeren.

De voorzitter, Vernier van der Loeff, vond dit kennelijk geen afdoende antwoord
en vroeg door: 
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. Ibidem, -, vragen en antwoorden  en .
. Ibidem, , antwoord .
. SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. Orderboek ovens enz., :  maart , ter vervanging van

order  januari  (pagina ): ‘Gehuwde vrouwen in onderstaande werkzaamheden als
draagploegen, biscuitcasteersters, verniscasteersters, verniskamer, en drie-angelkamer [ augustus
 doorgehaald wegens het voorkomen van meer ongelukken door het dikwijls verwisselen
van meisjes] mogen na de e bevalling niet meer aangenomen worden, ook niet wanneer het getal

Ik kan begrijpen, dat wanneer gij als fabrikant een jong meisje in dienst hebt en zij trouwt,
dit voor u geene reden is om haar den verderen toegang tot de fabriek te weigeren. Daar
spreek ik ook geen oordeel over uit. Maar wat denkt gij van het werken van getrouwde
vrouwen, niet speciaal op uwe fabriek, maar op fabrieken in het algemeen?

Louis Regout: 
Mij dunkt dat de werkgever zelf de speciale gevallen beoordeelen moet. Wanneer een
meisje op een fatsoenlijke wijze trouwt en zij blijft in de eerste zes maanden buiten
zwangerschap, dan zie ik niet in waarom zij zou moeten te huis blijven.

Vernier van der Loeff had hier kennelijk andere ideeën over: 
Zou het in orde houden der huishouding, het gereed maken van eten voor den man, het
zorgen dat de man geen kroeglooper wordt, het niet wenschelijk maken dat de vrouw
te huis was?

Louis Regout: 
Volstrekt niet. Dat te huis blijven der vrouw heeft een gewonen gang, die vrij regelmatig
is. Als zij twee kinderen hebben, beginnen zij zachtjes aan verlof te vragen om te huis te
blijven; dan hebben zij een kind ziek, dan is er iets anders; en als zich dat wat herhaalt,
zegt de opzichter vanzelf: Nu wordt het tijd, dat gij te huis blijft. 

Louis Regout gaf het motief van gehuwde vrouwen met kinderen om door te werken:
Zij verdient als vrouw ruim zooveel dat zij als meisje verdiend heeft, want zij is bedaarder
geworden en heeft den goeden slag gekregen; dit is de tijd, dat zij het best werkt. Terwijl
zij als meisje  cents verdiende, wordt het nu  cents en ƒ  per dag, wat de vrouw missen
zou als zij te huis bleef. Er is een schafttijd van  ure tot half . Als zij wat overleg hebben
en het ruwe gedeelte van de huishouding vooraf klaar maken, kunnen zij, als zij te huis
komen, nog tijdig genoeg den pot koken, dat de man kan eten, en dan zijn zij om half
 weder aan het werk. Wij hebben daarom vooral den schafttijd gezet op  tot half ,
in plaats van  tot . Dat is reeds lang geleden, maar ik herinner mij zeer goed dat dat
een der redenen was, dat men een ruimer tijd wilde laten om het eten klaar te maken en
de menschen behoeven zich nu niet zoo te overhaasten. 

De enquêtecommissie maakte zich bezorgd over de opvang van de kinderen maar
Louis Regout gaf aan dat zij in goede handen waren: meestal paste de moeder of een
zuster van de vrouw op de kinderen. Louis Regout was in  wel voorstander van
een arbeidsverbod voor gehuwde vrouwen met meer dan twee kinderen. ‘Wenschelijk
zou ik het achten dat eene bepaling wierd gemaakt, volgens welke eene vrouw met
meer dan twee kinderen niet meer in de fabriek mocht werken, behoudens uitzon-
deringen. Een weduwe bijv. met drie kinderen moet wel den kost verdienen, maar
zulke vrouwen nemen wij slechts uit medelijden aan.’ Later werd aan De Sphinx
inderdaad het fysiek zwaarste werk voor gehuwde vrouwen met meer dan twee
kinderen verboden. 
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hunner kinderen, verminderd is door sterfgeval.’
. SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. Orderboek ovens e.d., :  januari : ‘Deze order welke

 Janu[ari ] in de Naamlijst van het personeel ingeschreven is, is eerst  augustus  in
dit orderboek geschreven.’

. SHCL, archief Sphinx ongeïnv. Orders ovens e.d., -,  januari .
. Ibidem.
. Ibidem, ,  maart , ter vervanging van de order van  januari .
. Ibidem, , algemene orders,  maart .

Sedert  kwamen er telkens strengere bepalingen omtrent het in dienst hebben
van gehuwde vrouwen in de aardewerkfabriek De Sphinx. Vanaf  januari 
was het officieel verboden om gehuwde vrouwen aan te nemen die voor het huwelijk
niet in de aardewerkfabriek hadden gewerkt. Twee jaar later werd bepaald:

Wanneer eene gehuwde vrouw voor den en maal te huis moet blijven wegens bevallen,
dan mag deze vrouw niet meer aangenomen worden. Ook niet wanneer door sterfgeval
het getal harer kinderen tot op twee mocht verminderd zijn.

Uitzonderingen konden slechts door de opzichter Wijsen worden gemaakt voor de
gevallen dat de man ziek of overleden was en de vrouw in buitengewoon behoeftige
omstandigheden verkeerde.

Ruim een jaar later, op  maart , werd deze order weer vervangen door een
minder algemene bepaling. Gehuwde vrouwen die werkzaam waren in de draag-
ploegen als biscuitcassetteersters, verniscassetteersters, in de verniskamer en in de
triangelkamer, mochten na de derde bevalling niet meer worden aangenomen, ook
niet wanneer het getal van hun kinderen verminderde door een sterfgeval. Deze regel
gold niet voor weduwen die als gehuwde of jonge vrouw in de fabriek hadden
gewerkt. In de drukkerij, de biscuitschilderkamer, de decorwerkplaats en de triangel-
kamer (vanaf  augustus ) mochten vrouwen steeds na iedere bevalling worden
aangenomen. In de triangelkamer kwamen als gevolg van het dikwijls verwisselen
van de vrouwen veel meer ongelukken voor zodat gehuwde vrouwen met een derde
kind daar terug mochten komen. 

In plaats van een algemeen verbod op het werken van gehuwde vrouwen met
drie kinderen werd er nu een tweedeling gemaakt tussen afdelingen waar ze wel
mochten terugkomen en afdelingen waar ze niet meer mochten werken als ze eenmaal
moeder van drie kinderen waren. Ze mochten niet meer werken in afdelingen met
ongezond werk, zoals de verniscassetteersters en in de verniskamer, gevaarlijk werk
zoals de in triangelkamer en zwaar werk zoals bij de draagploegen. Toch hield de
werkgever wel degelijk zijn eigen belang in het oog. Dit blijkt uit het feit dat gehuwde
vrouwen met drie kinderen vanaf  augustus  wel weer mochten worden aan-
genomen in de triangelkamer. Het voorkomen van ongelukken als gevolg van de
vele wisselingen telde dus zwaarder dan de ‘bescherming’ van gehuwde vrouwen
met drie kinderen. Deze aangepaste verbodsbepaling was ook in het belang van de
vrouwen die in de triangelkamer werkten.

Vanaf  maart  was er een nieuwe algemene order van kracht. ‘In ‘t vervolg
mogen geen meisjes, die wegens bevalling de fabriek verlaten hebben, noch gehuwde
vrouwen, aangenomen worden, zonder toestemming van de Directie.’ 
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. SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. Verslag van de conferentie inzake loonen  oktober , van
De Sphinx en de N.V.- en N.R.K. Fabrieksarbeidersbond.

. Ibidem.
. Ibidem. Opmerkingen over België van de heer Bonemeyer, die over Duitsland van de heer Brussel,

vertegenwoordiger van de R.K. Fabrieksarbeidersbond.
. GAM, archief van de gemeente secretarie Maastricht, inv.nr. ., nr. . Maatregelen ter

bestrijding der werkloosheid. Enquête vanwege de sub-commissie uit de commissie voor de
economische politiek ten stadhuize op woensdag  oktober  o.l.v. de heer Van Deventer,
ambtenaar bij het departement van arbeid, handel en nijverheid. De NV De Sphinx werd op deze
bijeenkomst vertegenwoordigd door de heer Dumoulin.

De houding van de bedrijfsleiding van De Sphinx ten aanzien van de arbeid van
gehuwde vrouwen wisselde per periode. Na de strenge bepaling van  trad
noodgedwongen weer een zekere versoepeling op in de loop van de jaren twintig
van de twintigste eeuw. De heer Bonemeyer, directeur van de aardewerkafdeling,
gaf in een onderhoud met de vakbonden in  de reden voor deze versoepeling.
Hij sprak zich uit tegen arbeid van gehuwde vrouwen. 

De nood dwingt hier echter wegens gebrek aan meisjes. Wij hebben de gehuwde vrouw
vroeger reeds geweerd. Tegenwoordig echter nemen wij noodgedwongen weer weduwen
aan.

Hij merkte even later op:
De toename van vrouwenarbeid bij de Maastrichtse fabrieken in het algemeen is een
kostprijsquaestie. Op verkoopprijsverhooging is, vanwege de concurrentie der Fransche
fabrieken, geen kans. Hij [= Bonemeyer] heeft liever overal mannen, mits hij toch maar
eenig dividend kan uitkeeren.

Bonemeyer deelde in deze vergadering dan ook mee dat er reeds een begin werd
gemaakt met de vervanging van vrouwelijke door mannelijke arbeidskrachten bij
de sorteerders. In deze conferentie werd opgemerkt dat de aardewerkindustrie Maas-
tricht wat betreft arbeid van vrouwen een middenpositie innam tussen België en Duits-
land. In België werkten vrouwen zelfs als bordenmaakster en aan de filterpersen. In
Duitsland was de arbeid van gehuwde vrouwen in de aardewerkfabrieken in 
zo goed als verdwenen.

Eind jaren twintig toen het relatief goed ging met de keramische industrie, had
De Sphinx zelfs een tekort aan vrouwelijk personeel. De personeelschef Th. Dumoulin
vertelde hoe een tekort aan meisjes leidde tot het weer aannemen van gehuwde
vrouwen:

Overal worden zij tevergeefs gezocht. Proeven genomen met meisjes uit Sittard en Lutterade
hebben geen resultaat opgeleverd, hetgeen te wijten is aan de omstandigheid dat deze niet
behooren tot het fabrieksras. Teneinde te voorzien in de behoefte aan vrouwelijke arbeiders
heeft de directie zich genoodzaakt gezien, voorzover niet voldoende arbeidskrachten
betrokken kunnen worden uit naburige Belgische gemeentes als Lanaeken, het vrouwelijk
personeel aan te vullen door tewerkstelling van gehuwde vrouwen. 

De invoering van de Ziektewet in  had tot gevolg dat gehuwde vrouwen weer
werden ontslagen bij De Sphinx. De Ziektewet bepaalde dat het loon van gehuwde
vrouwen in geval van zwangerschap zes weken voor en zes weken na de bevalling
moest worden doorbetaald. Hierdoor werden gehuwde vrouwen voor De Sphinx
te duur zoals blijkt uit de mededeling van de heer Bonemeyer: ‘De directie betreurt
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. GAM, archief van de gemeentelijke secretarie Maastricht, inv.nr. . nr. . Werkloosheid
in de glas- en aardewerkindustrie  augustus . Bezoek van de wethouder van Sociale
aangelegenheden in Maastricht ontvangen door de heer Bonemeyer directeur van de aardewerkfa-
briek van De Sphinx. Mededeling van de directeur van de aardewerkfabriek, de heer Bonemeyer.

. Kaanen, Van  ‘God en ons recht’ en ‘recht en orde’, .
. SHCL, archief Sphinx, inv.nr.  [Giessel], Affiches-boek, register kennisgevingen aan het personeel

-,  mei .
. GAM, archief van de secretarie inv.nr. . nr.. Werkloosheid in de glas- en aardewerkindus-

trie. Bezoek van de wethouder Sociale aangelegenheden aan de NV Sphinx op  augustus.
Hij werd ontvangen door de directeur van de aardewerkfabriek de heer Bonemeyer die vertelde
dat op dat moment bij De Sphinx zo’n gehuwde vrouwen werkzaam waren. Eind was
dit teruggelopen tot, SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. Verslag der Sociale Afdeeling over,.
Kaanen vermeldt dat er in slechts  gehuwde vrouwen bij de aardewerkfabriek De Sphinx
werkten, Kaanen, Van  ‘God en ons recht’ en ‘recht en orde’,.

. SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. Vergaderingen van den Raad van Bestuur  oktober .
. SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. Vergaderingen van den Raad van Bestuur  mei . Rapport

van de heer J.F.E. Regout over de maand april .
. SHCL, archief Sphinx, ongeïnv., Vergaderingen van den Raad van Bestuur  juni  over

de afdeling aardewerk aan de Boschstraat. 

evenwel dat zij door de totstandkoming van wettelijke bepalingen, o.a. de Ziektewet,
verplicht is geworden tot ontslag van gehuwde vrouwen.’ 

De Rooms Katholieke Fabrieksarbeid(st)ersbond St. Willibrordus stelde vast dat
het inwerking treden van de Ziektewet

meer effect bleek te hebben dan alle sociale en zedelijke motieven welke in den loop der
jaren tegen dit sociaal euvel [werkende gehuwde vrouwen] zijn aangevoerd. Want nu
gehuwde vrouwen voor de Ziektewet dure objecten zijn geworden, werd in  hier
en daar het aantal gehuwde vrouwen in eenige fabrieken verminderd, al gebeurt dit ook
nog niet altijd op kiesche manier.

Bij de porseleinfabriek Mosa werden meisjes op de dag van hun trouwen ontslagen.
De Sphinx kondigde een wat soepeler maatregel af na de invoering van de Ziektewet,
namelijk dat: ‘Meisjes welken huwen en nog geen vijf achtereenvolgende jaren in
de fabriek werkzaam zijn hun dienstverband opgezegd krijgen.’ 

Als gevolg van deze maatregel daalde het aantal gehuwde vrouwen dat bij De
Sphinx aardewerkfabriek werkte van  in  tot  eind .

Nu gehuwde vrouwen voor De Sphinx te duur waren, steeg de vraag naar
ongehuwde vrouwen en meisjes. Deze waren evenwel niet zo gemakkelijk te krijgen.
Zo meldde Joseph Regout in  aan de Raad van bestuur: ‘Er melden zich geen
vrouwen meer, zoodat het totaal aantal onweerstaanbaar achteruit loopt.’ 

Al eerder werd geconstateerd dat het zeer moeilijk was om meisjes voor de
aardewerkfabriek te krijgen.

Het is een merkwaardig feit, dat het aanbod van geschikte gevormde krachten uiterst gering
is. Uit Maastricht zelf melden zich vrijwel geen vrouwen. Veelal worden meisjes van
vreemde nationaliteit (Polen, Hongaren, Czechen en dergelijke) aangenomen uit de
Belgische mijnstreek. 

In een brief aan de minister van Sociale Zaken en Arbeid argumenteerde de directie
van De Sphinx in  dat het bedrijf gezien de ligging op enkele kilometers van
de Belgische grens vanaf haar oprichting 
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. SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. Brief aan Ministerie van Sociale Zaken en Arbeid  oktober
.

. SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. Brief aan Minister van Justitie  december .

vooral vrouwelijk en jeugdig mannelijk personeel heeft betrokken uit Belgische grensdorpen
ter aanvulling van eventueel tekort aan inheemse arbeidskrachten van genoemde soort.
Dat daardoor in genoemde streken eene zeer bruikbare fabrieksbevolking ontstaan is welke
voor haar bedrijf aan de Boschstraat onmisbaar en daarmede in den loop der tijden
samengroeide [...] dat sedert geruime tijd een ongekende schaarste is ontstaan aan vrouwelijk
personeel en wel in zulke mate dat zelfs met de beschikking over vreemden het onmogelijk
is in de bestaande behoefte te voorzien, welke schaarste bij volle productie tot absolute
bedrijfsstagnatie zal leiden, waardoor ook de mannelijke bezetting van het personeel zal
getroffen worden. [...] dat de moeilijkheden tot het verkrijgen van vrouwelijk personeel
en de bijzondere positie van haar bedrijf in dit opzicht mede de aanwezigheid van talrijk
specifiek vrouwenwerk [..]

Een jaar later werd dezelfde argumentatie gehanteerd in een brief aan de Minister
van Justitie:

Voor wat speciaal vrouwelijke werkkrachten betreft, hebben wij steeds kunnen constateeren
dat het aanbod uit Maastricht niet voldoende was; dit neemt niet weg, dat zooals bijv. thans
het geval is, telkens perioden voorkomen gedurende welke er aanbod is van vrouwelijke
werkkrachten uit de Gemeente zelf. Wij hebben echter niet de minste zekerheid, dat het
aanbod van thans bestendigd zal blijven.

Het aantal gehuwde vrouwen dat tussen  en  bij de aardewerkfabriek De
Sphinx werkte is samengevat in tabel .. 

Tabel . Aantal (gehuwde) vrouwen werkzaam bij De Sphinx-aardewerkfabriek
-

jaar ongehuwde gehuwde totaal

absoluut procentueel absoluut procentueel absoluut

1849 64 91 6 9 70

1886 262 67 127 33 389
1888 707 85 129 15 836
1889 692 81 161 19 853
1890 628 82 140 18 768
1891 612 80 155 20 767
1892 651 79 175 21 826

1928 520 80 128 20 648
1931 325 84 61 16 386
1934 289 89 34 11 323

1948 452 97 12 3 464
1949 491 96 23 4 514

Bron: SHCL, archief Sphinx, inv.nr.  [Giessel] Contractenboek -, -, ‘Staat van
het Personeel in de diverse Fabrijken van den Wel Edelen Heer P. Regout te Maastricht opgemaakt
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in July ’ en ARA, archief Commissie van Enquête, inv.nr. , bijlage T en SHCL, archief
Sphinx, ongeïnv., Afdeeling Aardewerk. Staat aanduidende het aantal werklieden op  Maart
 en hoeveel er in- en buiten de gemeente Maastricht wonen. Idem voor  Januari ,
, ,  en  en SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. Verslagen van de sociale afdeling
van De Sphinx over , ,  en .

Tussen  en  was  tot  procent van het aantal bij de aardewerkfabriek
werkzame vrouwen gehuwd. In  was dit  procent. Halverwege jaren dertig
was dit gedaald tot  procent en na de Tweede Wereldoorlog was slechts  à  pro-
cent van de bij de aardewerkfabriek werkzame vrouwen gehuwd. Daarmee paste
de aardewerkfabriek De Sphinx weer in het gangbare Nederlandse beeld.

. Samenvatting

De seksesegregatie in de aardewerkfabriek De Sphinx werd aanvankelijk bepaald door
buitenlandse invloeden. Toen Petrus Regout in  deze aardewerkfabriek oprichtte,
beschikte hij niet over de benodigde kennis. Daarom nam hij buitenlandse directeuren
in dienst die op hun beurt weer uit hun omgeving gekwalificeerde vakkrachten
aantrokken voor specifieke werkzaamheden. Daarmee werd de seksesegregatie die
voor elk onderdeel van het werk in het gebied van herkomst gebruikelijk was ook
in Maastricht geïmplanteerd. In de beginfase toen de nadruk lag op gebruiksaardewerk,
was de inrichting van de fabriek sterk beïnvloed door de voorbeelden van de aarde-
werkindustrie in respectievelijk Andenne en Sunderland, terwijl de overgang naar
meer productie van kwaliteitsaardewerk gepaard ging met een evenredige toename
van de invloed van Staffordshire zoals bleek uit de inrichting van de decoreerafdeling.
Toen rond  de aardewerkfabriek niet langer afhankelijk was van buitenlandse
vakkrachten was tevens het patroon van seksesegregatie uitgekristalliseerd. Zowel
de directie als de bij De Sphinx werkzame mannen beschouwden dit kennelijk als
een vanzelfsprekend patroon ondanks het feit dat voor de directie de veel lagere
vrouwenlonen een aantrekkelijk perspectief moet zijn geweest.

Dit patroon had twee segregatiemechanismen. Dat van regelrechte uitsluiting van
vrouwen werd toegepast in de aardpers-, vorm- en cassettenafdeling waar de hulp-
functies na enkele jaren leertijd toegang gaven tot de beter betaalde functies zoals
meester-vormer. Vrouwen werden niet (of slechts incidenteel) op deze afdelingen
tewerkgesteld. Zelfs de introductie van technische innovaties die de mogelijkheid
opende om nieuwe werkzaamheden door vrouwen te laten verrichten, zoals in de
Engelse en Zweedse aardewerkindustrie gebeurde, werd door de directie van De
Sphinx-aardewerkfabriek niet benut. Het ruime aanbod van relatief goedkope
mannenarbeid in Maastricht is hier waarschijnlijk debet aan. Het andere mechanisme
was dat van hiërarchie dat men aantrof in andere afdelingen, zoals de ovens, de ver-
nisafdeling en de drukkerij. Hier werd een onderscheid gemaakt tussen de hoofdfunc-
ties die alleen aan mannen waren voorbehouden en hulpfuncties waarvoor vrouwen
nog wel in aanmerking kwamen, ondanks het feit dat het om zeer zwaar en belastend
werk kon gaan zoals het in- en uitruimen en vervoeren van de cassettes. De enige



 de bedrijven

afdeling die van een mannen- in een vrouwenafdeling veranderde was de decorafde-
ling. Aanvankelijk werden mannelijke buitenlandse decorschilders aangenomen om
vrouwen het werk te leren maar, dankzij de uit Stoke-on-Trent aangetrokken direc-
teur Edwin Abington, werden in de tweede helft van de negentiende eeuw steeds
meer artistiekere delen van het decoreren door vrouwen uitgevoerd. Regelmatig
werd de grote vaardigheid van de decoreersters geroemd zonder dat dit werk geschoold
werd genoemd. 

Dit alles betekende niet dat er geen veranderingen meer optraden in de seksesegre-
gatie. Deze hadden echter de handhaving van de bestaande segregatiepatronen tot
uitgangspunt als die teveel botsten met economische of maatschappelijke ontwikkelin-
gen. Zo leidde de introductie van de tunneloven tot een functieverdeling tussen wa-
genopbouwsters en wagendoorrijders die parallel liep aan de vroegere verdeling tussen
cassetteersters en enfourneurs. Kleine veranderingen in het segregatiepatroon deden
zich soms voor onder invloed van de arbeidsmarkt. Door een tekort aan ongehuwde
(jonge) vrouwen ging de fabriek weer over tot het werven van gehuwde vrouwen
hetgeen voordien steeds meer als onwenselijk was bestempeld. Omgekeerd werd
door een commissie die de werkloosheid onder mannen onderzocht ten aanzien van
het gieten op de vormafdeling gesteld dat dit werk het beste door jongens kon worden
gedaan, als opstap in hun loopbaan tot vormer. In deze functie waren sinds de staking
van  vrouwen aangenomen die het werk goed bleken te kunnen verrichten.
De invloed van de vakbeweging deed zich gelden bij het afschaffen van het als te
zwaar bestempelde werk van de cassetteersters bij de ovens. Al met al werd de eenmaal
gegroeide seksesegregatie in de hier behandelde periode niet echt aangetast.

Dit blijkt ook uit de stabiele verhouding van mannen- en vrouwenlonen. Zowel
in  als in  verdienden vrouwen gemiddeld slechts  procent van de
mannenlonen. In  verdienden vrouwen  procent van de mannenlonen. Deze
ongunstige verhouding werd geïnstitutionaliseerd in de eerste CAO die in  werd
afgesloten.



. Zijlstra, ‘Arbeid, Lonen en Loonontwikkeling’, . Het stichtingskapitaal van de KNP bedroeg
ƒ.. 

. Het archief van de KNP is ondergebracht bij het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL)
(economisch administratief nummer (e.a.n) ). Het archief is in  geïnventariseerd door de
toenmalige bedrijfsarchivaris van de KNP, J.O.J. Schils. Ter gelegenheid van het eeuwfeest van
de KNP verscheen in  het gedenkboek Honderd jaren papierfabriek -, zowel in het
Nederlands als in het Frans Un Siècle de Papeterie -.

 Conducteurs en sorteersters: de Koninklijke
Nederlandse Papierfabriek

. Inleiding

Er was al papiernijverheid in Maastricht voordat de Koninklijke Nederlandse Papier-
fabriek (KNP) zich daar vestigde maar van continuïteit tussen de De Groote Papier-
molen en de KNP was geen sprake. De verschillen lagen op het vlak van de benodigde
hoeveelheid kapitaal, het aantal werknemers, de krachtbron, het productie- en het
arbeidsproces. Het stichtingskapitaal van de KNP bedroeg een veelvoud van de hoe-
veelheid kapitaal die een papiermolen vereiste. De papiermolen telde hooguit twintig
werknemers, de KNP telde er in  al vierhonderd. Het gebruik van stoomkracht
in plaats van waterkracht had ingrijpende gevolgen voor het productieproces. In de
papiermolen werd het papier met de hand geschept terwijl in de papierfabriek een
groot deel van het eigenlijke productieproces door de papiermachine werd gedaan.
De industriële manier van produceren was dus een frisse start die niet voortbouwde
op de pre-industriële voorloper. Er kon geen sprake zijn van een continuïteit in de
arbeidsdeling naar sekse tussen de papiermolen en de papierfabriek. 

De Koninklijke Nederlandse Papierfabriek (KNP) wordt om een aantal redenen
als voorbeeld behandeld. In papierfabrieken werkten relatief veel vrouwen en er is
van de KNP een omvangrijk bedrijfsarchief bewaard gebleven, met veel personeels-
en loonboeken zodat het mogelijk was de seksesegregatie gedetailleerd en over een
lange periode te onderzoeken. De bestudering van de seksesegregatie aan de hand
van de KNP geeft zicht op de werking van arbeidsintensiviteit van delen van de
productie op de seksesegregatie. 

. Ontwikkeling van het bedrijf

De papierfabriek van Lhoest-Weustenraad en Cie. (de latere KNP) werd op  oktober
 opgericht. De fabriek was aanvankelijk naar twee van de vier stichters genoemd.
Guillaume Lhoest was afkomstig uit Luik, Adolphe Weustenraad behoorde tot een
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. Honderd jaren papierfabriek -, -, verschaft gegevens over de achtergrond van de stichters
en financiers van de KNP.

. Ibidem, - en .
. Ibidem, - Het exportverbod op lompen werd op  maart  ingesteld. Zijlstra, ‘Arbeid, lonen

Fabriekscomplex van de KNP in , gezien vanaf het St. Anthoniuseiland. Links de sluiswachters-
woning met rechts daarvan de hoogbouw (t ‘Lommelefebrik); in het midden de directeurswoning,
die in  is afgebroken, alsmede het oudste deel van de papierfabriek dat nog uit  dateert;
geheel rechts de uitbreiding na . (SHCL, Personeelsalbum van de KNP uit )

van de vermogende Maastrichtse families. Sterker dan de fabrieksnaam doet vermoe-
den, was de oprichting van de papierfabriek in hoofdzaak een Luikse aangelegenheid.
Naast Lhoest en Weustenraad behoorden Frésart en Lammens tot de oprichters. Emile
Frésart was een Luikse bankier en de belangrijkste financier. Jean-Baptiste Lammens
was de zwager van Guillaume Lhoest en stamde uit een geslacht van Brusselse pa-
pierfabrikanten en -handelaren. Lammens werd in  naar Maastricht gehaald als
de vakman van de nieuwe onderneming. Daarvoor had hij in een van de fabrieken
van zijn familie te Zaventem bij Brussel al zeven jaar papier gemaakt. Lammens kreeg
de leiding over de productie: hij besteedde al zijn aandacht aan de feitelijke pa-
pierfabricage.

Er waren drie redenen voor de Luikse industriëlen om de nieuwe papierfabriek
in Nederland te stichten. De belangrijkste reden was het feit dat Nederland een export-
verbod van lompen kende. Lompen vormden op dat moment nog de voornaamste
grondstof voor papier. De vraag naar papier werd gedurende de negentiende eeuw
steeds groter en om de eigen industrie enigszins te beschermen had de overheid een
verbod op de export van lompen uitgevaardigd. Het was dus niet mogelijk om in
België papier te maken van Nederlandse lompen. Dus vestigden de Luikse industriëlen
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zich in Maastricht als meest zuidelijke Nederlandse stad. Het exportverbod voor
lompen werd pas in juli  opgeheven. Daarnaast kende Nederland een invoer
heffing van % op papier. Deze heffing verhinderde echter niet dat aan het grootste
deel van de sterk gestegen Nederlandse vraag naar papier door technisch moderner
en goedkoper producerende buitenlandse fabrieken werd voldaan. Nederland liep
achter op de technische ontwikkelingen op het gebied van de papiertechniek. Juist
deze technische achterstand vormde een tweede reden voor de stichters van de KNP
om hun nieuwe fabriek net over de Nederlandse grens in Maastricht neer te zetten.

Een derde reden voor de vestiging van de KNP in Maastricht was de aanwezigheid
van goede verbindingsmogelijkheden, zowel over water als over land. Het was dan
ook geen toeval dat de KNP werd opgericht één dag voordat het kanaal Maastricht-
Luik officieel in gebruik werd genomen. Om ten volle profijt te kunnen trekken
van de verbinding die het nieuwe kanaal bood, werd als vestigingsplaats het Bassin
uitgekozen, de plaats waar de Maas en de Zuid-Willemsvaart aansluiting vinden op
het kanaal naar Luik. Dit kanaal vergemakkelijkte de aanvoer van kolen uit het Luikse
bekken.
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Een vierde reden om zich in Maastricht te vestigen, was de aanwezigheid van
schoon water. Een ondergrondse waterstroom voerde vanuit de Kempen in de richting
van Maastricht veel schoon water aan. Voor de fabricage van papier was schoon water
van levensbelang.

Soort en omvang van de productie
De KNP specialiseerde zich aanvankelijk in de fijnere papiersoorten waarvoor men
meer toekomstmogelijkheden zag dan voor de mindere kwaliteiten die door hun
grote concurrent Papeteries Godin uit Hoei op de markt werden gebracht. De fijnere
papiersoorten werden van lompen vervaardigd terwijl voor de grovere papiersoorten
ook wel houtslijp werd gebruikt. Nederland bleef veel van deze goedkopere papier-
soorten importeren. Zo werd in  drie miljoen kilo papier ingevoerd, hoofdzakelijk
kranten- en drukpapier, waarvan het leeuwendeel uit België, namelijk , miljoen
kilo. Godin uit Hoei leverde daarvan alleen al , miljoen kilo. In  brachten
de commissarissen van de KNP een bezoek aan hun grote concurrent. ‘Deprimerend
had een bezoek [aan de Papeteries Godin te Hoei] gewerkt. Die bleek het vijfvoudige
van onze productie te bereiken met een aantal arbeiders, dat zelfs nog kleiner was
dan het onze.’ Voor een deel werd dit veroorzaakt doordat Godin grovere papier-
soorten maakte waarvan de productie minder arbeidsintensief was. De KNP bleef
zich echter meten aan de prestaties van haar grote concurrent.

Juist omdat de KNP zich toelegde op de productie van fijnere papiersoorten was
ze niet in alle opzichten te vergelijken met papierfabrieken elders in Nederland: aan
de Zaan, in Meersen, Roermond, Boxtel, Waddinxveen, Broek en Wonseradeel.
Ook in die plaatsen werkte een hoog percentage vrouwen in de papierfabrieken maar
de absolute aantallen vielen in het niet bij de Maastrichtse aantallen. Zowel absoluut
als in verhouding tot de mannelijke arbeidskrachten werkten in Maastricht de meeste
vrouwen in de papierindustrie. 

Na een aanloopperiode van ruim een jaar werd op  mei  het eerste papier
geproduceerd. In de periode tussen  en  verviervoudigde de papierproduc-
tie, van , miljoen tot  miljoen kilo per jaar; op dit niveau stabiliseerde de productie
zich tot . In de periode vanaf  tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog
was er weer sprake van een voortdurend groeiende papierproductie. Grondstoffen-
schaarste, veroorzaakt door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, had een enorme
teruggang tot gevolg. Na de oorlog schommelde de productie sterk: jaren met een
zeer hoge productie van  miljoen kilo per jaar werden afgewisseld door jaren met
zeer lage productie al naargelang de orderportefeuille was gevuld. In  werd er
 miljoen kilo papier geproduceerd.



conducteurs en sorteersters 

. De Wit, ‘Papier’. De Wit heeft het archief van de KNP gebruikt en het resultaat daarvan is
samengevat op -.

. Door de buitenlandse aankopen was de prijs van lompen tussen juli en december  al met %
gestegen. Honderd jaren papierfabriek -, .

Onder invloed van de sterker wordende buitenlandse concurrentie ging de KNP
zich steeds meer toeleggen op de productie van goedkopere papiersoorten. Dit uitte
zich in de oprichting van de cellulosefabriek in  waarmee het mogelijk werd
om kwalitatief redelijk papier te maken met hout als grondstof. In de cellulosefabriek
werd hout eerst afgebroken tot cellulose en daar werd papier van gemaakt. De KNP
was de eerste Nederlandse papierfabriek die cellulose vervaardigde. Op  april 
werd de beslissing genomen om het sulfietprocédé van de Oostenrijkse fabriek Ritter-
Kellner te gebruiken en in  was de eerste Nederlandse cellulosefabriek een feit.
De nieuwe cellulose-installatie bezat een capaciteit van  kilo pulp per dag hetgeen
op jaarbasis een hoeveelheid betekende van een kleine driekwart miljoen kilo. De
kostprijs van cellulose bleek veel lager dan aanvankelijk berekend, namelijk slechts
ƒ , per  kilo tegen ƒ , per  kilo voor gesorteerde lompen. Bij de KNP
daalden de grondstofkosten van circa ƒ  per  kilo papier in - naar ƒ
 in - tot ƒ  in -. Deze daling met ruim % binnen dertig jaar
kwam ook tot uiting in de kostprijs waarvan de grondstofkosten het belangrijkste
onderdeel vormden. 

Hout en houtproducten boden nog andere kostenvoordelen. Op een papiermachine
van , meter breed kon omstreeks  ongeveer . kilo lompenpapier per dag
worden gemaakt tegen . à . kilo cellulosepapier en . à . kilo
houthoudend papier. Met deze nieuwe, sneller te drogen grondstoffen kon dus een
betere benutting van de papiermachine worden bereikt.

Winst en verlies bij de KNP
De winst van de KNP in de periode - had een veel grilliger verloop dan
de geproduceerde hoeveelheid papier. Voor dit verschil waren twee factoren verant-
woordelijk: de papierprijs en de interne financiering. De sterk wisselende papierprijs
had de grootste invloed op deze fluctuerende winstcijfers. Incidenteel werd de winst
gedrukt doordat nieuwe papiermachines werden aangeschaft. Zo veroorzaakte de
interne financiering van de derde papiermachine een winstdaling in de jaren -
.

Van  tot  steeg de winst jaarlijks, afgezien van de bovengenoemde jaren.
In  werd het exportverbod op lompen afgeschaft. Het gevolg was dat de vraag
naar lompen en daarmee de kostprijs voor papier steeg. Door de sterke buitenlandse
concurrentie kwam de winst van de KNP onder druk te staan. Van  tot 
vertoonden de winsten een dalende tendens. De periode van herstel van de
winstgevendheid werd in  afgebroken. De periode tussen  en  met
dalende winsten werd gevolgd door een enorme piek in de winst tijdens de oorlog
met als hoogtepunt . Door de oorlog was papier zeer schaars geworden en daarom
konden enorme winsten op de verkoop van dit product worden gemaakt. Daarna
volgde echter een enorme terugval door de massale papierimport uit Duitsland,
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Finland, Tsjecho-Slowakije en Zweden die een scherpe prijsdaling tot gevolg had.
De Raad van Bestuur van de KNP besloot om met verlies te blijven produceren in
plaats van de fabriek stil te leggen. Vanaf  herstelden de winsten zich weer en
tot  was het bedrijf winstgevend. Maar vanaf  verkeerde het bedrijf diep
in de rode cijfers waar het pas in  weer uitkwam. 

Bron: Honderd jaren papierfabriek -, , , , , , ,,  en
SHCL, archief ETIL, inv.nr. , brief van Lhoest aan ETIL,  november .

. Personeel

Herkomst van het eerste personeel
Niet alleen waren de eerste directeuren van de KNP afkomstig uit het buitenland,
dit gold ook voor een deel van het ‘eerste’ personeel, vooral toezichthoudend perso-
neel en geschoolde vaklieden die essentieel waren bij het opzetten en organiseren
van het productieproces. Buiten deze betrekkelijk kleine groep buitenlandse werk-
lieden kwam het personeel uit Maastricht zelf. 

Het toezichthoudend personeel was veelal afkomstig uit België. Zo werd de in
 in Andenne geboren Constantin Murant op  september  aangesteld als
opzichter in de papierfabriek van Lhoest en Weustenraad. Op dat moment werd er
nog niet eens papier geproduceerd. Constantin Murant was dus in ieder geval be-
trokken bij de inrichting van het productieproces. Aan zijn opzichterschap kwam
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. ‘Te Serrières, in het kanton Neuchâtel, waar negen-tiende van de bevolking in papier- en
chocolaadmolens werkzaam is ..’, Coronel, ‘Een blik op den toestand der arbeidende klassen’,
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Vrouwen bezig met het sorteren van papier in de papierzaal van de papierfabriek Godin in Andenne,
circa . (Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Le CLXXVe anniversaire de la fondation des Papeterier
Godin Huy)

een abrupt einde door zijn overlijden op  mei . Ook Pierre Stevens die op
 januari  als opzichter in de papierfabriek van Lhoest en Weustenraad werd
aangesteld, was afkomstig uit België en wel uit Lanaye. Opvallend is evenwel dat
niet alleen het mannelijke toezichthoudend personeel uit het buitenland afkomstig
was maar ook de vrouwelijke opzichters. Zo werd de in  geboren Carolina Michel
in  opzichteres in de papierfabriek. Haar geboorteplaats Serrières in het kanton
Neuchâtel was het Zwitserse centrum van de chocolade- en papiernijverheid. Afge-
zien van een onderbreking van vijf jaar tussen  en  bleef zij opzichteres van
de papierzaal tot haar pensionering op zeventigjarige leeftijd in . Zij had toen
bijna  jaar bij de KNP gewerkt. 
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: Caroline Michiel (verlaten huisvrouw van Gilles Charles) geboren te Neuchatello, opzichtster
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Volgens het bovengenoemde Bevolkingsregister was zij vanaf  juli  weer opzichtster in
de papierfabriek. In het oudste, vanaf  bijgehouden, register van het vrouwelijk personeel
van de KNP inv.nr. , staat Caroline Michel als langst werkende vrouw vermeld.
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Vrouwen snijden papier op maat in de papierfabriek Godin in Andenne, circa . (Universiteitsbi-
bliotheek Amsterdam, Le CLXXVe anniversaire de la fondation des Papeterier Godin Huy)

Behalve het toezichthoudend personeel werden ook de geschoolde vaklieden uit
het buitenland aangetrokken. De in Maastricht aanwezige werklieden hadden slechts
kennis van de ambachtelijke papierproductie maar wisten niets van de bediening van
papiermachines. Daar de KNP vanaf het begin op een fabrieksmatige leest was ge-
schoeid, met papiermachines die door stoom werden aangedreven, was dit soort am-
bachtelijke kennis in het nieuwe productieproces slechts in beperkte mate van nut.
Voor het bedienen van de nieuwe machines haalde men deskundigen uit het
buitenland. In België werd al veel langer op fabrieksmatige wijze papier vervaardigd
en daar bestond dus al een reservoir van (geschoolde) papierarbeid(st)ers.
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. Het beantwoorden van deze vraag is mogelijk op basis van de gegevens uit de registers van de
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van Politie, inv.nr. -, Passenregister voor vreemdelingen, reis- en verblijfpassen (Wet van
 Aug.  no ),  delen van  januari  t/m  oktober . Voor Maastricht zijn deze
registers tot  bewaard gebleven in het archief van de Commissaris van Politie. Omdat ik vooral
geïnteresseerd was in de herkomst van het allereerste personeel heb ik de registers tussen 
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Amsterdam gebruikt door Boersma en Kuypers, ‘En Toen Kwam het Kapitaal’().

. Honderd jaren papierfabriek -, .
. Melin, Une Cité Carolingienne. Histoire de la Ville et du Ban D’Andenne,. 
. GAM, archief Commissaris van Politie, inv.nr. -, Passenregister voor vreemdelingen -

.

Waar kwamen deze arbeiders precies vandaan? Tussen  en  groeide het
aantal personeelsleden bij de KNP van  naar  waaronder  vreemdelingen allen
afkomstig uit België. Negen kwamen uit Andenne, zes uit Luik, slechts twee uit Hoei
en de overige zeven uit andere plaatsen. Opvallend is dat de meeste buitenlandse
arbeiders die in het begin bij de KNP kwamen werken uit Andenne afkomstig waren
en niet uit de papierstad Hoei. In Hoei was de grote concurrent van de KNP
Papeteries Godin gevestigd. In  stichtte de latere machinebouwer John Cockerill
een papierfabriek in Andenne. Deze fabriek werd in  door de erven Cockerill
verkocht aan de Papeteries Godin te Hoei. De nieuwe vestiging van de firma Godin
ging het na  zeer voor de wind. Maar kennelijk was de papierfabriek in Andenne
minder dan het bedrijf in Hoei in staat de arbeiders aan zich te binden. Dat er arbeiders
uit Luik bij de KNP gingen werken, was niet zo verwonderlijk gezien het feit dat
een groot deel van de directie afkomstig was uit Luik en zijn contacten in die stad
zal hebben aangewend om geschoolde vaklieden te werven. Als we kijken naar de
beroepsaanduidingen zoals die in de passenregisters werden opgenomen, blijkt het
te gaan om twaalf papiermakers en drie papiermaaksters, twee fabriekswerkers en
drie fabriekswerksters en verder nog twee machinisten en twee smeden. De om-
schrijving van de functies in de registers van de reis- en verblijfpassen van de buiten-
landse arbeiders die in de papierfabriek werkten, was nogal globaal. Aanduidingen
als fabriekswerker of fabriekswerkster zeggen niet veel meer dan dat ze in de productie
werkten. Twee derde van de mannen kwam als papiermaker bij de KNP werken.
Slechts twee mannen werden expliciet als machinist, bediener van de papiermachine,
geregistreerd. Tevens kwamen er twee als smid werken. Zowel de machinisten als
de smeden waren mannen met vakkennis die voor de KNP van essentieel belang
waren voor het op gang brengen van de papierfabricage. Naar alle waarschijnlijkheid
zullen er onder de als papiermakers en -maaksters en mogelijk ook onder de als
fabriekswerk(st)ers geregisteerden eveneens geschoolde vaklieden verscholen zitten.
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-. Socialisten waren niet erg geliefd bij Lhoest. Zo werd Joseph Reudi, die sinds  als
coupeur bij de KNP werkte, ontslagen door Lhoest omdat hij socialist was. SHCL, archief KNP,
inv.nr. , Lijst mannelijk personeel aangelegd op  september .

Uit het gedenkboek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de KNP in
 valt op te maken dat bij de KNP werkzame buitenlanders vooral sleutelfuncties
vervulden. ‘Veteranen van de fabriek herinneren zich ook nog dat er in hun jeugd
door het machinepersoneel vaak Waalse uitdrukkingen werden gebruikt, die men
zei van fabricatiechefs te hebben geleerd.’ 

Tijdens de arbeidsenquête van  werd Léon Lhoest, op dat moment directeur
van KNP, gevraagd naar zijn ervaring met de ‘buitenlandse’ arbeiders. Lhoest: ‘Toen
ik [in ] in Maastricht kwam, waren er zeer vele vreemden aan de fabriek ver-
bonden, maar tegenwoordig wordt de geheele fabriek door Maastrichtenaars gedreven
en hebben wij maar twee vreemden.’ De aanlooptijd van de papierfabriek was echter
niet zo gemakkelijk ‘en wij hebben natuurlijk hulp moeten zoeken bij vreemden.’

Lhoest verklaarde tegenover de commissie dat in het begin buitenlandse werklieden
bij de KNP werkten maar dat hij zich in  bepaalde tot ‘Maastrichtsch werkvolk’.

‘Wij hadden Belgisch, Duitsch en Fransch werkvolk gehad, maar dat is alles weg.
Wij hebben nog één Franschman, ongeveer  jaren oud, die gepensioneerd wordt,
en een eersten machinist, die uit Luik is.’ Lhoest gaf tevens de reden waarom gedu-
rende de eerste  jaar de sleutelposities in het bedrijf door buitenlandse werklieden
werden vervuld. ‘Vroeger werd de [Maastrichtse] werkman bij ons beschouwd als
niet in staat tot die werkzaamheden, die noodig zijn in eene papierfabriek.’ Maar
deze opvatting wijzigde zich in de loop van de tijd. Lhoest bracht dit zelf treffend
onder woorden: ‘Ik heb ook bevonden dat de [Maastrichtse] werkman in staat was
dat te leeren wat hij vroeger niet kende, maar daar moet een zekere tijd voor zijn
[...], alles [hangt] van zijne educatie af.’ 

Op de vraag: ‘Wat is uw gevoelen omtrent het vreemde werkvolk?’, antwoordde
Lhoest: ‘Het vreemde werkvolk is ontrouw, heeft in den regel een verkeerden zin,
wekt een slechten geest op en is veranderlijk.’ Toen Beelaerts van Blokland door-
vroeg: ‘Dus acht gij het werkvolk uit Maastricht beter?’, antwoordde Lhoest: ‘Ik zou
niet genoeg lof kunnen uitspreken over den geest van de arbeidersklasse te Maastricht.
[...] Ik kan niet anders zeggen, dan dat de Maastrichtsche werkman uitmuntend goed
is, en ik kan als vreemdeling, als Luikenaar, daarover beter oordeelen dan iemand
anders.’ De negatieve wijze waarop Lhoest spreekt over de buitenlandse werklieden
heeft wellicht te maken met het opkomend socialisme dat onder buitenlandse
werklieden sterker was verbreid dan onder de Maastrichtenaren.
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mannen  en inv.nr. , Quinzaine  september  –  februari . Anton Bath staat
vermeld bij de nieuwe continue V in de Quinzaine van  december  –  januari .

. Honderd jaren papierfabriek -, .

Het specialistische werk in de papierfabriek werd dus in eerste instantie door bui-
tenlandse werklieden verricht. Met de overdracht van de kennis vond ook de over-
dracht van de seksesegregatie plaats. De seksesegregatie bij de KNP kwam overeen
met die in de Belgische papierfabrieken. De Maastrichtenaren leerden het werk
van deze buitenlandse arbeiders. Als gevolg van deze kennisoverdracht werkte de
KNP vanaf  voornamelijk met Maastrichtse arbeid(st)ers. Met deze regel werd
incidenteel gebroken voor het hoger personeel met zeer specifieke vakkennis of bij
introductie van een nieuwe machine. Voor het bedienen van (nieuwe) papiermachines
werden tot ver na  vaklieden uit het buitenland aangetrokken. 

De eerste twee papiermachines van de KNP werden door de staal- en machinefabriek
van Cockerill te Seraing gebouwd. Die had op dat gebied ervaring want John Cockerill
had een eigen papierfabriek. In de periode tussen  en  werd het aantal papier-
machines uitgebreid van drie naar acht. In  werd de oude papiermachine uit
 vervangen door een nieuwe, de ‘Golzernpapiermachine’, geleverd door Golzern,
een papiermachinefabrikant uit Saksen. Voor de bediening van deze papiermachine
kwamen Duitse machinisten in dienst van de KNP. De leveranciers van papiermachi-
nes zorgden tevens voor personeel dat de papiermachines kon bedienen. Dit personeel
kwam dus eerst uit België en naderhand uit Duitsland. De nieuwe vierde papiermachi-
ne werd opgebouwd uit het oude eindstuk van de Cockerill II en een nieuw
beginstuk, geleverd door de firma Thiry & Cie uit Hoei. In  werd voor het
maken van dunnere papiersoorten, zoals bijbeldruk, weer een nieuwe papiermachine
in bedrijf genomen. Deze machine V werd door een Zwitserse firma, Escher-Wijss,
geleverd. Voor de bediening werden in juni  de Zwitsers Anton Barth en Jozef
August als conducteur (bediener van de papiermachine) aangetrokken. Deze twee
buitenlandse werklieden hadden tevens tot taak het werk aan de Maastrichtse arbeiders
te leren. Op  januari  waren ze al niet meer in dienst. In  werd
papiermachine VI geleverd door Thiry & Cie te Hoei. De papierproductie van de
nieuwe papiermachines was telkens hoger dan van de vorige. Was de papierbaanbreed-
te van de papiermachine V uit  nog , meter, bij de papiermachine VI uit 
was die al toegenomen tot , meter. In  werd eindelijk de al in  bij
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. Ibidem, .
. Ibidem, .
. De directeur van de KNP vertelde de enquêtecommissie in  dat er in nog  werklieden

bij de KNP werkten. Uit het archief van de KNP bleek dat er op  januari werklieden
in dienst waren. KNP inv.nr.. De uitspraak van Lhoest dat er in werklieden in dienst
waren, viel helaas niet te controleren aan de hand van het bedrijfsarchief. Een kwaad leven, deel
Maastricht,, antw. .

. Honderd jaren papierfabriek -, .
. Berekend op basis van SHCL, archief KNP, inv.nr. . Personeelslijsten mannen  en .
. Honderd jaren papierfabriek -, .
. Berekend op basis van SHCL, archief KNP, inv.nr. . Personeelslijst mannen  en SHCL,

archief KNP, inv.nr.. Personeelslijst vrouwen.

Rheinische A.G. für Papierfabrikation te Neuss aangeschafte rondzeefmachine in
gebruik genomen. Dit werd papiermachine VII. In  werd de nieuwe papier-
machine VIII in werking gesteld. Ze was weer van Thiry & Cie en had een effectieve
papierbaanbreedte van , meter. De leveranciers van de nieuwe papiermachines
leverden tevens het bedienend personeel.

Aantal werkzame mannen en vrouwen
Het totaal aantal arbeiders bij de KNP vanaf de oprichting in  steeg sterk. In
 werkten er zelfs  arbeiders. Daarna liep het aantal in korte tijd sterk terug;
in  waren het er nog maar  en volgens Lhoest waren het er in  slechts
. 

In de periode - bleef de productie min of meer gelijk. De sterke terugloop
van het aantal arbeiders bij de KNP werd dus niet veroorzaakt door de vermindering
van de productie. De directeur van de papierfabriek Lhoest gaf in  een tweetal
oorzaken voor deze ontwikkeling. Ten eerste waren veel arbeiders vervangen door
machines. Dit gebeurde niet zozeer in de feitelijke papierproductie want het aantal
papiermachines bleef in deze periode gelijk maar vooral in de voorbereidende
werkzaamheden. In het gedenkboek werd het kolentransport als voorbeeld aangehaald.
Aanvankelijk moest de enorme hoeveelheid brandstof die de papierfabriek nodig
had door mannen uit de schepen gehaald en in mandjes naar de ovens worden
vervoerd. Er werkten in de jaren  tientallen kolensjouwers bij de KNP. Later
werd het lossen en transport van kolen gemechaniseerd. Dit leverde een grote
arbeidsbesparing op zoals bleek uit het eerste personeelsboek van : op dat moment
waren er nog maar vijf kolensjouwers in dienst. Dit aantal daalde in  tot twee.

Verder was vooral het bewerken van grondstoffen zeer arbeidsintensief. Er waren
soms al veertig mensen nodig voor het kleinkappen van oud touw, een van de
grondstoffen voor de papierfabricage. Op één lompenzolder werkten in 
tweehonderd vrouwen. In  was er nog maar één mannelijke touwkapper en
was het aantal lompensorteersters gedaald tot .

Een andere reden was dat de KNP zich vanaf de jaren  in toenemende mate
ging toeleggen op de productie van goedkopere papiersoorten die grotendeels
machinaal werden vervaardigd.
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. SHCL, archief KNP, inv.nr. . Opgave van de personeelsomvang op  januari .
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Grafiek . Aantal mannen en vrouwen werkzaam bij de KNP -

Bron: Zie bijlage .. Aantal mannen en vrouwen werkzaam bij de KNP -.

In grafiek . is de ontwikkeling te zien van het aantal mannen en vrouwen dat in
de periode - bij de KNP werkzaam was. Gespecificeerde gegevens naar
sekse over het eerste decennium van het bedrijf ontbreken. Het grootste deel van
de eerste  werklieden die in  in dienst kwamen, bestond uit vrouwen; aangezien
de papiermachines nog niet in bedrijf waren, werden er vast op voorraad lompen
gesorteerd. Het sorteren en snijden van lompen gebeurde bij de KNP door vrouwen.
Tussen  en  is slechts voor één jaar, namelijk , het aantal in de KNP
werkzame vrouwen en mannen bekend. Op dat moment werkten er  mannen
en  vrouwen bij de papierfabriek. Vanaf  tot  is het aantal vrouwen
en mannen berekend op basis van de personeelsgegevens. Ondanks deze grote lacune
is het beeld toch duidelijk. Het aantal vrouwen overtrof het aantal mannen (naar alle
waarschijnlijkheid) tot . Daarna is er sprake van een schaarbeweging: het aantal
mannen nam geleidelijk toe en het aantal vrouwen verminderde tot  om
vervolgens tot  weer toe te nemen en dat van de mannen te benaderen. Uit-
eindelijk nam het aantal (en het aandeel) van de vrouwen weer af waarbij vooral het
grillige verloop opvalt. 

. Productieproces van lompen naar papier

In het productieproces van papier kan een viertal stadia worden onderscheiden. De
eerste stap in de papierproductie was de bewerking van de grondstof. Aanvankelijk
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Schema . Productieproces van lompen naar papier

waren dit lompen, eventueel werd ook stro of esparto (een soort gras) gebruikt, nog
weer later werd hout de grondstof voor papier. De tweede stap bestond uit de
(chemische) verwerking van de grondstof tot papierpap. In het derde stadium werd
de papierpap door de papiermachine omgezet tot papier. In het vierde stadium werd
het papier verder afgewerkt en eventueel bewerkt tot diverse kant-en-klare producten.

De vier stadia zijn in het schema weergegeven.
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. Poiré, La France industrielle. Later ook vertaald in het Nederlands Poiré, De nijverheid en hare
werktuigen aanschouwelijk voorgesteld. Puget, La Fabrication du Papier, Pécheux, Les Textiles. Les Tissus.
- Le Papier en Fabrication et Mise en Oeuvre du Papier et du Carton.

. Selleger, ‘Papierfabricage en Papieranalyse’.
. Honderd jaren papierfabriek -, .
. Van der Waerden, Geschooldheid en techniek, -.

. Seksesegregatie in de verschillende afdelingen

Om inzicht te krijgen in de manier waarop het productieproces in de papierfabriek
was georganiseerd, zijn de verhoren van de directie en medewerkers van de KNP
tijdens de parlementaire enquête van  zeer verhelderend. Deze vonden plaats
op  januari  in het gebouw van de Tweede Kamer te Den Haag. Op de hoor-
zittingen van die dag verschenen achtereenvolgens ingenieur Léon Lhoest die in 
Lammens als directeur van de KNP was opgevolgd, hoofdopzichter van de lompenzaal
Johan Frederix, molenaar (papierbereider) Johannes Hollands, machinist Johannes
Bovrie en de opzichter van de afdeling waar de afwerking van het papier plaatsvond,
Nicolaas Defèsche. Vrouwen die bij de KNP werkten, werden helaas niet voor
verhoor opgeroepen ondanks het feit dat ze op dat moment ongeveer de helft van
het personeel vormden. De informatie over het werk van vrouwen kwam dus van
de directeur of de opzichters. Gezien de doelstelling van de enquête werd er echter
veel aandacht besteed aan het werk van kinderen en vrouwen. Daarmee werd het
beeld van de vrouwelijke kant van de seksesegregatie in de verschillende afdelingen
neergezet. Twee aspecten van de seksesegregatie kunnen niet worden beantwoord
aan de hand van de arbeidsenquête. De functies en de precieze inhoud van de
werkzaamheden van volwassen mannen bleven grotendeels buiten zicht. Deze werden
slechts in het voorbijgaan genoemd. De werkzaamheden die mannen bij de KNP
verrichtten, waren echter te reconstrueren op basis van de functies die werden
genoemd in de personeelsboeken en bewaard gebleven loonboeken in combinatie
met (Franstalige) technische handboeken die uitgebreid de verschillende stadia van
de papierfabricage behandelen. Daarnaast is gebruik gemaakt van de beschrijving
van de fabrikant-technoloog Selleger uit . Selleger was een ingenieur van Schotse
afkomst die eerst in Zwitserland bij een papierfabriek had gewerkt voor hij in 
bij KNP kwam werken. Hij bleef slechts twee jaar verbonden aan de papierfabriek
maar zijn weergave van het productieproces zal grotendeels zijn gebaseerd op de
toestand bij de KNP. Sellegers beschrijving diende als uitgangspunt voor Van der
Waerden die in - onderzoek verrichtte naar de mate waarin scholing in
de industrie noodzakelijk was. 

De seksesegregatie bij de KNP laat zich verder reconstrueren aan de hand van de
personeelsgegevens van de KNP. Centrale vraag hierbij is: hoe ontwikkelde de
seksesegregatie zich in de loop van de tijd? 
De vraag is onder te verdelen in twee sub-vragen: 
. omtrent het personeel: welke functies vervulden de mannen in de KNP? Wie

werkten er in de verschillende functies op de bepaalde afdelingen (mannen,
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. Honderd jaren papierfabriek -, . Dit aantal is gebaseerd op herinneringen van ‘veteranen’.
Het is dan te beschouwen als een grove schatting. Al is  misschien aan de hoge kant, het geeft
waarschijnlijk wel het belang van het aantal lompensorteersters -snijdsters op het totale
personeelsbestand aan. 

. Een kwaad leven, deel  Maastricht, , verhoor L. Lhoest antw. .

vrouwen, jongens en meisjes). Wat was de leeftijdsopbouw? Waren het vooral
gehuwde of ongehuwde vrouwen?

. ontwikkelingen in de tijd, aantallen per functie/afdeling. De verdeling van mannen
en vrouwen over de verschillende afdelingen en functies in de loop van de tijd
laat de effecten van veranderingen in het productieproces op de seksesegregatie
in de loop van de tijd zien.

Voor het beantwoorden van deze vragen vormen de personeelsboeken die van de
KNP bewaard zijn gebleven een unieke bron. In bijlage . wordt nader ingegaan
op deze bron en de manier waarop de gegevens daaruit zijn verwerkt. Met behulp
van de personeelsboeken zijn de meeste van de bovenstaande vragen te beantwoorden.

De grondstofverwerking
In  waren lompen nog de enige grondstof voor de papierfabricage bij de KNP.
Het sorteren van deze lompen naar kwaliteit en het kleinsnijden van de lompen zodat
ze verder konden worden verwerkt tot papierpap, was een heel arbeidsintensief deel
van het productieproces. Het sorteren en snijden van lompen was vrouwenwerk.
Onder de  arbeiders in  bij de KNP zouden zo’n  vrouwen op de
lompenzolder hebben gewerkt. 

In  vormden lompen nog steeds de belangrijkste grondstof voor de papierfabri-
cage bij de KNP. Die werden bij aankomst in magazijnen opgestapeld en dan
gesorteerd. 

Dat sorteeren geschiedt in twee zalen, uitsluitend door vrouwen. [...] Er werken daarin
een , ,  vrouwen. Zij werken allen op stuk en hebben een boekje. De prijs wordt
geregeld naar de qualiteit der lompen en dus naar de moeilijkheid van het sorteeren.
Wanneer zij een zeker getal kilo’s gesorteerd hebben, gaan zij met haar korf naar de bascule
[= brugbalans], waar het gewicht in haar boekje, vervolgens in een duplicaatboekje en
eindelijk in het grootboek opgeteekend wordt. Den den dag komen zij om het geld.
Zij werken altijd  aan  voor gezamelijke rekening, waartoe zij echter niet gedwongen
zijn, terwijl zij zelf haar compagnon kunnen kiezen. Dit geschiedt enkel ter vereenvoudiging
in de administratie.

De opzichter van de lompensorteerzalen, Johan Frederix, vertelde gedetailleerd hoe
het werk er in zijn afdeling uitzag. Hij was opzichter over  getrouwde en
ongetrouwde vrouwen. 

Vraag: De vrouwen werken twee aan twee?
Antwoord: Ja, ik heb  plaatsen. Er zijn er echter die ook alleen werken. De

vrouwen zoeken ieder haar soort; de sterke zoekt de sterke, de zwakke
eene zwakke, want zij moeten samen deelen en als de een meer zou
kunnen verdienen dan gaat het niet goed. [...] Die lompen worden
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. Ibidem, , verhoor Johan Frederix vraag en antw.  en .
. Ibidem, , antw. . 
. ‘Het lorresnijden geschiedt gelijktijdig met het sorteren der lorren, die in bakken geworpen worden,

welke naast den lorresnijder staan. Het mes staat schuins op een blok, is aan de binnenzijde hol
en snijdt, doordien de arbeider de lor er tegenaan drukt, ze van onder naar boven bewegen en
met de handen de uiteinden vasthoudende. Jonge kinderen zouden dit werk niet kunnen verrigten.’
Rapport der commissie belast met het onderzoek naar den toestand der kinderen in fabrieken arbeidende, 
en Zijlstra, ‘Arbeid, lonen en loonontwikkeling’, . Zijlstra citeert hier  jaar Tielens papier -
, .

. Een kwaad leven, deel  Maastricht,  verhoor Leon Lhoest antw.  en verhoor E. Wintgens,
Een kwaad leven, deel  Maastricht, , antw. .

. In de personeelsboeken werd de duivel aangeduid met blutoir. 
. Een kwaad leven, deel  Maastricht,  verhoor E. Wintgens, vraag en antw. .

naar de kleur in balen aangevoerd, en de bonte lompen komen ook
apart, maar men vindt er soms ,  qualiteiten onder en die moeten
zij sorteeren.

Vraag: En dan moeten zij ze snijden?
Antwoord: Het sorteeren en snijden gaat tegelijk. De lompen worden op de tafel

gelegd, die worden gesorteerd en gesneden en in acht vakken ge-
worpen.

Het snijden van de lompen was handwerk. Op de tafels waren verticaal messen
gemonteerd die het eenvoudiger maakten om de lompen in stukken en reepjes te
verdelen.

Nadat de lompen waren gesorteerd, werden ze gebuild, dat wil zeggen dat het
stof uit de lompen werd gehaald. Dit gebeurde met behulp van een machine die
‘duivel’ werd genoemd. Deze machine stond in een afgesloten kast en een aan de
‘duivel’ gekoppelde ventilator zoog het stof op en blies het naar een aparte kamer.

Ook dit werk gebeurde door vrouwen.

Het sorteren van lompen was vies werk want lompen bevatten veel stof en werden
pas na het sorteren schoongemaakt. E. Wintgens, adjunct-inspecteur van het genees-
kundig staatstoezicht, werd door de enquêtecommissie gevraagd of hij het uitzoeken
van lompen wel geschikt werk vond voor vrouwen. Wintgens antwoordde: ‘Het
sorteren van lompen is wel geen zwaar werk, maar het kan gevaarlijk zijn juist door
de stofontwikkeling.’ Het stof was slecht voor de longen maar dit gezondheidsrisico
vond men tijdens de verhoren kennelijk niet zo belangrijk. Tijdens de enquête van
 werd wel gevraagd of het sorteren van lompen een verhoogde kans op
infectieziekten met zich meebracht. Met onze huidige medische kennis lijkt dit een
overdreven angst. De lompen werden maandenlang opgeslagen voordat ze werden
gesorteerd, zodat die bacillen al lang dood waren. Maar de enquêtecommissie van
 moest door Lhoest met harde cijfers worden overtuigd dat lompen sorteren
geen verhoogde kans op besmettelijke ziekten met zich meebracht.

Omdat het sorteren smerig en onaangenaam werk was, werd dit vooral gedaan
door vrouwen uit die lagen van de arbeidersklasse waar men van oudsher al gewoon
was zware, vieze en gevaarlijke lichamelijke arbeid te verrichten. Zoals we al zagen,
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. Honderd jaren papierfabriek -, .
. Uit de enkele nog in het archief van de KNP aanwezige lompenboeken bleek dat er een kleine

lompensnijmachine werd gebruikt maar in verhouding tot het handwerk was de hoeveelheid met
deze machine verwerkte lompen minimaal. SHCL, archief KNP, inv.nr. . Quinzaines triage
et decoupage des chiffons  sept  -  februari . Bij  juni  staat bij een bedrag
geschreven: ‘Decoupage Machinal’.

. Poiré, De nijverheid en hare werktuigen, .
. Een kwaad leven, deel  Maastricht, , verhoor J. Frederix opzichter lompenzaal, antw. .
. ‘Le magasin de chiffons bruts est bien pauvre, celui de chiffons coupés est pauvre par suite de

manque de chiffonières, ce qui va nous forcer a employer la coupeuse mécanique.’ SHCL, archief
KNP, inv.nr. . Proces verbaux Conseil d’Administration Decembre  - Avril , . Conseil
d’Administration tenu a Maestricht seance de  Juillet .

. SHCL, archief KNP, inv.nr. -. Berekend op basis van de personeelsboeken van het
vrouwelijk personeel over de periode -. Zie bijlage ..

. Een kwaad leven, deel  Maastricht, , verhoor L. Lhoest, antw. .
. De Wit, ‘Papier’, .

was sorteren en snijden van lompen aanvankelijk puur handwerk. In  werd een
lompensnijmachine aangeschaft waardoor het niet langer noodzakelijk was dat kinderen
dit ongezonde werk deden. Het machinaal snijden van de lompen bleef echter een
vrij marginaal verschijnsel: lang na  werd het overgrote deel van de lompen nog
met de hand klein gesneden. De lompensnijmachines waren namelijk alleen geschikt
om sterkere stukken, zoals eindjes touw stuk te snijden maar voor het snijden van
de zachtere lompen was het toestel nog niet volmaakt genoeg. Dit verklaart het
feit dat Frederix, de opzichter van de lompenzaal, in  maar één lompensnijmachine
vermeldde. Slechts bij gebrek aan lompensnijdsters werd er meer machinaal gesneden.
Zo werd er in  geklaagd over het gebrek aan vrouwen die lompen wilden snijden
waardoor de bedrijfsleiding zich gedwongen zag (meer) gebruik te maken van de
lompensnijmachine. Ook deze lompensnijmachine werd door vrouwen bediend.
Het aantal lompensorteersters en -snijdsters nam, afgezien van wat schommelingen,
geleidelijk af: van  in  tot  in . De reden hiervoor werd door Lhoest
tijdens de enquête van  al aangegeven: ‘[...] lompen zijn tegenwoordig niet meer
zoo belangrijk voor ons als vroeger. Zij zijn niet meer de uitsluitende grondstof, wij
hebben nu ook hout en stroo.’ 

De invoering van nieuwe grondstoffen ging geleidelijk bij de KNP. Rond  waren
lompen nog steeds de voornaamste grondstof. In het totale grondstoffenverbruik werd
slechts voor circa % voorzien door stro, esparto en oud papier. In  was deze
situatie enigszins gewijzigd: het gebruik van stro, smelen (evenals esparto een grassoort)
en oud papier bedroeg nu een derde van het totale verbruik. Rond  vormden
lompen nog maar een kwart van het grondstoffenpakket en was cellulose de be-
langrijkste grondstof geworden voor de papierfabricage bij de KNP.

Volgens de adjunct-inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht voor Noord
Brabant en Limburg Wintgens werkten er in  bij de lompenafdeling alleen
volwassen vrouwen. Op de vraag of er ook meisjes beneden  jaar werkzaam waren
als lompensnijdster of lompensorteerster, antwoordde Wintgens nogal stellig: ‘Neen,
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. Een kwaad leven, deel  Maastricht, , verhoor E. Wintgens antw. .
. Ibidem, , antw. .
. SHCL, archief KNP, inv.nr. . Lijst vrouwelijk personeel begonnen  september . Hiervoor

is de eerste personeelslijst/database gebruikt. Als peildatum is  december  genomen.
. SHCL, archief KNP, inv.nr. . Vrouwelijk Personeel Lompen Afdeeling,  Januari .

meestal zijn dat volwassen vrouwen.’ Volgens hem waren de vrouwen die op de
lompenafdeling werkten ouder dan de andere vrouwen in de fabriek.’De lompensor-
teerders zijn tusschen de  en  jaren, de andere meisjes zijn van  à  jaar en
jonger.’ Het is interessant om de beweringen van Wintgens te confronteren met
berekeningen aan de hand van de personeelsgegevens. Het eerste dat opvalt is dat
er in tegenstelling tot wat Wintgens beweerde wel degelijk  meisjes beneden 
jaar als lompensorteerster werkten. De gemiddelde leeftijd van de lompensorteersters
en -snijdsters was eind  ruim  jaar, een stuk lager dus dan Wintgens meende.
Opgesplitst in leeftijdscohorten van telkens vijf jaar zag de leeftijdsopbouw van de
lompensorteersters en -snijdsters er eind  als volgt uit.

Tabel . Leeftijd van de lompensorteersters op  december 

Leeftijd Aantal

13 tot 18 jaar 16
18 tot 23 jaar 17
23 tot 28 jaar 20
28 tot 30 jaar 7
30 tot 35 jaar 10
35 tot 40 jaar 13

40 tot 45 jaar 1
45 tot 50 jaar 2
50 jaar en ouder 4

totaal 90

Bron: SHCL, archief KNP, inv.nr. . Lijst vrouwelijk personeel in .

De groep jonge vrouwen was vrij groot. Meer dan een derde van de lompensorteer-
sters was jonger dan  jaar en de groep tussen  en  was bepaald niet oververtegen-
woordigd. Lompensorteersters boven de , zoals de -jarige Anna Duizings en
de -jarige Theresia Bovie, waren uitzonderingen. Deze beide vrouwen waren al
vanaf  werkzaam bij de KNP. 

Blijkens een door het bedrijf zelf samengesteld overzicht werkten op  januari
 op de lompenafdeling  gehuwde vrouwen,  weduwen,  ongehuwde vrou-
wen van ten minste  jaar en  meisjes onder  jaar. In  werd in het verslag
van het onderzoek naar de fabrieksarbeid van gehuwde vrouwen geconstateerd: ‘het
sorteren en tornen van lompen wordt voor een belangrijk deel door gehuwde
vrouwen verricht.’ Uitgezonderd enkele grote lompensorteerderijen in de noordelijke
provincies en in Zutphen, waar alleen ongehuwde vrouwen of uitsluitend mannen
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. Onderzoek naar den Fabrieksarbeid van Gehuwde Vrouwen in Nederland, .
. Ibidem.
. Een kwaad leven, deel  Maastricht, , verhoor L. Lhoest antw. .
. Een kwaad leven, deel  Maastricht, verhoor J. Frederix, opzichter lompenzaal. Blijkens zijn

antwoorden werkten de vrouwen op de lompenafdeling van zeven uur (, antw. ) tot tien
minuten voor half twaalf (, antw. ) en vervolgens van één uur tot half zeven (, antw.
).

. Honderd jaren papierfabriek -, .
. SHCL, archief KNP, inv.nr. -. Quinzaine SO .
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lompen sorteerden, was het over het algemeen werk van gehuwde vrouwen. De reden
die hiervoor in het verslag werd gegeven, was dat het vak van lompen sorteren ‘veel
ervaring eischt, en dus het aanbod van goede werkkrachten beperkt is, zoodat een
vrouw, die vóór haar huwelijk het vak leerde, later gemakkelijk weer werk vindt.’

Daarnaast werd als een reden gegeven dat lompensorteerderijen, in tegenstelling
tot veel andere fabrieksarbeid, flexibele werktijden hadden, waardoor ‘de vrouwen
een groote vrijheid genieten in haar tijd van komen, gaan en wegblijven, zoodat eenige
tijd genomen kan worden voor het bereiden van maaltijden en andere huishoudelijke
bezigheden.’ Deze grote vrijheid genoten de lompensorteersters bij de KNP in ieder
geval niet. Alle vrouwen en meisjes bij de KNP werkten  uur per dag, van zeven
tot half twaalf en van één tot half zeven. Voor de vrouwen die op de afdeling
werkten waar de lompen werden gesorteerd, golden deze werktijden ook.

Het sorteren van stro en esparto was eveneens vrouwenwerk. Het stro en de esparto
werden daarna op dezelfde manier verwerkt als de lompen. Met de ingebruikname
van de cellulosefabriek in  werd ook hout als grondstof gebruikt. In de zoge-
naamde houtbouw werkten blijkens de bewaard gebleven loonboeken in de periode
- tussen  en  personen. Het hout werd er gezaagd, gekapt, gekloofd
en gereinigd. De kleine splinters werden gesorteerd en in grote ketels in met zwavel-
zuur kalk gekookt. Ook hier verrichtten vrouwen de voorbereidende werkzaamhe-
den: het kappen en kloven van het hout in kleine stukken en het sorteren van de
houtsplinters. Het verwerken van deze houtsplinters tot papierpap was mannenwerk.
Aanvankelijk werkten  vrouwen tegen  mannen in de houtbouw. Maar in de
loop van de tijd nam het aantal houtsorteersters sterk af: van  in  tot  in .
Het aantal vrouwen dat belast was met het kloven en kappen bleef gedurende deze
periode rond  schommelen. 

Het aantal lompen-, stro-, en espartosorteersters nam geleidelijk af nadat in 
de cellulosefabriek in gebruik werd genomen. Met de sluiting van deze fabriek in
 kwam ook een einde aan het sorteren van hout(splinters). Na de Eerste Wereld-
oorlog werd de grondstof (cellulose) kant-en-klaar aangevoerd met als gevolg dat
deze sorteerfuncties vervielen en daarmee een belangrijk deel van de werkgelegenheid
voor vrouwen bij de KNP verdween.
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De effileurs werkzaam bij de maalhollanders op de eerste verdieping van de KNP. Zij hielden
toezicht bij deze hollanders. (Sappi Maastricht)

De voorbereidende werkzaamheden
Na de eerste stap in het productieproces konden de lompen worden bewerkt tot ge-
schikte grondstof voor de papiermachine. De lompen werden eerst gekookt om ze
te ontvetten. Door middel van een trechter werden ze in de lompenkookketel, een
grote ijzeren cilinder, gedaan en dan met water, soda en kalk verscheidene uren
gekookt. Bij de lompenkookketels werkten mannen die lessiveurs werden genoemd
en wiens taak bestond uit het vullen en leeghalen van lompenkookketels. 

Om de structuur van de lompen kapot te maken, werden deze in zogeheten
maalhollanders enige uren gemalen. Aan deze maalhollanders werkten effileurs. Hun
taak bestond uit het toezicht houden bij de maalhollanders. Vervolgens liet men het
overtollige water wegvloeien door de zeefvormige bodem van de zogenaamde presse
pate, een machine met een doorlopend metaaldoek. Als de massa weer voldoende
samenhang vertoonde, was deze gereed om naar de bleekkamers te worden gebracht.
Daar werd de brij gebleekt met behulp van chloorgas en chloorkalk. Dit bleken was
noodzakelijk om wit papier te maken. Het gebeurde in een apart lokaal door twee
of drie mannen. Het chloor waarmee werd gebleekt, werd ook weer machinaal
gemaakt. Dit gebeurde op een open terrein, in gemetselde bakken die aan de buiten-
kant met houten planken waren afgesloten zodat van stank geen sprake was en geen
schadelijke gassen ontsnapten.
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Vervolgens werd de stof opnieuw gemalen om het papier te vervaardigen. Dit
malen gebeurde door de raffineurs, die ook wel ‘molenaars’ werden genoemd. De
molenaar Hendrik Josephus Hollands vertelde de commissie dat zijn werk bestond
uit het gereedmaken van de pap voor de fabricage van het papier. Hendrik Hollands
had het opzicht over de molen. Aan de molens werd in twee ploegendiensten ge-
werkt.

Het verwerken van de grondstoffen tot papierpap die als grondstof voor de papier-
machine kon dienen, was mannenwerk. Aanvankelijk waren grote aantallen mannen
werkzaam bij het koken van de lompen (lessivage), het malen van de lompen (effi-
leurs), het wassen van de lompen in de washollanders (laveurs) en raffineurs (mo-
lenaars). In  werkten  mannen bij deze voorbereidende werkzaamheden, dat
was zo’n  procent van het mannelijk personeel. Doordat lompen als grondstof
in de loop van de tijd steeds minder belangrijk werden, waren er steeds minder man-
nen voor deze voorbereidende werkzaamheden nodig. De lompen vereisten veel
voorbereidende werkzaamheden die door mannen werden verricht. Zo waren grote
aantallen mannen werkzaam aan de verschillende was-, bleek- en maalhollanders.
Deze functies verdwenen in de loop van de tijd door omschakeling op cellulose in
plaats van lompen. Zo nam bijvoorbeeld het aantal mannen dat aan de washollanders
werkte af van  in  tot  in . Het aantal mannen bij de voorbereidende
werkzaamheden nam af tot  in , dat was  procent van het mannelijk
personeel. De overschakeling van lompen op hout als grondstof voor papier had
aanvankelijk geen invloed op de voorbereidende werkzaamheden. Net als lompen
moesten de houtsplinters gekookt, gemalen, gewassen en tot pap worden gemaakt.
Dit gebeurde op dezelfde manier als bij lompen en ook door mannen. In de periode
dat de KNP een cellulosefabriek had (-), werd de afname van werkgelegen-
heid bij de voorbereidende werkzaamheden in de lompenverwerking gecompenseerd
door een uitbreiding van werkgelegenheid in de cellulosefabriek. Met de sluiting
van de cellulosefabriek in  verdwenen deze werkzaamheden uit de papierfabriek
omdat de cellulose vanaf  kant-en-klaar werd aangevoerd. Daarmee verdween
er dus ook werkgelegenheid voor mannen bij de KNP.

De papiermachine
In de derde productiestap werd de papierpap in een papiermachine verwerkt tot
papier. Een papiermachine kon allerlei soorten papier maken: schrijf- of postpapier,
dik of dun, fijn of grof, afhankelijk van de vraag. De machine hoefde voor het maken
van de verschillende papiersoorten alleen maar anders te worden afgesteld. 
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Man aan het werk bij een Papiermachine 
in . (Sappi Maastricht)

Aan iedere papiermachine werkten een conducteur, een onder-conducteur en
een of twee smeerders (graisseurs). De smeerders waren meestal jongens. Die waren
niet direct betrokken bij het bedienen van de papiermachine maar die waren ‘om
den boel wat aan te vegen’. Verder moest zo’n jongen ook de machine smeren terwijl
deze in werking was. Volgens Bovrie, machine-conducteur, kon dit volstrekt geen
kwaad want dit smeren gebeurde met ‘een kwast met langen steel’. 

De fabriek startte in  met één papiermachine, een jaar later waren het er al
twee en eind  werd de derde in gebruik genomen. Deze werd twintig jaar later
geheel gemoderniseerd. In  werkten er zes conducteurs, een onder-conducteur,
zes smeerjongens en nog twaalf andere mannen aan de drie papiermachines. Con-
ducteurs waren meestal oudere mannen. De gemiddelde leeftijd van de zes conducteurs
die eind  bij de KNP werkten was  jaar. De -jarige Jan Bovrie die in 
door de enquêtecommissie werd verhoord, was dus iets ouder dan de gemiddelde
conducteur. Hij was echter nog jong vergeleken bij de op  december  op -
jarige leeftijd gepensioneerde Balthus Bierman. Bierman had vanaf het moment dat
de eerste papiermachine in werking trad, in ,  jaar bij de KNP gewerkt. De
leeftijd van de andere mannen die bij de papiermachines werkten, lag een stuk lager.
Eind  was de gemiddelde leeftijd van deze groep  jaar. Dit gemiddelde werd
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Mannen aan het snijden van vlakke papierstapels met een dwarssnijmachine in . (Sappi
Maastricht)

sterk vertekend door de aanwezigheid van een oudere man, de toezichthouder Renier
Buis die  jaar was. De gemiddelde leeftijd zonder Buis was , jaar. De gemiddelde
leeftijd van de graisseurs, de smeerjongens aan de papiermachine, was  jaar.

Het werk aan de papiermachines ging dag en nacht door. In  werkte de KNP
nog continu met twee ploegen. De ene ploeg werkte van zes uur ’s morgens tot zes
uur ’s avonds waarna de volgende ploeg het werk overnam tot de volgende ochtend
zes uur. Met ingang van  september  werd een achturige werkdag en een drie-
ploegenstelsel ingevoerd. Dit leidde tot een toename van het aantal conducteurs,
onder-conducteurs en smeerders met %. 

Met de uitbreiding van het aantal papiermachines nam tevens het aantal mannen
en jongens dat aan deze machines werk vond toe. Alhoewel er soms van ingrijpende
verbouwing of verbetering van bestaande papiermachines sprake was, werd de ver-
groting van de papierproductie toch vooral bereikt door steeds meer papiermachines
in gebruik te nemen. Zo werkten er vóór de economische crisis van  naast 
conducteurs voor de bediening van de  papiermachines nog  andere mannen aan
de papiermachines. Het aantal conducteurs bleef gedurende de crisisjaren gelijk maar
het aantal hulparbeiders daalde tot  in . De nieuwe directeur, Leon Lhoest,
die op  mei  in dienst trad, trachtte aanvankelijk de maximale productie uit
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de  aanwezige papiermachines te persen in een poging de verliezen die de KNP
al jaren leed, te beperken. Dit bleek al spoedig geen effectieve strategie zodat hij het
over een andere boeg gooide. De meeste papiermachines waren te verouderd om
nog concurrerend te kunnen produceren. Leon Lhoest besloot toen het machinepark
in te krimpen tot wat nog voor verbetering en versnelling in aanmerking kwam en
de rest op te ruimen. Zo werden nog in  niet minder dan  van de  papiermachi-
nes buiten bedrijf gesteld. Daaronder was ook de Cockerill I waarop in mei 
het eerste papier werd gefabriceerd. Zodoende kwam er ook ruimte om de  machines
die behouden werden, een voor een te laten moderniseren, uitbreiden en versnellen.
Hierdoor was het mogelijk om de al jaren durende crisis te boven te komen. De
productie en afzet stegen in  tot boven de  miljoen kilo: ruim  miljoen kilo
meer dan ooit met  machines werd geproduceerd. Het aantal conducteurs daalde
door deze inkrimping tot ,  voor elk van de  machines als gevolg van het
drieploegenstelsel. Het aantal onder-conducteurs daalde eveneens tot .

De papierafwerking
Ten slotte volgde de papierafwerking, te beginnen met het gladmaken van het papier.
Het gladmaken van papier was belangrijk want daardoor was het beter te bedrukken.
Het gladmaken gebeurde aanvankelijk door het papier vel voor vel tussen gepolijste
zinkplaten te leggen en deze zinkplaten vervolgens door een wals op elkaar te persen.
Dit satineren van papier was een heel arbeidsintensief werk en hiervoor werden meisjes
gebruikt. Léon Lhoest:

Het satineeren geschiedt machinaal. Een meisje schuift het papier tusschen twee zinken
bladen en legt dit alles in eene machine. Daarin wordt het gesatineerd. De meisjes hebben
alleen de bladen te verplaatsen en na te zien, maar dit is zittend, licht werk.

Even daarvoor had Lhoest al verklaard dat het hierbij om jonge meisjes ging: ‘De
meisjes van  jaren, die bij ons aankomen, laat ik bladen papier inleggen.’

De opzichter van de afdeling waar de papierafwerking plaatsvond, Nicolaas
Defèsche, gaf eveneens informatie over de arbeidsverdeling bij het satineren. 
Vraag: Zijn de meisjes ook met het satineeren bezig?
Antwoord: Zij moeten het papier in de platen steken, eer de mannen het sati-

neeren.
Vraag: Haar arbeid komt dus hierop neder, dat zij het leggen tusschen twee

platen, die door mannenhanden worden opgenomen en gebracht onder
de walsen, waar het machinaal gesatineerd wordt?
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Antwoord: Ja.

De satineermachine werd door mannen bediend. Zowel de opzichter van de
papierafdeling Nicolaas Defèsche als E. Wintgens vonden het werk dat de meisjes
bij de satineerwalsen deden ‘niet (te) zwaar’. Volgens Wintgens deden de meisjes
het werk zittend of staand en stonden zij onder toezicht van een opzichteres.

De KNP nam als eerste papierfabriek in  een papierkalander in gebruik. De
kalander was evenals de wals in staat om het papier een gladder oppervlak te geven
dan waarmee het uit de papiermachine kwam. Maar kalanders werkten vlugger en
beter dan de walsen. De kalander was een zware stellage van verticaal boven elkaar
geplaatste zachte en harde walsen. Deze walsen werden inwendig met stoom verwarmd
en hun druk op het papier kon met hefbomen worden geregeld. Met behulp van
een figuur die op een van de kalanderwalsen was aangebracht, kon een patroon in
het papier worden geperst. Kalanderen van papier gebeurde ‘onder toezicht van
mannen’. Vanaf  werden de twee manieren om papier glad te maken, het
satineren en het kalanderen, bij de KNP naast elkaar gebruikt maar geleidelijk aan
verminderde het aantal satineermachines. In de loop van de tijd werden steeds meer
papierkalanders aangeschaft waardoor het satineren steeds meer aan belang inboette.

Eind  werkten er nog  vrouwen bij de satineermachines en langzaam daalde
dit aantal tot  in . Na  werd het papier niet meer gewalst maar uitsluitend
gekalanderd. 

Het aantal mannen dat de walsen bediende nam af van  in  tot één in .

Er werkten dus vijfmaal zoveel vrouwen aan de wals als mannen. De kalanders die
in de loop van de tijd steeds meer het werk van de walsen gingen overnemen, werden
vrijwel uitsluitend door mannen bediend. Omdat het papier meteen als het als een
rol van de papiermachine afkwam, werd gekalanderd, waren er geen hulpwerkzaamhe-
den meer die door vrouwen hoefden te worden verricht. Het aantal mannen dat aan
deze machines werkte, nam toe van  in  tot  in . Daarna daalde het aantal
mannen aan de kalanders weer geleidelijk omdat met een beperkt aantal kalanders
al het papier kon worden gladgemaakt. 
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Grafiek . Aantal papiersorteersters bij KNP -

Een grote groep vrouwen in de afdeling papierafwerking was bezig met het zoge-
naamde sorteren van papier. De enquêtecommissie van  was speciaal geïnteresseerd
in de vraag of dat door gehuwde vrouwen werd gedaan en vroeg de opzichter van
de papierzaal, Defèsche, wat vrouwen in zijn afdeling deden. 

Defèsche: Sorteeren. Zij moeten dat van jongsaf geleerd hebben, en dan blijven
zij gaarne bij ons. Men heeft aan de fabriek gaarne bejaarde arbeiders.

Vraag Wat noemt gij sorteeren?
Antwoord: Dat is het nazien van de vellen of daarin fouten of vlekken zijn.
Vraag:  Dus eigenlijk het papier keuren, want de machine werpt slechts ééne

soort van papier uit?
Antwoord: Juist.

Sorteren was zeer arbeidsintensief werk waarbij een stapel papier vel voor vel werd
bekeken. De goedgekeurde en de afgekeurde vellen papier werden op een aparte
stapel gelegd. Niet alleen was het zeer arbeidsintensief werk, het was bovendien niet
te mechaniseren. Fouten in het papier konden alleen met het menselijk oog worden
waargenomen. Zelfs nog in  werkten  van de  vrouwen bij de KNP als
papiersorteerster. Omdat sorteren van papier niet was te mechaniseren, steeg het
aantal papiersorteersters met de uitbreiding van de papierproductie.

Bron: bijlage .. Verdeling van vrouwen over de verschillende afdelingen van de
KNP.
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Papiersorteersters aan het werk op de sorteerafdeling van de KNP in . (Sappi Maastricht).

In  waren er  papiersorteersters, in  was dit aantal opgelopen tot .
Afgezien van de  lompensorteersters die in  nog bij de KNP werkten, waren
alle in  bij de KNP werkzame vrouwen papiersorteerster. 

Naast het sorteren van papier was de verwerking van gereed papier, zoals papier
liniëren, enveloppen en dozen maken, vrouwenwerk. Het liniëren gebeurde machi-
naal, de linieermachine werd door een stoommachine aangedreven. Enveloppen
werden machinaal gemaakt met ‘eene kleine machine, in den trant van eene naai-
machine’ die met de voet werd aangedreven. Dit was ‘geen zware arbeid’ volgens
Defèsche. Het maken van enveloppen was kennelijk minder succesvol. Toen de
enveloppenmachines in het begin van de twintigste eeuw verouderd waren, werden
ze buiten dienst gesteld en niet meer vervangen. Het liniëren van papier, dat wil
zeggen het trekken van evenwijdige lijnen op het papier, werd lange tijd door de
KNP zelf gedaan. Nog in  werd een grote dubbele linieermachine gekocht van
Busard te Parijs. In de personeelsboeken werd de eerste linieerster pas in  ver-
meld. Voor die tijd was het liniëren kennelijk geen voltijdse bezigheid maar met de
aanschaf van de dubbele linieermachine veranderde dit. Begin jaren twintig kwam
er een einde aan het liniëren van papier. De laatste linieerster verliet de KNP in .
In de laatste jaren dat er werd gelinieerd, waren korte tijd twee mannen, Leonardus
Franssen en Julius Sollet, als linieerder werkzaam.
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Al het werk van vrouwen en meisjes in de papierafdeling werd als lichte arbeid gezien.
In het eindverslag van de enquêtecommissie werd naar aanleiding van het onderzoek
bij de KNP opgemerkt dat de papierindustrie geschikt was voor vrouwenarbeid omdat
‘een groot gedeelte der werkzaamheden meer vlugheid, handigheid en overleg, dan
lichaamskracht vereischt’. Mannenwerk werd geassocieerd met lichaamskracht maar
ook met het houden van toezicht op machines en het werken met chemische stoffen.

Ruimtelijke verdeling van mannen en vrouwen over de verschillende afdelingen
Tijdens het vooronderzoek van de arbeidsenquête van  werd de vraag gesteld
of mannen, vrouwen, jongens en meisjes in één lokaal waren verenigd. De directie
van de KNP antwoordde hierop dat:

Het werk van de mannen volledig gescheiden plaatsvond van dat van de vrouwen en meisjes.
Echter in bepaalde lokalen waren enkele mannen voor het bedienen van de machines.

De directie verstrekte de enquêtecommissie zelfs een gedetailleerde opgave om deze
ruimtelijke scheiding te bewijzen.

Tabel . Verdeling van mannen, vrouwen en meisjes over de belangrijkste afdelingen
van de KNP in 

afdeling mannen vrouwen meisjes vrouwen &
meisjes

totaal

Lompenmagazijn 8 8
Lompen sorteren en -snijden 80 80
Was Hollanders 13 13
(Bleek)-Hollanders 9 9
Papiermachines I, II, III 19 19
Verschietzaal 50 50
Fatsoeneerzaal 19 19
Satineerzaal 87 87
Houtstoffabriek 32 32

Totaal 73 88 87 69 317

Bron: ARA, archief Commissie van Enquête, inv.nr. , bijlage T.

Volgens de opgave van de directie van de KNP werkten in geen enkele afdeling zowel
mannen als vrouwen. Er was dus bij de KNP niet alleen sprake van functiesegregatie
tussen mannen en vrouwen, er was tevens sprake van een ruimtelijke scheiding.
Beelaerts van Blokland greep de ondervraging van de directeur van de KNP Lhoest
aan om preciezere informatie te krijgen over de scheiding van de seksen. 

Vraag: Gij hebt zooveel mogelijk de sexen gescheiden gehouden; heb ik u goed
begrepen, dat een absolute scheiding onmogelijk is?

Lhoest: Dat is onmogelijk.



 de bedrijven

. Een kwaad leven, deel  Maastricht, , verhoor L. Lhoest antw.  en .

Vraag: Waarom?
Lhoest: Omdat ik niet alle werk, bij voorbeeld het satineeren van het papier, aan

de meisjes zou durven toevertrouwen. Dan heeft men bij voorbeeld het in-
pakken; het opnemen en dragen van pakken is, mijns inziens, geen vrouwen-
werk. Bij het paklokaal werken ook wel meisjes, doch in een lokaal dat met
eene deur van eerstgenoemd lokaal is afgescheiden.

Uit nader onderzoek blijkt dat de ruimtelijke scheiding van de seksen minder absoluut
was dan de directie de onderzoekscommissie wilde doen geloven. De onderzoekscom-
missie vond ruimtelijke scheiding van de seksen wenselijk en wilde dat dus graag
horen. Lhoest beantwoordde aan de verwachtingen door de indruk te geven dat deze
scheiding in zijn bedrijf inderdaad bestond. Hij deed dit door selectieve informatie
te verschaffen over vrouwen en meisjes. De bovenstaande tabel bevat wel  van
de  op dat moment werkzame vrouwen en meisjes maar slechts  van  werk-
zame mannen terwijl de  jongens er helemaal niet in voorkomen. Op basis van
de eerste personeelsgegevens is het mogelijk de verdeling van alle mannen, vrouwen,
jongens en meisjes over de verschillende afdelingen te achterhalen. De resultaten van
deze exercitie worden in tabel . samengevat.

Tabel . Verdeling van mannen, jongens, vrouwen en meisjes over de afdelingen
van de KNP op  juni 

afdeling mannen jongens vrouwen meisjes totaal

Lompenmagazijn 9 14 23
Lompen sorteren en snijden 76 1 77
Was- en bleek-Hollanders 98 8 106
Papiermachines I, II, III 31 7 38
Verschietzaal 6 52 1 59
Fatsoeneerzaal 4 22 26
Satineerzaal 37 51 88
Houtstoffabriek 35 3 6 7 51
Algemene functies 25 3 1 29

Totaal 208 21 208 60 497

Bron: SHCL, archief KNP, inv.nr. . Eerste opgave volledige personeel ().

Vergelijken we tabel . met de gegevens die Lhoest aan de onderzoekscommissie
verstrekte dan blijkt dat de ruimtelijke segregatie bij de KNP veel minder strikt was
dan Lhoest de enquêtecommissie had medegedeeld. Het beeld van een fabriek waar
de ruimtelijke segregatie bijna volledig was, klopte niet erg met de feitelijke segregatie.

Er waren mannen werkzaam in de fatsoeneerzaal die, zoals we al eerder zagen,
de satineermachines bedienden. Er waren echter ook enkele machines die door
vrouwen werden bediend, zoals de linieer- en enveloppenmachines. Om toch een
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. Ibidem, , antw. .
. Ibidem, -, vr. en antw. .
. Ibidem, , antw. .
. SHCL, archief KNP, inv.nr. . Vrouwelijk personeel lompenafdeling,  januari .
. SHCL, archief KNP, inv.nr. . Lijst met ongehuwde- en gehuwde vrouwen en weduwen. Door

koppeling van de lijsten van vrouwelijk personeel begonnen op respectievelijk  september 
en  september , SHCL, archief KNP inv.nr. , bleek het hier om een opgave van het
vrouwelijk personeel van de papierzaal te gaan.

onderscheid te maken met de machines die mannen bedienden, werden deze machine-
outils genoemd.

Ook bij het inpakken van papier waren mannen werkzaam. Het dragen en op-
nemen van pakken papier beschouwde Lhoest als te zwaar werk voor vrouwen. De
fysieke kracht legitimeerde in dit geval de scheiding tussen mannenwerk en vrou-
wenwerk. Ondanks het feit dat in de papierfabriek over het algemeen de seksen
ruimtelijk werden gescheiden, voelde Lhoest er niets voor om deze scheiding wettelijk
vast te leggen zoals Beelaerts van Blokland voorstelde. Want zo rigide was deze
ruimtelijke scheiding in de praktijk niet en wettelijke vastlegging zou Lhoest als onder-
nemer de vrijheid ontnemen om naar eigen inzicht af te wijken van de verplichte
ruimtelijke scheiding van de seksen.

Houding van de werkgever ten aanzien van arbeid van (gehuwde) vrouwen
Tijdens de ondervraging door de enquêtecommissie op  januari  bleek dat
Léon Lhoest niet principieel gekant was tegen het werken van gehuwde vrouwen.
Op de bezorgde vraag van Goeman Borgesius of door al ‘dat werken van de vrouw
op de fabriek het in het huishouden ongezellig [wordt]; de man vindt zijn eten niet
op tijd gereed en loopt naar de kroeg?’, antwoordde Lhoest nogal nuchter:

Ik geloof niet dat werken van de vrouw op de fabriek zulk een invloed heeft. Wanneer
men toch in aanmerking neemt dat geheele huisgezinnen in een kamertje wonen, dan
zal dit geloof ik aan de gezelligheid niet zooveel afbreuk doen.

Als eene vrouw bij ons komt werken, geeft zij het kind bij een ander te bewaren en komt
het later terughalen. Op den leeftijd van  jaren bestaat te Maastricht gelegenheid om de
kinderen te bezorgen in eene bewaarschool, en dat gaat vrij goed; maar beneden de  jaren
kan dat niet. Dat is een desideratum en ik denk er aan - ik geloof ook wel dat het gaan
zal - op de fabriek zelve eene crèche te hebben, zoodat de kinderen bij de moeder kunnen
blijven; want dat is geen bezwaar bij ons, zij werken allen op stuk, en kunnen dus op haar
kind passen en te gelijk werken. Maar daarin ligt de groote knoop voor kinderen, dat er
voor die van  tot  jaar geen bewaarschool of crèches bestaan. In crèches mist men de
moederlijke liefde, zoodat de moeders hun kinderen liever in een ander gezin afgeven.
Dit is dus beter, ofschoon ik er ook niet mede tevreden ben.

 
Tijdens de enquête van  waren gehuwde vrouwen met kinderen in verschillende
functies bij de KNP werkzaam. Begin  werkten  gehuwde en  ongehuwde
vrouwen,  weduwen en  meisjes beneden de  jaar in de lompenafdeling. In
de papierzaal werkten eind   gehuwde en  ongehuwde vrouwen en  we-
duwen. Henri van Aubel, die Léon Lhoest op  april  opvolgde als directeur,
wijzigde het beleid ten aanzien van gehuwde vrouwen enigszins. Zo werd op  juni
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. Helaas heb ik het reglement waarin deze bepaling was opgenomen niet teruggevonden in het
bedrijfsarchief van de KNP. Uit de aantekening die bij het ontslag van de  vrouwen in het
personeelsboek werd gemaakt, werd er wel telkens naar verwezen: ‘reglement sur les femmes mariées
avec enfants’. SHCL, archief KNP, inv.nr. . Personeelslijst vrouwen opgemaakt  september
.

.  Onderzoek naar den Fabrieksarbeid van Gehuwde Vrouwen in Nederland, . Er werkten 
gehuwde vrouwen bij de lompensorteerderijen en papierfabrieken in Limburg en Noord-Brabant,
waarvan  bij de KNP.

. ARA, archief Arbeidsinspectie, inv.nr. . Fabrieksarbeid van gehuwde vrouwen in het eerste
district ().

. RAL, archief Arbeidsinspectie Maastricht, inv.nr. . Onderzoek vrouwen- en meisjesarbeid, staten.
. SHCL, archief KNP, inv.nr. . Deze loonopgaven waren waarschijnlijk bedoeld voor de enquête

naar de kinderarbeid van De Vries Robbé.
. SHCL, archief KNP, inv.nr.. Opgave lonen en personeelsomvang.

 een achttal gehuwde vrouwen ontslagen op grond van het nieuwe fabrieksregle-
ment. Hierin werd arbeid van gehuwde vrouwen met kinderen verboden. Van Aubel
was kennelijk van mening dat gehuwde vrouwen met kinderen thuis dienden te
blijven om hun kinderen te verzorgen. Deze maatregel gold echter niet voor alle
afdelingen. De  vrouwen die in  ontslagen werden, werkten allemaal in de
afdeling papierafwerking. Gehuwde vrouwen (met kinderen) bleven echter wel
werkzaam op de afdeling waar de lompen werden gesorteerd en gesneden. In 
werkten er  gehuwde vrouwen bij de KNP. Uit een onderzoek van de arbeids-
inspectie bleek dat er in  weer gehuwde vrouwen met kinderen in de papierafde-
ling werkten. In  werkten er nog  gehuwde tegen  ongehuwde vrouwen
bij de KNP. Op dat moment werkten er  mannen. De verhouding gehuwde
en ongehuwde vrouwen werkzaam bij de KNP was dus gelijk aan die in  terwijl
het aandeel van vrouwen was gedaald van % in  tot % in .

. Mannenlonen, vrouwenlonen

De seksesegregatie bij de KNP uitte zich niet alleen in de functiesegregatie en sterke
ruimtelijke segregatie maar ook in het aanzienlijke verschil in beloning tussen mannen
en vrouwen. De eerste loongegevens die van de KNP beschikbaar zijn, dateren uit
het begin van de jaren . In april  varieerden de daglonen voor mannen tussen
de ƒ , en ƒ ,; voor vrouwen tussen ƒ , en ƒ , en dat van kinderen tussen
ƒ , en ƒ ,. De kinderen waren waarschijnlijk meisjes die werkzaam waren
bij het satineren van het papier.

Voor de eerste helft van de jaren  zijn de maximum- en minimumlonen voor
mannen, vrouwen, jongens en meisjes door de KNP opgegeven aan de Kamer van
Koophandel. 

Terwijl de maximum- en minimumlonen van mannen, jongens en meisjes in de
periode  –  stegen, daalden de maximum lonen voor vrouwen. Dit duidt
op een ruim aanbod van volwassen vrouwen. Overigens geven deze maximum- en
minimumlonen niet zo veel inzicht in de verhoudingen tussen mannen- en vrouwen-
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. Gemeenteverslag Maastricht (). Op dat moment werkten er mannen,  vrouwen, jongens
en meisjes bij de KNP.

. Een kwaad leven, deel  Maastricht, , verhoor L. Lhoest, antw. .
. Het gemiddelde voor  is berekend aan de hand van de personeelsaantallen en de lonen voor

mannen, jongens, vrouwen en meisjes.
. SHCL, archief KNP, inv.nr. -. Loonboeken (quinzaine). Zijlstra, ‘Arbeid, Lonen en

Loonontwikkeling’ heeft op basis van de loonbetaling in de laatste week van maart van elk jaar
een aantal samenvattende tabellen gemaakt. 

. Een kwaad leven, deel  Maastricht, verhoor J. Frederix, opzichter van de lompensorteerzalen,
antw..

. SHCL, archief KNP, inv.nr. -. Quinzaine Triage et découpage des chiffons, -

lonen. Eén enkele voor de bediening van een papiermachine aangetrokken man kon
het maximumloon voor mannen opdrijven van ƒ  naar ƒ  per week. Gemiddelde
lonen geven al een veel beter inzicht in de onderlinge verhoudingen. In  bedroeg
het gemiddeld weekloon voor mannen ƒ ,; voor vrouwen ƒ ,; voor jongens
ƒ , en voor meisjes ƒ ,. Vrouwen verdienden dus  % van het gemiddeld
mannenloon, meisjes  % en jongens  %.

Tabel . Maximum- en minimumweeklonen (in guldens) van mannen, jongens,
vrouwen en meisjes bij de KNP -

jaar mannen jongens vrouwen meisjes

maxi-
mum

mini-
mum

maxi-
mum

mini-
mum

maxi-
mum

mini-
mum

maxi-
mum

mini-
mum

1862 14,16 3,90 2,10 1,80 6,00 2,10 1,50 0,96
1863 15,16 3,90 6,00 2,10 1,50 0,96
1864 14,16 4,20 6,00 2,40 1,50 0,96
1865 18,00 5,00 4,80 3,20 4,50 2,40 1,80 1,40
1866 32,00 4,90 3,20 3,20 4,00 2,00 1,75 1,30

Bron: Gemeenteverslagen Maastricht (-).

Volgens de opgave in  van Lhoest waren de lonen tussen  en  met %
gestegen. Het gemiddeld dagloon voor mannen en jongens bedroeg ƒ , in 
terwijl dat voor vrouwen en meisjes slechts ƒ , was. Vergeleken met , toen
het gemiddeld dagloon voor mannen en jongens ƒ , en dat voor vrouwen en meis-
jes ƒ , bedroeg, was het gemiddeld dagloon voor mannen en jongens met %
gestegen terwijl de stijging voor vrouwen en meisjes slechts % bedroeg. De
vrouwen- en meisjeslonen vertoonden dus een veel grotere starheid dan de mannen-
en jongenslonen.

De enquête van  en de loonboeken van de KNP die van de periode tussen
 en  bewaard zijn gebleven, bieden de mogelijkheid om preciezer te kijken
naar de loonontwikkeling van mannen en vrouwen in de verschillende functies.

De lompensorteersters en -snijdsters kregen per gewicht betaald. In  kregen
lompensorteersters per  kilo bonte lompen ƒ , en voor  kilo witte en grijze
lompen ƒ ,. De meeste bewaard gebleven loonboeken van de lompenafdeling
staan helaas niet op naam, er worden uitsluitend verdiende totaalbedragen vermeld.



 de bedrijven

( delen).
. SHCL, archief KNP, inv.nr. -. Quinzaines des Chiffonnières,  maart  –  mei 

( delen).
. Een kwaad leven, deel  Maastricht, , verhoor J. Frederix antw. .
. Zijlstra, ‘Arbeid, Lonen en Loonontwikkeling’,  en .
. Ibidem, -.
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Grafiek . Daglonen in guldens lompensorteersters en -snijdsters

Slechts uit een beperkt aantal loonboeken dat betrekking heeft op de lompenafdeling
is het gemiddelde loon van een individuele lompensorteerster en -snijdster af te
leiden.

Bron: SHCL, archief KNP, inv.nr. -, Quinzaines des Chiffonieres,  Mars  – 

Mai .

Volgens J. Frederix, de opzichter van de lompensorteerzalen, verdienden ‘De zwakste
snijdsters [...]  cents. Een goede snijdster behoeft zich niet te plagen om , cent
te verdienen, en als de stof wat medevalt, want dat maakt verschil, kan zij het wel
tot over den gulden brengen.’ 

Als een lompensnijdster geen stukloon kreeg, ontving ze een vast dagloon tussen
ƒ , en ƒ ,. De daglonen van de lompensorteersters gingen pas in  omhoog
van ƒ , naar ƒ ,. In de Eerste Wereldoorlog stegen deze lonen nauwelijks maar
na de oorlog werden de minimumlonen van ƒ , naar ƒ , verhoogd en de
maximumlonen van ƒ , naar ƒ , ter compensatie van de enorme prijs-
stijgingen. 

Naast het sorteren van lompen bestonden er allerlei tarieven voor andere werk-
zaamheden. Zo kon met het kappen van touw of het snijden van zeilen ƒ , per
dag worden verdiend. Verder konden toeslagen worden verdiend door het verrichten
van extra werkzaamheden zoals het verzamelen van knopen, elastiek en afval van
papier.
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. Een kwaad leven, deel  Maastricht,, verhoor L. Lhoest antw..
. Ibidem, antw. .
. Ibidem, , verhoor Nicolaas Defèsche antw. .
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Grafiek . Daglonen van vrouwen bij de papierafwerking -

Als meisjes op -jarige leeftijd bij de papierafdeling werden aangenomen, verdienden
ze ten minste ƒ , per dag en vrij snel daarna ƒ ,. Meisjes beneden  jaar
verdienden tussen ƒ , en ƒ , per dag. Op zestienjarige leeftijd gingen de meisjes
naar andere zalen waar ze meer verdienden, variërend van ƒ , tot ƒ , per dag.

Voor vrouwen was ƒ , het maximumloon voor negen en een half uur werk. 
Ook in de papierzaal werkten de vrouwen op stukloon. Volgens de opzichter van

deze zaal, Nicolaas Defèsche, varieerde het loon van de vrouwen in  ‘van ,
,  à  cent per dag; die handig zijn kunnen ƒ  verdienen.’ 

Bron: SHCL, archief KNP, loonboeken -, zie bijlage .

De gemiddelde lonen van de vrouwen in de afdeling papierafwerking lagen in de
periode - tussen ƒ , en ƒ , per dag. Van de arbeidsters in de productie
verdienden de papiertelsters vanwege hun grote vaardigheid het meeste, namelijk
tussen ƒ , en ƒ , per dag.

De opzichteressen verdienden de hoogste lonen, namelijk tussen ƒ , en ƒ ,
per dag. Daarvoor moest een derde examen met goed gevolg worden afgelegd. In
 waren er drie opzichteressen. Zij verdienden tussen ƒ , en ƒ , per dag.
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. Ibidem, , verhoor L. Lhoest, antw. .
. Ibidem, , verhoor L. Lhoest, antw.  en .
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Grafiek . Daglonen van mannen werkzaam bij de wasbakken

Volgens Lhoest verkeerden die ‘zeker niet in een toestand, dat zij gebrek lijden; zij
hebben [...] goed te eten en te drinken.’

Jongens die op -jarige leeftijd bij de KNP gingen werken, kregen ƒ , per dag
‘om langzamerhand tot ƒ , op te klimmen’. Jongens verdienden in  tussen
ƒ , en ƒ , per dag terwijl mannen van ƒ , tot maximaal ƒ , en zelfs ƒ ,
per dag verdienden. De daglonen voor de meeste functies die mannen bij de KNP
vervulden, lagen tussen ƒ , en ƒ ,. Mannen werkten, zoals we al gezien hebben,
in een hele reeks functies bij de KNP. De loonontwikkeling van mannen aan de
wasbakken (om de lompen te wassen) is hier als voorbeeld genomen omdat daar een
grote groep mannen werkzaam was. In  werkten er .

Bron: SHCL, archief KNP, loonboeken -, zie bijlage ..

De conducteurs aan de papiermachines verdienden de hoogste mannenlonen: in de
periode - iets minder dan ƒ  per dag. De onder-conducteurs verdienden
tussen ƒ , en ƒ , per dag en de leerjongens die de machines smeerden ver-
dienden tussen ƒ , en ƒ , per dag. De papiersnijders die bij de papiermachines
werkten, verdienden iets minder dan ƒ  per dag.

In de gehele periode tussen  en  was er zowel voor mannen als vrouwen
sprake van loonstarheid. Pas in mei  werd bij de KNP een algemene loonsverho-
ging doorgevoerd, in februari  gevolgd door een tweede. Als gevolg van de Eerste
Wereldoorlog waren de kosten van levensonderhoud sterk gestegen. Een tekort aan
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. IISG, archief AWV, inv.nr. . Loonlijsten uit  van de KNP door Algemene Werkgevers
Vereniging naar het CBS verzonden. 
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Grafiek . Daglonen van mannen en jongens werkzaam bij papiermachines -

arbeiders dwong de directie van de KNP na de oorlog, bij het opstarten van de pro-
ductie, tot het verdubbelen van de lonen van de mannen. De lonen van de mannen
werkzaam bij de kalanders, de machinisten en de lijmbereiders stegen tussen 
en  gemiddeld met ongeveer %. Uitschieters naar boven vormden de stokers
met % en de conducteurs van de papiermachines met %. De lonen van de
coupeurs stegen daarentegen slechts met %.

Bron: SHCL, archief KNP, loonboeken -, zie bijlage ..

De lonen van de vrouwen in de papierafwerking bleven veel langer dan die van de
mannen in de rest van het bedrijf op hetzelfde peil. Pas eind , begin  stegen
de vrouwenlonen gemiddeld met %, gevolgd door een forsere stijging in juli 
met ongeveer %. De verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen bij de
KNP werden na de Eerste Wereldoorlog steeds groter. In  verdienden de 
bij de KNP werkzame mannen een gemiddeld uurloon van  cent tegen de 
werkzame jongens gemiddeld  cent. De  bij de KNP werkzame vrouwen
verdienden gemiddeld  cent per uur en de  meisjes gemiddeld  cent. Vrouwen
verdienden in  nog maar % van het gemiddelde mannenloon en meisjes %
terwijl jongens tot % kwamen. Ten opzichte van  zijn de loonsverhoudingen
van vrouwen en meisjes ten opzichte van mannen aanmerkelijk verslechterd: van
respectievelijk  naar % en van  naar %. Die van jongens zijn sterk verbeterd
van  naar %. 

. Loopbanen van mannen en vrouwen

De loopbanen van mannen en vrouwen bij de KNP verschilden sterk. Voor een deel
werd dit veroorzaakt door het verschil in werkzaamheden. Er werkten veel meisjes
en vrouwen in een beperkt aantal arbeidsintensieve functies. Een grote groep meisjes
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. Een kwaad leven, deel  Maastricht, , verhoor L. Lhoest, vr. . 
. Ibidem, , antw. .
. Ibidem.
. Ibidem, antw. .

was nodig voor de bediening van de satineermachine. Verder waren veel vrouwen
werkzaam als lompensnijdster en papiersorteerster. Er was dus sprake van een piramide
met een brede basis – vrouwen in arbeidsintensieve werkzaamheden – en een smalle
top – vrouwen in de leidinggevende posities. De behoefte van de KNP aan jongens
en mannen was heel anders. De mannen in de papierfabriek verrichtten hun werk
over het algemeen zelfstandig waardoor er weinig behoefte was aan leerjongens.
Jongens waren slechts in een zeer beperkt aantal functies bruikbaar. Daarnaast bestond
er wel behoefte aan volwassen mannen. De piramide voor de mannen was dan ook
veel spitser dan die van de vrouwen. De aanneming van het personeel was op deze
seksespecifieke behoefte afgestemd. 

Bij de KNP werden veel meer meisjes dan jongens aangenomen. Op  juni 
waren  meisjes onder de  jaar tegen slechts  jongens bij de KNP werkzaam.

Het seksespecifieke aannemingsbeleid van de KNP weerspiegelde zich in de leeftijd
waarop mannen en vrouwen in dienst van de KNP kwamen. In de eerste periode
ging meer dan de helft van de vrouwen voor haar zestiende jaar bij de papierfabriek
werken. In de tweede periode was dit iets gedaald. Bij de mannen was de leeftijd
waarop zij bij de KNP in dienst kwamen veel meer gespreid. Slechts % kwam voor
het zestiende levensjaar bij de papierfabriek werken. De grootste groep mannen kwam,
in de periode tussen  en , pas tussen hun achttiende en vijfentwintigste bij
de KNP in dienst. 

Veel meisjes die op -jarige leeftijd bij de KNP gingen werken, begonnen hun
loopbaan bij de satineermachine. Lhoest vertelde hoe dat ging: 

Nadat zij een zekere tijd aan kleinere werkzaamheden bezig zijn geweest, worden zij
overgeplaatst naar eene andere zaal en bij andere bezigheden, want het manipuleeren van
papier moet van jongs af aan geleerd worden. Dan wordt het tweede examen gedaan, de
bekwamen worden gepromoveerd [...] Vóór de  jaar gebeurt dit zelden. Laten wij
aannemen, dat zij gemiddeld drie jaar in de eerste periode blijven. Maar de een wordt wat
spoediger gepromoveerd dan de ander. 

Vanaf hun zestiende jaar gingen vrouwen als papiersorteerster of eventueel als
lompensorteerster werken. Lhoest: ‘Om opzichteres te worden, moet een derde
examen met goed gevolg zijn afgelegd. Ik heb nu een drietal als opzichteres.’

Opzichteres was de best betaalde functie die vrouwen in het bedrijf konden bereiken:
zij verdienden ƒ , à ƒ , per dag. Enigszins tot verbazing van de enquêtecom-
missie bevonden zich onder het opzichterspersoneel ook vrouwen. Voor Lhoest was
het vanzelfsprekend dat ‘als ik op de meisjeszalen vrouwelijke opzichters krijgen kan,
neem ik geen mannelijke’.

Vraag: Hebt gij nooit nadeelige gevolgen ondervonden van mannelijke
opzichters over vrouwen?
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Antwoord.: Neen, maar ik vind het natuurlijk dat vrouwen toezicht op vrouwen
houden. 

Lhoest ging echter niet zo ver om ook opzichteressen de leiding te geven over
afdelingen waar voornamelijk vrouwen maar ook mannen werkten. Nicolaas Dèfesche
was in  opzichter bij de papierafwerking. In deze afdeling werkten  vrouwen
en  mannen als inpakkers. Ondanks deze sterke oververtegenwoordiging van vrouwen
op deze afdeling had een man het toezicht. Zodra er mannen op een afdeling werkten,
werd het hoofdtoezicht door een man uitgeoefend. Vrouwen mochten wel autoriteit
uitoefenen over andere vrouwen maar niet over mannen. In  waren er drie
opzichteressen in de papierzaal, een bij de papierwalsen en een in het lompenmagazijn.
Alle vijf opzichteressen hadden uitsluitend de leiding over andere vrouwen.

Aan de hand van de personeelsboeken is het mogelijk de loopbanen van de opzicht-
eressen te reconstrueren. De in  geboren Cornelia Olvers trad op negenjarige
leeftijd in  bij de KNP in dienst. In  werkte zij op de afdeling waar het papier
werd afgewerkt aan de papierwals. In  was zij bevorderd tot meesteres aan de
wals. Deze functie bleef zij vervullen tot  januari ! Na een dienstverband van
bijna  jaar ging zij met pensioen. Uit het gedenkboek dat in  ter gelegenheid
van het -jarig bestaan van de KNP werd gemaakt, bleek dat niemand Cornelia
Olvers overtrof wat betreft de duur van het dienstverband. 

De loopbaan van de in  geboren Joanna Gunther verliep overeenkomstig.
Zij kwam in  op tienjarige leeftijd in dienst van de KNP en ook zij werkte in
 aan de papierwals. Evenals Cornelia Olvers werd Joanna Gunther in 
bevorderd tot meesteres aan de wals. Kort na haar -jarig jubileum, in , werd
zij gedegradeerd, eerst tot papiertelster en daarna tot papiersorteerster. Waarschijnlijk
kon zij vanwege haar leeftijd haar leidinggevende taak minder goed uitoefenen en
werd zij daarom gedegradeerd tot uitvoerende werkzaamheden. Deze laatste functie
bleef zij tot haar overlijden op  februari  vervullen. De in  geboren Anna
Soeters kwam eveneens in  in dienst, werkte in  als lompensnijdster en werd
in  bevorderd tot meesteres van de duivelskamer. In  werd zij opzichteres
in de duivelskamer en in  opzichteres bij de lompensnijdsters. Haar huwelijk
in  weerhield haar niet om in ieder geval tot  opzichteres te blijven. Door
een ziekte kwam daarna een einde aan haar loopbaan bij de KNP. Opzichteressen
bleven vaak heel lang bij de KNP werken. De meeste opzichteressen waren
ongehuwd, maar er was in ieder geval een uitzondering. De opzichteres van de
satineermachines Catharina Vygen-Scheffer bleef ook na haar huwelijk bij de KNP
werken. Zij was vanaf  bij de KNP in dienst en ging pas in , nadat zij
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 jaar in dienst was geweest, met pensioen. Zij had de fabriek bijna vanaf de
oprichting gekend. 

Bij de KNP werd per jaar slechts een gering aantal (leer)jongens aangenomen. Dit
geringe aantal werd ‘opgeleid tot hoogere werkzaamheden’. De  jongens beneden
de  jaar die in  bij de KNP werkten, smeerden de stoom- en papiermachines,
deden boodschappen en andere kleine werkzaamheden. Het was bewust personeelsbe-
leid van de directie van de KNP om maar een beperkt aantal jongens per jaar aan
te nemen. Daardoor konden alle jongens later in het bedrijf worden geplaatst. 

Aan de hand van de personeelsboeken is het mogelijk de loopbanen van de jongens
te volgen. Uitgaande van het oudste personeelsboek van  volgen we tien jongens
die in de periode tussen  en  werden aangenomen. Van deze tien vertrokken
er zes binnen vijf jaar naar andere bedrijven. De loopbanen van de jongens hadden
een nogal onvoorspelbaar karakter. Zo werd Pieter Frijns op  juli  aangenomen
als smeerder bij de stoommachine. Een jaar later werd hij machinist bij de houtbouw.
In  ging hij bij de pyrite-oven werken. Dit werk bleef hij doen tot  waarna
hij een aantal jaren bij de houtketel werkzaam was. In  was hij (papier)inpakker
en dit werk bleef hij doen tot zijn overlijden op  februari . De in  geboren
Andreas Gielen werd op  juli  aangenomen als hulpjongen bij de voorberei-
dingsmachine die zorgde voor de afvoer van het overtollige water, maar vertrok al
weer op  januari . Anderhalve maand later was hij wederom werkzaam bij
de KNP, eerst als laveur, vervolgens als smeerder aan een (stoom)machine en tenslotte
als leerjongen bij de effileurs. In  is hij wederom laveur en in  raffineur (=
molenaar). Andreas Gielen kwam uiteindelijk wel in een goede functie terecht maar
dit ging niet zonder de nodige functiewisselingen binnen en buiten de KNP. 

Ten aanzien van de door de KNP aangenomen jongens springen twee zaken in
het oog. Ten eerste dat % binnen twee jaar het bedrijf verliet en ten tweede dat
de overblijvende jongens meestal op verschillende afdelingen in verschillende functies
werkten voordat ze op hun definitieve plaats terecht kwamen. Kennelijk was er geen
sprake van een bewuste loopbaanplanning van de kant van de werkgever. Er was
eerder sprake van een zoektocht van de jongens naar een functie die het best bij hen
paste. In dit opzicht verschilde de KNP van de eerder besproken aardewerkfabriek
De Sphinx waar voor jongens een formeel loopbaanstelsel bestond met vaste leertijden.

De conducteurs, de mannen die de papiermachines bedienden, hadden meestal een
lange loopbaan in het bedrijf achter zich voor zij deze relatief goed betaalde functie
bereikten. De in  geboren Leonardus van der Beesen kwam  december 
bij de KNP werken. In juni  werkte hij bij de kalander en twee jaar later werkte
hij als coupeur (snijder) bij de papiermachine. Van augustus  tot oktober 
vervulde hij zijn militaire dienst, daarna kwam hij weer terug in zijn oude beroep.
Van  tot  was hij onder-conducteur bij de papiermachine waarna hij
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conducteur werd. Dit was hij in  nog toen hij zijn gouden jubileum bij de KNP
vierde. De in  geboren Hubert Robeerst kwam op  april , op
zestienjarige leeftijd, als graisseur (smeerjongen) bij de continue I in dienst. Ruim
een jaar later was hij al onder-conducteur en dat bleef hij tot  waarna hij
conducteur werd. Dat was hij in  nog steeds. In  vierde hij zijn gouden
jubileum bij de KNP. 

Was de eindfunctie eenmaal bereikt, dan bleven ook mannen dikwijls zeer lang
in deze functie werkzaam. Zo werd in  de machinist Hubertus Coenen na niet
minder dan  dienstjaren gepensioneerd. Individuele loonstijgingen waren vooral
gekoppeld aan loopbanen zoals blijkt uit het voorbeeld van de -jarige Johannes
Bovrie, conducteur aan de papiermachine bij de KNP. Bovrie werd in  door
de enquêtecommissie ondervraagd. Hij werkte op dat moment al  jaar in het bedrijf
en was er begonnen op zijn zeventiende. Toen hij er in  begon, verdiende hij
de eerste vijf maanden  cent per dag. ‘Gaandeweg ben ik opgeklommen.’ In 
verdiende hij ƒ  per maand, of ƒ , per dag. Op de vraag: ‘Gij zijt in die jaren
zeker aardig vooruitgekomen?’, antwoordde Bovrie dan ook volmondig: ‘Ja, zeker.’

Ongeveer de helft van de mannelijke opzichters werd van buiten het bedrijf direct
aangetrokken voor deze functie.

. Leeftijdsopbouw en arbeidsverloop

Op basis van de personeelsgegevens was het mogelijk de leeftijdsopbouw van bij de
KNP werkzame mannen en vrouwen te onderzoeken. De eerste datum dat dit
mogelijk was, was  juni . Aangezien de personeelsboeken tot eind  liepen,
is gekozen voor  juni  als laatste datum. Op  juni  waren er  mannen
en  vrouwen in dienst. De gemiddelde leeftijd van de mannen was  jaar en die
van de vrouwen . Op  juni  waren er  mannen en nog slechts  vrouwen
werkzaam bij de KNP. De gemiddelde leeftijd van de mannen was iets gedaald tot
 jaar terwijl die van de vrouwen was gestegen tot  jaar. In de grafiek . wordt
de leeftijdsopbouw per vijf jaar gegeven.

Het effect van het aannemingsbeleid op de leeftijdsopbouw is duidelijk te zien
in grafiek .. De leeftijdsopbouw van mannen en vrouwen was zeer verschillend.
Bij de vrouwen vormden de jongste drie leeftijdscohorten ruim % van het totaal.
Bij de mannen was de leeftijdsopbouw veel gelijkmatiger en vormde de groep tussen
de  en  juist het grootste leeftijdscohort. 
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In grafiek . is de situatie in  weergegeven. De leeftijdsopbouw van mannen
en vrouwen was in , evenals in , heel verschillend. Het jongste leeftijdscohort
was zowel bij mannen als bij vrouwen sterk verminderd. Maar nog steeds waren de
jongste leeftijdscohorten bij vrouwen oververtegenwoordigd. Bij mannen was de
opbouw veel minder scheef. 

Een goede vergelijking van de leeftijdsopbouw per sekse in de loop van de tijd
is mogelijk aan de hand van de voorgaande twee grafieken. De leeftijdsopbouw van
de bij de KNP werkzame vrouwen verschoof tussen  en  doordat de jongste
cohort tot  jaar sterk inkromp. Het satineren van papier dat door jonge meisjes
gebeurde, verdween. De oudere leeftijdscohorten werden hierdoor verhoudingsgewijs
automatisch groter. Verder was er sprake van een toenemende vergrijzing van het
vrouwelijk personeel. Dit is te zien aan het toenemend belang van de leeftijdscohorten
boven  jaar. Deze vier cohorten waren in  relatief groter dan in . 

De leeftijdsopbouw van de bij de KNP werkzame mannen verschoof tussen 
en  eveneens doordat de jongste cohort tot  jaar sterk inkromp. De voorberei-
dende werkzaamheden waarbij vooral jonge jongens werkten, verdwenen. Bij de
mannen was er sprake van een versterking van de leeftijdscohorten tot  jaar. De
leeftijdscohorten boven  jaar waren in  relatief kleiner dan in . Alleen
de leeftijdscohort tussen  en  was gegroeid.

De gemiddelde leeftijd waarop mannen in dienst van de KNP kwamen, was voor
beide perioden  jaar en dus opmerkelijk constant. De gemiddelde leeftijd waarop
vrouwen in de eerste periode in dienst van de KNP kwamen, was ruim  jaar tegen
bijna  jaar in de tweede periode. Deze was dus enigszins gedaald. Een van de re-
denen was dat er in de periode tussen - geen vrouwen ouder dan veertig
meer werden aangenomen.

Arbeidsverloop en reden van vertrek
Op basis van de personeelsdatabases van de KNP is het arbeidsverloop van vrouwen
en mannen die bij de KNP werkten tussen  en  te berekenen. De resultaten
hiervan zijn weergegeven in grafiek .. Opvallend is dat zowel het arbeidsverloop
van vrouwen, maar ook van mannen erg hoog was. Over het algemeen kenden vrou-
wen die bij de KNP werkten een hoger arbeidsverloop dan mannen. Slechts in de
periode vlak voor de Eerste Wereldoorlog en vlak erna hadden mannen een hoger
arbeidsverloop dan vrouwen.

Informatie over de reden van vertrek kan worden ontleend aan de personeelsboe-
ken. Helaas werd niet bij eenieder die het bedrijf verliet, vermeld wat de reden
daarvoor was. De directie van de KNP was vooral geïnteresseerd in het feit of de
arbeid(st)ers zich aan de opzegtermijn van  dagen hielden. Was dit het geval dan
werd in de personeelsboeken opgetekend dat de arbeid(st)er ‘vrij van verplichting’
jegens het bedrijf was. Als de arbeid(st)ers zich niet aan de opzegtermijn hielden, stond
er ‘weggebleven’ of ‘weggeloopen’ in de personeelsboeken vermeld. Naast deze ad-
ministratie van het opzeggedrag werden ook wel redenen van vertrek genoemd.
Daarbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen vrijwillig en onvrijwillig vertrek.
Bij vrijwillig vertrek gingen arbeid(st)ers meestal elders werken. Onvrijwillig vertrek
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was of het gevolg van externe oorzaken (overlijden, ziekte) of van interne oorzaken
(ontslag, pensionering).

Bron: berekend op basis van de personeelsdatabases van de KNP, zie bijlage ..

Bij vrijwillig vertrek werd in de personeelsboeken meestal geen reden opgegeven.
Slechts af en toe gebeurde dit wel. Ik kreeg de indruk dat dit vooral was als arbeid-
(st)ers duidelijk ontevreden waren of naar een concurrerende werkgever gingen.
Willem Meikamp, die aan de wasbakken werkte, vertrok op  augustus  wegens
‘onvoldoende loon’ en Jean Soeters verliet de papierfabriek op  mei , twee dagen
nadat hij in dienst was gekomen omdat hij ‘niet tevreden’ was. In  werd zes
keer het vertrek van mannen naar de papierfabriek van de gebroeders Tielens in Weert
vermeld. Mathieu en Joseph Mesters, beiden onder-conducteur bij de KNP, gingen
bij Tielens werken. Maar ook de molenaar Johannes Heusschen, de snijder Carel
Emons, de kalandeerder Hubert Mesters en de smeerder Jan Mesters vertrokken naar
deze papierfabriek. Het vertrek van mannelijk personeel naar een concurrent was
kennelijk voldoende reden om dit in de personeelsboeken op te nemen.

Vrouwen bleven dichter bij huis. Zo werd tussen  en  regelmatig vermeld
dat vrouwen naar de aardewerkfabriek van Regout vertrokken. Het waren vooral
meisjes die een aantal jaren bij de wals hadden gewerkt. Slechts een enkele keer vertrok
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een vrouw die al wat langer bij de KNP werkte naar de fabriek van Regout zoals
de papiersorteerster Maria Claessens die ruim zes jaar bij de KNP had gewerkt. Na
de eeuwwisseling werd er in de personeelsboeken van de KNP geen melding meer
gemaakt van vrouwen die naar Regout vertrokken.

Een belangrijke reden voor onvrijwillig vertrek was ontslag door de werkgever. Er
waren uiteenlopende redenen voor ontslag. Zowel mannen als vrouwen werden
ontslagen als gevolg van een conflict met collega’s of opzichters. Zo werd de inpakker
Gerard Nicolaas op  juli  bedankt wegens ruzie, en werd de bediener van de
houtmaalmachine Johannes Seuntjes op  april  ‘bedankt door zijn opzichter
Schuttedam wegens bedreiging’. Ook vrouwen werden om deze reden ontslagen.
De lompensnijdster Christine van Opijnen moest op  maart  vertrekken wegens
‘twist en vechterij’. Margaretha Huisman, die aan de wals werkte, werd op 
december  ontslagen wegens slaan. De lompensnijdster Anna Verheide-Schulkers
werd na een dienstverband van bijna  jaar ‘bedankt wegens spectakel maken in
de werkzaal’. Voor lompensnijdster Annete Hupkens was  februari  het einde
van haar dienstverband omdat zij ‘lawaai’ had gemaakt met haar verloofde op de
binnenplaats. Zowel van mannen als vrouwen werd verwacht dat ze zich gedroegen
als gedisciplineerde werkkrachten. Zo niet dan volgde ontslag. Sekse speelde daarbij
geen rol. Bij gedisciplineerd gedrag hoorde ook respect tegenover de leidinggevende.
Sophia Walthouwer, die bij de papierwals werkte, kon op  juli  vertrekken
‘wegens brutaliteit’. De oud papiersorteerster Hubertina Lahaije-Hermans werd
op  december  door de opzichter Schuttevaar ontslagen omdat zij ‘brutaal’
was en ‘slordig werk’ leverde. Ook de machinist Jan Cruts werd op  augustus
 na een -jarig dienstverband bij de KNP ontslagen ‘wegens brutaliteit’. Voor
de strosorteerder Gerardus Menten gold hetzelfde op  mei  moest hij vertrekken
wegens ‘stijfhoofdigheid en brutaliteit jegens de opzichter’ en omdat hij ‘geweigerd
had te werken’. Verzuim was ook vaak een reden voor ontslag. De lompensnijdster
Theresia Prop-Ritz maakte dat op  mei  mee na een dienstverband van ruim
een jaar wegens ‘aanhoudend verzuim’.

Het weigeren van werk of het leveren van slecht werk was zowel bij mannen als
bij vrouwen eveneens reden voor ontslag. De lompensnijdster Maria Donders werd
na anderhalf jaar ontslagen omdat zij werk had geweigerd. Mannen werden bedankt
omdat ze ‘weigerachtig’ waren of wegens ‘luiheid’, of omdat de opzichter de man
in kwestie een ‘suffert’ vond. Slecht werk was regelmatig een reden om de betrekking
te beëindigen. Zo werd de lompensnijdster Catharina Pregther op  maart 
ontslagen ‘wegens het slecht sorteeren der lompen’. Theresia Coenen die bij de
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wals werkte maakte dat op  oktober  mee omdat ze slecht werkte en de lom-
pensnijdster Helena Houben op  februari  wegens ‘onvoldoende werk leveren’.
Zij had bijna elf jaar bij de KNP gewerkt. Ook mannen werden om deze reden
ontslagen. Zo bedierf Mathijs Le Jeune het metaaldoek van de papiermachine en
weigerde hij dit te vergoeden waarop zijn ontslag volgde.

Er was dus niet zozeer sprake van seksespecifieke redenen voor een ontslag. De
directie van de KNP verlangde zowel van mannen als vrouwen dat zij hard en
gedisciplineerd werkten en respect toonden voor hun superieuren. Bij te sterke
afwijking van deze norm werden zowel mannen als vrouwen ontslagen. Afwijking
van deze norm kwam zowel bij vrouwen als bij mannen voor. Het enige verschil
dat ik heb kunnen constateren uit de personeelsboeken was dat mannen vanwege
dronkenschap werden ontslagen terwijl dit bij vrouwen niet gebeurde.

Naast deze algemene redenen voor vertrek en ontslag waren er ook seksegebonden
redenen. Voor vrouwen ging het om zwangerschap, bevalling en verzorging van
het gezin, voor mannen de vervulling van de militaire dienstplicht. Sommige vrouwen
verlieten de papierfabriek direct na hun huwelijk. Josephine Vrancken vertrok op
 april  wegens haar huwelijk. Groter was de groep vrouwen die na een
bevalling niet meer terug kwam. Zo bleven Cornelie van Heemskerk en Marie
Heusschen in november  weg bij de papierfabriek, beiden ‘bevallen en niet meer
teruggekomen’.

Uit de personeelsboeken blijkt dat het aantal beëindigingen van het dienstverband
wegens zwangerschap of bevalling geleidelijk toenam in de periode tussen  en
. In  werd zwangerschap slechts driemaal vermeld als reden van vertrek.
In  was dit voor zeven vrouwen een reden voor vertrek. Of zwangerschap ook
daadwerkelijk een steeds belangrijkere reden voor vertrek van vrouwen was of dat
dit slechts beter werd geregistreerd, is op basis van de personeelsboeken niet te zeggen.

Soms was het vervullen van de militaire dienst een reden voor mannen om hun
dienstverband bij de KNP te beëindigen. Maar vaak kwamen ze na het vervullen
van de dienstplicht gewoon weer terug bij de papierfabriek. Het vervullen van de
dienstplicht was een veel minder belangrijke reden voor vertrek dan zwangerschap
of bevalling. Bovendien was het vervullen van de militaire dienstplicht minder onder-
hevig aan veranderingen van normen en daardoor werd het in de loop van de tijd
geen belangrijkere reden van vertrek van mannen. 

. Samenvatting

Evenals bij de aardewerkfabriek De Sphinx vonden de scheidslijnen tussen man-
nenwerk en vrouwenwerk bij de KNP hun oorsprong in het buitenland. Maar bij
de KNP was de buitenlandse invloed op de seksesegregatie veel eenduidiger dan bij
de aardewerkfabriek De Sphinx. De stichters van de KNP waren afkomstig uit het
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.  Enquête sur la condition classes ouvrières et sur le travail des enfants ( tomes), - Bruxelles,
deel , - geeft een beschrijving van de werkzaamheden van mannen, vrouwen en kinderen
in de papierfabriek van Godin in Hoei. Deel , - geeft een beschrijving van de werkzaamhe-
den in een achttal kleinere papierfabrieken in Belgisch Brabant en deel , -, geeft een
gedetailleerde beschrijving van de werkzaamheden in een papierfabriek. Le CLXXVe anniversaire
de la fondation des Papeteries Godin Huy en Le centenaire de l’Union des papeties -. Le deuxième
centenaire de Papeteries Godin (-).

Belgische Luik en de geschoolde vaklieden kwamen aanvankelijk eveneens uit België.
De kennis en techniek voor het maken van papier bij de KNP was dus vooral afkom-
stig uit België. Met de overdracht van de techniek vond ook de overdracht van de
seksesegregatie plaats. De seksesegregatie bij de KNP kwam overeen met die in de
Belgische papierfabrieken.

De seksesegregatie in de papierfabriek was sterk, zowel wat betreft de functies die
mannen en vrouwen uitoefenden als in ruimtelijke zin. In de meeste afdelingen
werkten òf mannen òf vrouwen. Het toezichthoudend personeel had veelal dezelfde
sekse als de in de afdeling werkzame arbeiders. In beide opzichten verschilde de KNP
van de Maastrichtse aardewerkfabriek De Sphinx. In een aantal afdelingen van de
aardewerkfabriek werkten mannen en vrouwen in ‘gemengde’ ploegen. Mannen
en vrouwen hadden weliswaar verschillende functies maar ze werkten wel op dezelfde
afdeling en in dezelfde ruimte. Bij De Sphinx werkten daarentegen aanvankelijk geen
vrouwen als opzichteres. 

Vrouwen werkten in een beperkt aantal functies in de papierfabriek, voornamelijk
bij de verwerking van de grondstoffen en in de afwerking van het eindproduct.
Mannen werkten bij de bereiding van de vervaardiging van de papierstof en aan de
papiermachines. Ogenschijnlijk paste de seksesegregatie bij de KNP goed in het
gangbare beeld dat industriële vrouwenarbeid vooral in de voorbereidings- en af-
werkingsfase plaats had. Maar dit is een simplificatie van de situatie. Bepaalde voorbe-
reidingswerkzaamheden gebeurden door vrouwen zoals het sorteren van lompen
en andere door mannen zoals het maken van de papierpap. De seksesegregatie in
de papierfabriek was een vanzelfsprekendheid. Slechts tijdens een enkel verhoor van
de arbeidsenquête van  werd een reden voor deze scheiding tussen mannenwerk
en vrouwenwerk vermeld.

De seksesegregatie bij de KNP had een tweetal gronden die elkaar versterkten.
De eerste was gebaseerd op de inhoud van de functies, de tweede was economisch.
Bepaalde functies vereisten eigenschappen die aan een bepaalde sekse werden toe-
gedicht. Al het sorteerwerk, of het nu van lompen, hout, stro of papiervellen was,
werd door vrouwen gedaan. Vrouwen zouden ‘van nature’ meer geschikt zijn voor
dit soort werk. Mannenwerk werd gedefinieerd door het te koppelen aan het werken
met machines, met chemische stoffen of als werk dat fysieke kracht vereiste. Het
bedienen van papier- en stoommachines was voorbehouden aan mannen, zelfs de
satineerwals die toch behoorde tot de papierafwerking, het domein van vrouwen.
Andere machines werden echter weer door vrouwen bediend zoals de lompensnij-
machine en de ‘duivel’ bij de grondstofbewerking en de linieer- en enveloppeermachi-
nes in de papierafwerking. Dit waren lichtere machines die geïntegreerd werden in
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de ruimtes waar vrouwen werkzaamheden verrichtten. Zo kon het bedienen van
volwaardige machines toch met mannen worden geassocieerd en de indruk blijven
bestaan dat het bedienen van machines iets was dat men vrouwen niet kon toever-
trouwen. Daarentegen was het werken met chemische stoffen als chloor en zwavel-
dioxide weer mannenwerk. 

Een tweede, economische grondslag voor de tweedeling van het werk tussen
mannen en vrouwen ligt in de arbeidsintensiviteit van bepaalde taken. Sommige delen
van het productieproces van papier waren heel arbeidsintensief: het sorteren van de
grondstoffen en het controleren van het eindproduct vereisten heel veel arbeid(st)ers.
Het eigenlijke papiermaken gebeurde machinaal. De zeer kostbare papiermachines
hadden slechts enkele bedienende arbeiders nodig. Er was sprake van een duidelijk
economisch belang om de arbeidsintensieve delen van de productie door vrouwen
te laten verrichten. Hun lonen waren veel lager dan die van de mannen hetgeen een
forse kostenbesparing betekende. Het economisch motief werd geschraagd door de
‘ideologische’ constructie van vrouwelijke en mannelijke eigenschappen. Deze con-
structie was een voorwaarde om de lonen van de vrouwen laag te houden.

Vrouwen werkten in de papierfabriek vooral in de arbeidsintensieve delen van
het productieproces, te weten het sorteren van lompen en papier. Het sorteren van
lompen en het sorteren van papier werden door tijdgenoten weliswaar niet als ge-
schoold werk beschouwd maar men was het er over eens dat het een behoorlijke
vaardigheid vereiste. Dit werk kon niet zomaar door onervaren vrouwen worden
gedaan. De opzichter van de papierafdeling van de KNP, Nicolaas Defèsche, vertelde
de enquêtecommissie niet voor niets dat gehuwde oudere papiersorteersters geliefd
waren bij het bedrijf. Dit zal dan ook de reden zijn geweest dat de KNP gewoonlijk
gehuwde vrouwen in dienst hield. Op deze manier kon het bedrijf profiteren van
de grote ervaring van deze vrouwen tegen relatief lage kosten.

Overschakeling op andere grondstoffen of mechanisatie van de productie maakte
veel van deze arbeidsintensieve handelingen overbodig. De KNP schakelde over van
lompen naar cellulose als grondstof voor de papierfabricage. Doordat vanaf  de
cellulose kant en klaar werd aangevoerd, was het werk van de vrouwelijke lompen-,
hout- en strosorteersters niet langer nodig. Arbeid van vrouwen verdween ook door
de introductie van een andere productietechniek. De mechanisatie van de papierafwer-
king hield in dat steeds meer papier gekalanderd werd in plaats van gewalst. Hierdoor
werd het handmatig inleggen van vellen papier overbodig. Het gevolg van deze twee
ontwikkelingen was dat vrouwen in de periode tussen  en  in steeds minder
functies in de papierfabriek werkten. Door het verdwijnen van de functie van lompen-
sorteerster verdwenen ook de gehuwde vrouwen uit de papierfabriek. Vlak voor
de Tweede Wereldoorlog waren alle vrouwen die bij de KNP werkten papiersorteer-
ster. Dit was de enige functie die (nog) niet was te mechaniseren. Het aantal papier-
sorteersters nam zelfs toe omdat de papiermachines steeds productiever werden. 

Het aannemingsbeleid van de KNP was door dit alles sterk seksespecifiek. De KNP
nam veel meisjes in dienst en maar heel weinig jongens. Er waren weinig hulpwerk-
zaamheden waarvoor jongens werden gebruikt; veel mannen kwamen dan ook op
latere leeftijd in dienst van de KNP. Anders dan bij de aardewerkfabriek De Sphinx
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was er bij de KNP geen sprake van een formeel opleidingspad. Er werden wel veel
meisjes aangenomen omdat vrouwen in de meest arbeidsintensieve delen van het
productieproces werkten. Het arbeidsverloop van vrouwen verschilde weinig van
dat van mannen.

Het aantal leidinggevende en goed betaalde functies voor vrouwen in de papierfa-
briek was gering. Slechts enkele vrouwen konden doorstromen naar leidinggevende
functies in het bedrijf als opzichteres of meesteres. Weliswaar bleef Lhoest binnen
het kader van de mannelijke norm – vrouwen mochten uitsluitend leiding geven
aan vrouwen -, desondanks was zijn keuze voor vrouwen in leidinggevende posities
bijzonder. In de meeste bedrijven hadden mannen ook de leiding over afdelingen
waar uitsluitend vrouwen werkten. Bij aardewerkfabriek De Sphinx bestonden
afdelingen waar uitsluitend vrouwen werkten maar pas na de Eerste Wereldoorlog
kregen vrouwen de leiding over deze afdelingen.

Bij de Koninklijke Nederlandse Papierfabriek werd de loonverhouding tussen
mannen en vrouwen in de loop van de tijd ongunstiger voor vrouwen. Verdienden
vrouwen in  nog  procent van het loon van mannen in  was dat gedaald
tot  procent. Meisjes gingen er in dezelfde periode eveneens op achteruit van 
naar  procent, terwijl jongens er fors op vooruit gingen van  naar  procent.
Deze ongunstiger loonverhouding werd veroorzaakt door een minder snelle stijging
van de lonen van vrouwen en meisjes. Het feit dat vrouwen en meisjes in de loop
van de tijd steeds minder functies vervulden, droeg eveneens bij aan de ongunstige
loonverhouding. In  werkten zij binnen de papierfabriek nog uitsluitend als
papiersorteerster, al het andere werk werd door jongens of mannen gedaan.





. Het archief van de Nederlandse Katoenspinnerij bevindt zich in het Algemeen Rijksarchief
Overijssel (ARO), toegang ., archief KNKS. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog kreeg het
bedrijf het predikaat ‘Koninklijk’, vandaar de afkorting KNKS. Het archief is toegankelijk door
middel van een ongerubriceerde plaatsingslijst. Dit betekent dat qua onderwerp verwante stukken
zijn verspreid door het hele  meter tellende archief. Dit brengt nogal extra zoekwerk met zich
mee. Het Algemeen Rijksarchief Overijssel bewaart een groot aantal archieven van voormalige
textielfabrieken uit de Twentse regio. Deze archieven zijn pas de laatste jaren geïnventariseerd
en waren daarvoor slecht toegankelijk. Het archief van de KNKS vormt hierop dus een
uitzondering.

. Zie voor een gedetailleerd overzicht van de personeels- en loongegevens zie de brontechnische
bijlage ..

 Aanlappers en plukdrolsters: 
de Nederlandse Katoenspinnerij

.. Inleiding

In dit hoofdstuk zal, net als in de twee voorgaande, aan de hand van één bedrijf, in
dit geval de Nederlandse Katoenspinnerij te Hengelo (Overijssel) de seksesegregatie
gedetailleerd worden onderzocht. Dit was mogelijk omdat er van de Nederlandse
Katoenspinnerij een zeer omvangrijk bedrijfsarchief bewaard is gebleven met daarin
zeer veel materiaal dat inzicht geeft in de seksesegregatie en de verschuivingen daarin.
Zo zijn er voor de periode - personeels- en loongegevens bewaard. Dit
archiefmateriaal maakte het mogelijk verschillende kwesties te behandelen.

Op de eerste plaats het effect van het gebruik van buitenlandse technieken op de
seksesegregatie. In hoofdstuk  is bij de behandeling van de katoenindustrie in Twente
al gebleken dat daar vooral gebruik werd gemaakt van Engelse technieken. Dit gold
ook voor de Nederlandse Katoenspinnerij. Gedetailleerde bestudering van de Neder-
landse Katoenspinnerij maakt het mogelijk de precieze invloed van het gebruik van
de buitenlandse technieken op de seksesegregatie na te gaan. De belangrijkste vraag
hierbij was: hoe kwamen sekse-labels tot stand? Op de tweede plaats biedt het materiaal
de mogelijkheid om het effect van ingrijpende technische veranderingen op de
seksesegregatie in kaart te brengen. Wat was het effect van de technische verandering
op de loonverhoudingen van mannen en vrouwen, op het arbeidsverloop van mannen
en vrouwen en op de loopbanen van mannen en vrouwen? Op de derde plaats wordt
het effect van de lokale arbeidsmarkt op de seksesegregatie in de Nederlandse Katoen-
spinnerij onderzocht.
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. Van Schelven, Hengeler wind, .
. Van Schelven, Hengeler wind, . Voor een nadere beschrijving van de textielindustrie in Hengelo,

zie Krouwel, ‘Herwaardering van de textielindustrie in Hengelo’.

. Hengelo: een metaal- en textielstad

Voordat we nader ingaan op de interne ontwikkelingen bij de Nederlandse Katoen-
spinnerij is het van belang enige aandacht te besteden aan de plaats waar dit bedrijf
stond. In Enschede was de textielindustrie de enige tak van industriële werkgele-
genheid. Hengelo ontwikkelde zich in dit opzicht anders zoals uit onderstaande schets
blijkt.

Voor de vestiging van industrieën was Hengelo een klein kerkdorp. Zo telde het
in  slechts . inwoners en in  .. De nijverheid was in Hengelo weinig
ontwikkeld, slechts enkele fabrikeurs verschaften werk aan huiswevers. In 
verplaatste Charles Theodoor Stork zijn ververij van Denekamp naar Hengelo. Stork
sloot met de vestiging van een bontweverij te Hengelo aan bij de traditie van de
Hengelose ‘bontjes’ bontgeweven stoffen die een oud en vermaard product waren.
De voornaamste reden voor de verplaatsing van zijn bedrijf werd dan ook gevormd
door de in Hengelo aanwezige bontwevers. De Koninklijke Weefgoederenfabriek
(KWF) was de grootste bontweverij van Hengelo. Behalve de KWF trof men in
Hengelo enkele oudere bontweverijen aan die handgetouwen hadden dan wel waren
aangewezen op huiswevers. Na  vestigde de Bontweverij Insulinde zich in
Hengelo. Dit bedrijf, onder leiding van de directeuren D. en N. van Lookeren Cam-
pagne, was oorspronkelijk uit Helmond afkomstig. Verdere uitbreidingen in de textiel
vonden plaats in  met de vestiging van F.W. Hulshoff Poll & Co. de Hollandsche
wolweverij die in  werd uitgebreid met een ververij. In  werd de Hengelose
Trijpweverij opgericht en in  Bieze & Co., een twijnerij annex kam- en riet-
makerij. En tenslotte werd in  de Nederlandse Kantfabriek De Jong en Van Dam
in Hengelo opgericht. 

Naast textielnijverheid kende Hengelo echter ook een zich steeds verder uitbrei-
dende metaalnijverheid. Deze ontwikkeling begon met de vestiging van de metaal-
fabriek Stork in . Bij dit bedrijf werden weeftoestellen en stoomketels voor de
Twentse textielindustrie gemaakt. De machinefabriek Stork maakte een geweldige
groei door. Telde het bedrijf in  slechts  werknemers, in  waren het er
al ; negen jaar later was dit aantal gestegen tot  en in  werkten er 
mensen. In de machinefabriek werkten enkel mannen en door de vestiging van Stork
werd dus een behoorlijke claim op mannelijke arbeidskrachten in Hengelo gelegd.
Bovendien werd Stork gevolgd door andere metaalbedrijven. In  werd de
appendage-afdeling van de machinefabriek waar kleine toestellen en onderdelen
werden gemaakt verzelfstandigd. Het bedrijf werd geleid door G. Dikkers en werd
onder die naam bekend. Ook in de apparatenfabriek werkten aanvankelijk uitsluitend
mannen. De metaalsector breidde zich in  uit met de firma Willink & Hofstede
Crul die vanaf  werd omgezet in De Hengelose Electrische en Mechanische
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. Groenman, ‘Hengelo (O.), van dorp tot stad’, .
. Katz, Doucet en Stern hebben eerder op dit verschijnsel gewezen in hun, The social organization

of early industrialization, .

Apparaten Fabriek (Heemaf). De hoofdingenieur van de Heemaf, F. Hazemeyer,
richtte in  de firma Hazemeyer & Co op die gespecialiseerd was in het ver-
vaardigen van electrische apparaten, met name schakelmateriaal.

Omdat Hengelo zowel een textiel- als metaalindustrie had, ontstond een sterk
gesegregeerde arbeidsmarkt. In de metaal- en in de apparatenfabriek werkten slechts
mannen en jongens. In de (bont)weverijen en de katoenspinnerij werkten voorname-
lijk vrouwen en meisjes. Mannen vervulden uitsluitend de goed betaalde functie van
wever in de bontweverij en van spinner in de katoenspinnerij. Jongens werden slechts
opgeleid voor deze functies. De concurrentie betrof uitsluitend de mannelijke arbeids-
kracht want, zoals de sociograaf Groenman treffend onder woorden bracht:

De metaalindustrie doet de textielfabrieken geen concurrentie aan ten aanzien van meisjes.
Er zijn dan ook nog steeds gezinnen, waarvan de dochters door de moeder op het bedrijf
gebracht worden, waar zij zelve vroeger hebben gewerkt.

Anders dan de monocultuur van de textielstad Enschede waar uitsluitend textielindus-
trie bestond, kende Hengelo twee typen industrie (textiel en metaal). Elk van deze
industrieën kende een eigen segregatiepatroon. De Nederlandse Katoenspinnerij
maakte gebruik van deze tweedeling in de Hengelose arbeidsmarkt. Tot de Eerste
Wereldoorlog was de textiel nog steeds de belangrijkste tak van werkgelegenheid
in Hengelo. In  werkten er  arbeiders bij de verschillende bontweverijen
en nog  arbeiders in de overige textielbedrijven terwijl er  arbeiders in de
metaalnijverheid en elektronische fabrieken werk hadden.

Na de Eerste Wereldoorlog nam het relatieve belang van de textiel steeds verder af
terwijl tegelijkertijd de metaal- en elektrotechnische nijverheid sterk groeide. Dit
is te zien in tabel ..

Tabel . Procentuele verdeling van de beroepsbevolking in Hengelo over de vier
belangrijkste bedrijfstakken -

jaar textiel metaal elektrotechniek chemie

1915 54 35 11
1920 44 37 19
1930 33 39 28
1939 25 45 25 5

Bron: Van Schelven, Hengeler wind, .

De verschuiving ten gunste van de metaal- en elektrotechniek was enerzijds het gevolg
van de achteruitgang van de bontweverij, gevolgd door liquidatie van drie van deze
bedrijven en anderzijds van de vestiging van nieuwe bedrijven in de sector van de
metaalnijverheid. De bontweverijen, vooral producerend voor export naar het toen-
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. Van Schelven, Hengeler Wind, .
. ARO, inv.nr. . Zelfs in een brief uit november  noemt Veder nog de nadelen van Gouda

als vestigingsplaats voor de Nederlandse Katoenspinnerij aan De Monchy.
. ARO, archief KNKS, inv.nr. . Verslag  noemt de gunstige ligging en inv.nr.  Hengelosche

Courant  november  ter herinnering aan  jaar KNKS: ‘De spinnerij werd te Hengelo
gevestigd, waar ’t kruispunt van twee spoorwegen eigenaardig en niet gering achten voordeelen
aanbiedt voor onze fabriek die met dit kruispunt onmiddellijk verbonden is, zoodat er tusschen
de kolenmijnen en de zeehavens en de magazijnen van onze fabriek alle overlading van grondstoffen,
brandstoffen en fabrikaat kan vermeden worden’.

malige Nederlands Oost-Indië, ondervonden na  in belangrijke mate de con-
currentie van Japan. Dit land kwam in dat jaar voor het eerst met fijne sarongs op
de Indische markt. Daarnaast voltrok zich omstreeks die tijd een belangrijke ont-
wikkeling in de inheemse weverij op Java die zich kon bedienen van goedkope Japanse
garens. De concurrentiestrijd was voor drie van de vier Hengelose bontweverijen
te zwaar zodat na  de Hengelose Bontweverij, de Twentsche Bontweverij en
de bontweverij Insulinde liquideerden. Ook de Koninklijke Weefgoederenfabriek
(KWF) moest haar productie inkrimpen waardoor de werkgelegenheid afnam.

. Ontwikkeling van het bedrijf

De Nederlandse Katoenspinnerij werd op  mei  opgericht met Rudolf de
Monchy en Hendrik Veder als directeuren. In de voorlopige oprichtingsakte werd
de vestigingsplaats nog open gelaten. Het werd Hengelo in Overijssel. Achteraf gezien
een goede keuze maar in de jaren die aan de oprichting vooraf gingen, lag dit helemaal
niet zo voor de hand. Bij het eerste contact tussen De Monchy en Veder in 
werden Gouda en Leiden nog als plaatsen van vestiging genoemd. Hendrik Veder
noemde later Hengelo als mogelijkheid. Veder werkte als bedrijfsleider bij de pas
opgerichte spinnerij van Stork, Gelderman en Eekhout in Oldenzaal. Rudolf Adriaan
de Monchy was afkomstig uit een Rotterdamse handelsfamilie. Het was dus vooral
Veders kennis van Twente die er voor zorgde dat de Nederlandse Katoenspinnerij
zich in Hengelo vestigde. 

Hengelo bood een aantal praktische voordelen. Het lag op het kruispunt van twee
spoorlijnen hetgeen gunstig was voor de aanvoer van kolen als brandstof uit Duitsland
en de ruwe katoen vanuit de verschillende havens. Hengelo lag centraal in Twente
waar de textielindustrie snel expandeerde. Niet alleen de plaats maar ook het tijdstip
van de vestiging was gunstig. Door een brand in  was de stad Enschede voor
het grootste deel verwoest, met inbegrip van een vijftal (kleinere) spinnerijen. In 

waren er in Twente  spinnerijen met . spillen. Maar zoals Veder in 
aan De Monchy schreef:

Van de  spinnerijen in Twente, waarvan uw vriend Boissevain spreekt moet Gij U toch
niets verschrikkens voorstellen. De spinnerij te Almelo, de oude Enschedesche en die mijner
chefs hebben ca.  maal zoo veel spindels als de resterende  te zamen, die nog meest
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. ARO, archief KNKS, inv.nr. , Brief van  september  van Veder aan De Monchy.
. Afzonderlijke spinnerijen, zie De Textielarbeider,  december  en  april . Naast de NKS

waren de Enschedese Katoenspinnerij (Grooten Stoom) en de stoomspinnerij Twente in Almelo
de belangrijkste afzonderlijke spinnerijen.

. Van Schelven Hengeler wind,  en . Op  april  bracht Veder een bezoek aan de plaats
waar de NKS gegrondvest zou worden en op  augustus  werd de eerste steen gelegd. ARO,
inv.nr. , Brieven van Veder aan De Monchy. 

. ARO, archief KNKS, inv.nr. . Verslag .
. Van Schelven, Hengeler wind,  en ARO, archief KNKS, inv.nr. . Verslag /.

voor grove inslag zijn ingerigt. [..] Het garen dat hier gebruikt wordt komt nog voor ca.
/ gedeelte van Engeland.

In Twente waren afzonderlijke spinnerijen uitzonderingen. Bij de meeste
textielbedrijven was de fabricage van katoen geïntegreerd, dat wil zeggen dat een
spinnerij en een weverij in één bedrijf waren verenigd. De spinnerij leverde het garen
voor de eigen weverij en de gehele productie was daar op afgestemd. De Nederlandse
Katoenspinnerij had echter geen eigen weverij en leverde haar garen aan andere
bedrijven. Dit betekende dat de NKS sterk afhankelijk was van de vraag van de
weverijen die garen afnamen. Als die afweek van wat de NKS kon voortbrengen
moest zij haar technische outillage aanpassen. De Twentse weverijen vormden de
voornaamste afzetmarkt. De Engelse katoenspinnerijen waren de belangrijkste
concurrenten van de Nederlandse Katoenspinnerij. De directie van de NKS hield
de buitenlandse concurrenten dan ook nauwlettend in de gaten. Zo werden in de
verslagen van de directie van de Nederlandse Katoenspinnerij de Engelse garenprijzen
opgenomen zodat men wist wat het garen van de concurrenten kostte en men daarop
de eigen prijzen kon afstemmen. 

Soort en omvang van de productie
Op  juni  werd begonnen met de bouw van de Nederlandse Katoenspinnerij
en op  maart  werd het eerste garen gesponnen. De Nederlandse Katoenspinne-
rij produceerde aanvankelijk drie verschillende soorten katoenen garens: inslaggarens
(de breedtedraden van de geweven stof) voor zowel de binnenlandse als buitenlandse
markt (vooral Nederlands-Indië en Japan), kettinggarens (de lengtedraden van de
geweven stof) voor de binnenlandse weverijen en gesterkte kettinggarens voor de
Nederlandse en Duitse markt. Op  oktober  brandde de Nederlandse
Katoenspinnerij geheel af. Daarna werd de spinnerij herbouwd en specialiseerde het
bedrijf zich in de productie van ongesterkte kettinggarens voor de Twentse we-
verijen. De hoeveelheid gesponnen katoenen garens tussen  en  is in grafiek
. weergegeven.
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Grafiek . Productie van katoenen garens bij de NKS in  kilo -

Bron: ARO, archief KNKS, inv.nr.  Minuten jaarverslagen (-), inv.nr.
,  en  Jaarverslagen (-), inv.nr.  Spinkosten (-), inv.nr.
 Bijlagen verslagen (-), inv.nr.  Verslag , inv.nr.  Verslagen
 en .

Vanaf  augustus  was de Nederlandse Katoenspinnerij na de herbouw weer volop
in bedrijf. Vanaf dat moment tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog groeide
de hoeveelheid geproduceerde katoenen garens geleidelijk. In de eerste twee jaren
van de Eerste Wereldoorlog werden de in de jaren daarvoor opgebouwde voorraden
ruwe katoen aangesproken om te voldoen aan de stijgende vraag naar katoenen garens.
Hierdoor werd in de eerste oorlogsjaren zelfs meer geproduceerd dan in de jaren
daarvoor. Na  kelderde de productie ten gevolge van het gebrek aan grondstoffen.
Pas in  was de productie weer op het vooroorlogse niveau. In het Interbellum
was wederom sprake van productiegroei maar deze werd afgewisseld door periodes
van productieterugval zoals in de periode tussen  en . Maar ook na die tijd
moest de productie soms worden beperkt door de verminderde afzetmogelijkheden.
De sterk oplopende inflatie in Duitsland na  had tot gevolg dat de Westfaalse
spinnerijen geducht met de NKS concurreerden. Het gevolg was dat het verschil
tussen de prijs van ruwe katoen en katoenen garens uiterst gering werd. De econo-
mische depressie van de jaren dertig dwong de directie van de NKS om een groot
deel van de machines stil te zetten om zodoende de kosten te drukken. Als gevolg
daarvan verminderde de productie in de periode tussen  en . Pas daarna
steeg de productie weer hoewel ook deze ontwikkeling werd onderbroken door de
nieuwe oorlogsdreiging.
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Nederlandse Katoenspinnerij in . (ARO, archief KNKS, inv.nr. )

Winst en verlies bij de NKS
Er waren twee perioden waarin de Nederlandse Katoenspinnerij met verlies draaide.
De eerste werd veroorzaakt door de moeizame start van de onderneming hetgeen
resulteerde in aanloopverliezen in de periode tussen  en . De tweede verlies-
periode was het gevolg van de depressie in de jaren dertig. Tussen  en  was
er sprake van jaarlijkse gelijkmatige winstontwikkeling. Evenals bij de Koninklijke
Nederlandse Papierfabriek werden tijdens en vlak na de Eerste Wereldoorlog (-
) de grootste winsten behaald met als top de jaren /. Als gevolg van de
schaarste vond er een enorme prijsstijging plaats van katoenen garens en konden op
de eerder gevormde voorraden formidabele winsten worden gemaakt. Na  daalden
de winsten drastisch en van  tot  draaide de Nederlandse Katoenspinnerij
met verlies. Dit had gevolgen voor de bedrijfsvoering en seksesegregatie zoals we
verderop in dit hoofdstuk zullen zien. Pas in  herstelde de winst zich.
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Verslag .

. Personeel

Werving van het eerste personeel
Omdat de Nederlandse Katoenspinnerij de eerste (en enige) katoenspinnerij in Henge-
lo was, waren er geen arbeid(st)ers in Hengelo voorhanden die waren opgeleid om
de werkzaamheden in een katoenspinnerij te verrichten. Hierdoor was de directie
van de NKS in het begin gedwongen arbeiders van elders aan te trekken of deze voor
het werk in de spinnerij op te leiden. Zo constateerde Veder in  dat de lonen
in Hengelo overeen kwamen met die in Oldenzaal waar hij op dat moment werkzaam
was maar hij vroeg zich wel af of de

bontwevers (wat al het volk te Hengelo is) spinners willen worden? Een bontwever behoort
tot de hoogere Aristocratie van het fabrieksvolk; die kunnen namelijk in zooverre rekenen,
dat zij tellen kunnen, hoeveel draden rood, wit enz beurtelings in te slaan.
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. ARO, archief KNKS, inv.nr. . Het eerste loonboek  januari  tot oktober . Crawshaw
verdiende ƒ  per week en bleef tot  februari ; Richards verdiende ƒ  per week en bleef
tot  februari ; Crayton  verdiende ƒ  per week en bleef tot  april ; Bullock verdiende
ƒ  per week en bleef tot  augustus .

De herbouwde Nederlandse Katoenspinnerij na de brand op  oktober . (ARO, archief KNKS,
inv.nr. )

Bontwevers maakten echter niet de overstap naar de Nederlandse Katoenspinnerij.
Het bedrijf moest het dan ook hebben van arbeiders uit Hengelo zonder ervaring
in de textiel. Met de installatie van de Engelse spinmachines kwam er een viertal
Engelsen, te weten Crawshaw, Richards, Crayton en Bullock, bij de Nederlandse
Katoenspinnerij werken. Zij verdienden ƒ  per week behalve Crayton die ƒ 
per week kreeg. Drie van de vier vertrokken voor half april, slechts Bullock bleef
tot  augustus  als opzichter aan de Nederlandse Katoenspinnerij verbonden.
De Engelse instructeurs leerden het nieuw aangeworven personeel van de NKS werken
met de Engelse (spin)machines. Telkens kreeg een kleine groepje les van een Engelse
instructeur.

Anders dan bij de aardewerkfabriek De Sphinx of de Koninklijke Nederlandse
Papierfabriek maakte de NKS slechts op zeer beperkte schaal en een zeer korte tijd
gebruik van buitenlandse werklieden om de productie van de katoenspinnerij op
gang te brengen. Het gevolg was dat de ongeschoolde Nederlandse arbeid(st)ers de
verschillende werkzaamheden met vallen en opstaan moesten leren. De Engelse
opzichter Bullock had nogal wat kritiek op de werkwijze van de Nederlandse opzichter
Meyer. Volgens Bullock was Meyer nooit in het scutcherhuis en de kraskamer waar
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. ARO, archief KNKS, inv.nr. . Brief van Veder aan R. A. Monchy,  april .
. Ibidem.
. ARO, archief KNKS, inv.nr. . Verslag  en inv.nr. , Verslag . In dat verslag werd

teruggeblikt op de aanvangsproblemen in .
. Van Schelven, Hengeler wind, -.
. Bolk, Van Dijk, Everts (e.a.), Schering en Inslag, .
. ARO, archief KNKS, inv.nr. . Verslag  ‘Op verzoek van het Centraal Bureau voor Sociale

Adviezen te Amsterdam maakten wij een staat over het arbeidsloon op in verschillende tijdperken
over het bestaan der fabriek.’

. ARO, archief KNKS, inv.nr. . Verslag , .

hij het toezicht over had en bemoeide hij zich te veel met andere zaken in de spinnerij.
Bullock constateerde: ‘he does not do honour to the machines & the beautiful
cotton’. Directeur Veder was ook niet erg tevreden met deze opzichter.

Het gevolg was dat de productie in  niet voorspoedig verliep en dat het bedrijf
met verlies werkte. De directie weet deze verliezen aan startproblemen die nog moes-
ten worden overwonnen. In het verslag over  werden als oorzaken van de proble-
men gegeven: slechte arbeiders, slechte opzichters, onbekendheid met de garen-
fabricage en gemiddeld slechts een halve bezetting van het machinepark. Deze te
kleine productie leidde onvermijdelijk tot een te hoge kostprijs. Over de arbeiders
werd nog veel geklaagd. De directie vond dat ze onbeschaafd waren en overmatig
veel sterke drank gebruikten. Om dit laatste te beperken, werd bier voor de prijs
van vijf cent per glas verstrekt. Zolang er nog geen waterleiding was, was het volgens
de directie beter dat arbeiders bier in plaats van sterke drank dronken. 

Aantal werkzame mannen en vrouwen
In de technische geschiedenis van de Nederlandse Katoenspinnerij voor  kunnen
vier perioden worden onderscheiden. De eerste, vrij korte periode begon in 

met de eerste productie en eindigde op  oktober  toen de fabriek geheel
afbrandde. De fabriek werd in  herbouwd en tot  veranderde er zeer weinig
aan de technische outillage van het bedrijf. In deze tweede periode vonden wel
uitbreidingen maar geen ingrijpende technische veranderingen plaats. De derde periode
begon met de introductie van het ringspinnen in . De vierde periode begon met
de bouw van een complete nieuwe spinafdeling voor vigogne-wol in . In de
Tweede Wereldoorlog werd de fabriek geheel verwoest door een bombardement.
Na de oorlog werd het bedrijf herbouwd en het bloeide totdat in  de crisis in
de Nederlandse katoenindustrie begon. In  fuseerde de Nederlandse Katoenspin-
nerij met een aantal andere textielfabrieken. Zelfs deze fusie kon de uiteindelijke
sluiting in  niet tegenhouden. In het vervolg van dit hoofdstuk ligt de nadruk
op de periode voor de Tweede Wereldoorlog. 

Verschillende perioden zijn duidelijk te herkennen in de personeelsomvang. In
de eerste periode tot de brand (-) waren ‘de werktuigen [...] anders en
werden door veel meer, maar over ‘t algemeen door veel jeugdiger arbeiders
bediend.’ Als gevolg van de brand verloor de NKS ‘vele bekwame werklieden om
later weer met nieuwe onervaren personen te beginnen’. Mannen werkten gedurende
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. ARO, archief KNKS, inv.nr. . In het personeelsboek dat in  werd aangelegd werd bij 
mannen (die in  nog in dienst waren) gemeld dat zij gedurende de herbouw van de spinnerij
elders werkten.

. ARO, archief KNKS, inv.nr. . Verslag  augustus .

de periode dat de NKS ten gevolge van de brand buiten bedrijf was elders; een beperkt
aantal keerde na de brand weer bij het bedrijf terug.

Wat de werkkrachten aangaat, zoo waren wij in de eersten tijd niet weinig verheugd over
de ruime keus die ons ten dienste stond, veroorzaakt door het stilzetten en verbranden
van spinnerijen (welke laatste aan de orde van den dag schijnt te zijn), maar al ras bleek
het ons dat alle hout geen timmerhout is, met andere woorden, dat vele handen verkeerd
stonden. Die zaak is ernstiger dan men wellicht vermoedt want nu moet de zeer lastige
kostbare periode van aanleeren opnieuw worden doorgeworsteld, hetgeen een zaak is van
groot nadeel voor de productie. De vraag die U op de lippen zweeft: ‘Waar zijn dan al
onze gewezen arbeiders gebleven?’ kan worden beantwoord met ‘Overal’. Het gebrek
geldt voornamelijk de jonge meisjes, en nu begrijpt men lichtelijk dat met dit deel der
menschheid in een jaren tijds al veel merkwaardigs kan voorvallen! Wat eenmaal
overwonnen werd kan nu weder bemeesterd worden en zoo blijft ons dan niets anders
over als te trachten ook die vesting met frisch geduld te beklimmen.

In de tweede periode (-) waarin nagenoeg geen wijzigingen in het
productieproces plaatsvonden, was er een geleidelijke groei van het aantal arbeiders
van  naar . De introductie van het ringspinnen in de derde periode (-)
had een behoorlijke groei van het aantal arbeiders tot gevolg. Deze groei werd nog
versterkt met de introductie van het vigogne-spinnen in de vierde periode (-).
De economische depressie van de jaren dertig is duidelijk terug te vinden in de perso-
neelsomvang van het bedrijf. De vele ontslagen hadden een sterke teruggang van
het aantal werkzame arbeiders tot gevolg. Na  groeide het aantal bij de NKS
werkzame arbeiders weer. Deze groei was slechts van korte duur en werd afgebroken
bij het begin van de Tweede Wereldoorlog. 

In grafiek . is de ontwikkeling te zien van het aantal mannen en vrouwen dat in
de periode - bij de Nederlandse Katoenspinnerij werkzaam was. Ook hier
zijn de vier verschillende perioden te herkennen, zij het minder duidelijk dan bij
de totale personeelsomvang. Uit de spaarzame gegevens die uit de eerste periode (-
) bewaard zijn gebleven, bleek dat in de startfase van de onderneming vrouwen
de meerderheid van het personeel vormden. In de tweede periode (-) bleef
het aantal mannen ongeveer gelijk. De eerste twintig jaar na de herbouw van de
spinnerij in  werkten er ongeveer drie mannen op elke vrouw aan de Nederlandse
Katoenspinnerij. Na  wijzigde deze verhouding zich ten voordele van de
vrouwen. Het aantal vrouwen bij de Nederlandse Katoenspinnerij nam steeds meer
toe.

Bij het begin van de vierde periode (-) overvleugelde het aantal vrouwen
het aantal mannen. Zo werkten er in  bijna tweemaal zoveel vrouwen als mannen.
Tijdens de economische depressie daalde zowel het aantal vrouwen als mannen. De
absolute teruggang van het aantal vrouwen was veel groter dan dat van de mannen
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. De cijfers voor  en  zijn ontleend aan Van Schelven, Hengeler wind,  en .
. ‘In ons bedrijf overtrof het aantal vrouwelijke personeelsleden voor de oorlog dat der mannelijke

zeer aanzienlijk; nu zien we het omgekeerde beeld. Met name voor de -cylinderspinnerij en de
spoelerij is het de laatste tijd moeilijk geworden geschikte meisjes te vinden om opengevallen
plaatsen in te nemen, terwijl de aard der werkzaamheden toch typisch geschikt is om door
vrouwenhanden verricht te worden.’ De Spil,  augustus .
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Grafiek . Aantal mannen en vrouwen bij de NKS -

maar procentueel kwam de daling aardig overeen. Zowel het aantal vrouwen als
mannen herstelde zich na de crisisjaren op het oude niveau. 

Bron: zie bijlage . Aantal mannen werkzaam bj de NKS -.

Vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog daalde het aantal bij de NKS
werkzame vrouwen zeer snel. Het aantal mannen dat in de oorlog bij de NKS werkte,
verschilde aanvankelijk niet zoveel van voor de oorlog. Na de Tweede Wereldoorlog
was de verhouding tussen mannen en vrouwen precies omgekeerd aan die van voor
de oorlog. In  ligt de verhouding mannen en vrouwen op , en . De Konink-
lijke Nederlandse Katoenspinnerij is dan wederom overwegend een mannenbedrijf
geworden. Dit werd volgens de directie veroorzaakt door een schaarste aan vrouwelijk
personeel.

. Het productieproces: van baal tot draad

De ruwe katoen onderging verscheidene bewerkingen voordat het bruikbaar garen
voor een weverij was geworden. Deze bewerkingen vonden in de Nederlandse Ka-
toenspinnerij veelal plaats op aparte afdelingen. De ruwe katoen lag opgestapeld op
de zogenaamde wolzolder waar de katoen werd uitgepakt en gebroken. Daarna kwam
het in de mengkamer waar het met afvalproducten uit de fabriek werd vermengd.
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Schema . Productieproces voor het spinnen van katoen

In het scutcherhuis of duivelskamer werd de katoen schoongemaakt. In de kraskamer
die daar weer op volgde, werd de katoen in één richting gestreken. Aan de verdeel-
stoelen of drawingframes werd het evenwijdig leggen van de katoenvezels dat in de
kraskamer was begonnen, voltooid. Daarna kwamen de drie bewerkingen op de voor-
spinafdeling, met respectievelijk slubbing-, intermediate- en rovingframe. Tenslotte
volgde het eigenlijke spinnen. De gesponnen katoen werd gehaspeld en in het maga-
zijn opgeslagen.

De afdelingen kenden een sterke onderlinge afhankelijkheid. Voor het bereiken
van een optimale productie bestond een ideale verhouding tussen het aantal machines
op de verschillende afdelingen. Om de machines maximaal te benutten was een be-
paalde hoeveelheid arbeid(st)ers vereist. Binnen de bestaande seksesegregatie resulteerde
dit in vaste verhoudingen tussen mannen en vrouwen in een afdeling.

Verdeling van mannen en vrouwen over de verschillende afdelingen
De belangrijkste wijzigingen in het productieproces vonden plaats bij het eigenlijke
spinnen van de katoen. Hiervoor werden in de loop van de tijd verschillende machines
gebruikt. Het gebruik van bepaalde machines had grote invloed op de seksesegregatie
in het spinproces.

Over de eerste periode (-) is weinig informatie beschikbaar. Weliswaar
zijn de loonboeken bewaard gebleven maar personeelsboeken en een gedetailleerde
beschrijving van het productieproces ontbreken. 
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. In de navolgende beschrijving van het werk op de verschillende afdelingen van de NKS is gebruik
gemaakt van zijn verslag. Van der Waerden, Geschooldheid en techniek, -.

. In  bezocht de journaliste Frederike J. van Uildriks eveneens de Nederlandse Katoenspinnerij,
zij gaf in een serie artikelen een beschrijving van het productieproces, ‘In een katoenspinnerij’.

Over de tweede, derde en vierde periode is veel meer informatie. De sociaal-
democratische ingenieur Theo van der Waerden bracht in  een bezoek aan de
Nederlandse Katoenspinnerij in het kader van zijn onderzoek naar de invloed van
technische ontwikkelingen op het scholingsniveau van arbeiders. 

Het verslag van zijn bezoek geeft een goed beeld van het productieproces en de
verschillende taken die mannen en vrouwen daarin hadden. Bij de beschrijving van
de seksesegregatie in de verschillende afdelingen van de Nederlandse Katoenspinnerij
is het verslag van Van der Waerden als uitgangspunt genomen. Zijn beoordeling
omtrent de hoeveelheid benodigde scholing die bepaald werk volgens hem vereiste,
geef ik tevens weer. Later zal zijn beoordeling worden geconfronteerd met de gegevens
uit de loon- en personeelsboeken.

De beschrijving van het productieproces door Van der Waerden geeft een beeld
van de seksesegregatie in de verschillende afdelingen en het werk van mannen, vrou-
wen, jongens en meisjes bij de NKS in . Door de combinatie van personeelsboe-
ken en loonboeken van de NKS kunnen tevens twee andere aspecten van de sekse-
segregatie worden belicht, namelijk:
. de verdeling van mannen en vrouwen over de verschillende afdelingen en functies

in de loop van de tijd en de effecten van de veranderingen in het productieproces
op de seksesegregatie;

. de leeftijdsopbouw per afdeling. Waar werkten gehuwde en waar ongehuwde
vrouwen?

In de brontechnische bijlage . wordt nader ingegaan op deze bronnen en de manier
waarop deze beide bronnen zijn gekoppeld.

. Seksesegregatie in de verschillende afdelingen

Katoenzolder en mengkamer
Op de katoenzolder werden de balen katoen ontdaan van de ijzeren banden en de
juten stof die de katoen tijdens het transport hadden beschermd. Het uitpakken van
de katoen gebeurde door twee volwassen mannen. Zij brachten de balen katoen naar
de baalbreker die de katoen uit elkaar haalde. Een jongen gooide de katoen in de
baalbreker die de katoen uit elkaar rafelde door een snel draaiende trommel met ijzeren
tanden. Uit de machine gekomen, werd de gebroken katoen via een transportband
naar een gat in de vloer gebracht waardoor het in de mengkamer kwam. De jongen
aan de baalbreker lette op dat de machine niet leeg kwam te staan. 

Naast de baalbreker stond de rovingsbreekmachine die de rovingdraden, die uit
de fabriek kwamen, brak en de machine die het afval van gebroken draden
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(kattestaarten) uit elkaar haalde. Beide machines wierpen het verwerkte materiaal
op de bovengenoemde transportband. De bediening van de baalbreker en de
rovingsbreekmachine was volgens Van der Waerden in een periode van acht tot
veertien dagen te leren.

In het menglokaal werkten een man en een meisje, soms een tweede man, dezelfde
die wel bij de wolbreker hielp. Zij mengden katoen en afval en vulden daarmee de
kokers die naar het onderliggend lokaal gleden. Het werk van mengen en vullen was
ongeschoold.

Duivelskamer
Van het menglokaal ging de katoen naar het scutcherhuis, ook wel duivelskamer
genoemd  vanwege het duivelen of kloppen van de katoen. Dit gebeurde in drie
opeenvolgende duivelmachines: de opener, de tussenscutcher en de eindscutcher.
In de opener werd de katoen wederom gebroken (de baalbreker deed het voorwerk).
Door het breken en losschudden van de katoen met behulp van grote ronddraaiende
trommels met tanden, viel het zwaardere vuil naar beneden terwijl de katoen verder
werd voortbewogen. 

De katoen liep vervolgens op een rol (‘laps’) in de scutcher. Het werd daar opnieuw
losgeslagen waardoor vuil naar beneden viel en nadat het uit de scutcher kwam, werd
het opnieuw opgerold waarna het op de eindscutcher werd gebracht. Was de rol
vol, dan werd de katoen van de machine genomen, kreeg een dot kleurpoeder die
de soort aangaf en was klaar voor de kraskamer. In de duivelskamer stonden drie
openers, elk bediend door één man en zeven scutchers bediend door drie mannen.
De bediening was eenvoudig, aan te leren in  dagen. Iemand die het spinnen niet
kon leren, was in korte tijd voor dit werk getraind.

Kraskamer
In  stonden in de kraskamer  à  krasmachines terwijl er maar  mannen
en  meisjes werkten. In de krasmachine werden de rollen van de duivelskamer (de
‘laps’) afgewikkeld; de katoen werd tussen, van uitstekende punten als borstels voor-
ziene, ronddraaiende cilinders verdeeld. De vezels werden in één richting gestreken
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. ARA, archief Arbeidsinspectie, inv. nr. . ‘Rapport van het onderzoek naar de lonen van de
drollsters en drossters in de Twentse textielindustrie’, .

Openen van katoen balen in . (ARO, fotoarchief KNKS)

(krassen) totdat de katoen die als een voile voortbewoog tot een lont ter dikte van
een vinger werd opgerold en in bussen verzameld. De machine deed het werk. De
mannen en meisjes brachten de laps naar de machine, zetten de lege bussen erbij en
brachten de volle weg. Drie mannen hielden de machine schoon en een meisje de
vloer. Behalve deze drie waren vier mannen (de scrubbers) in het bijzonder
aangewezen voor het schoonmaken van de met tanden voorziene trommels en deksels.
Enige kennis van de machine was bij deze werkzaamheid vereist; het werk was echter
in twee maanden aan te leren.

In de kraskamer stonden veel machines maar er werkten slechts weinig arbeiders.
In  stonden er ruim  cards in de kraskamer. De krasmachines of card engines
werden in Engeland gekocht. Op de kras- of kaardmachine werd de wikkel afgerold;
deze passeerde walsen met fijne naalden teneinde de katoenvezels zo goed mogelijk
naast elkaar te leggen en nog resterende ongerechtigheden te verwijderen. In de vorm
van een lont liep de katoen nu in kannen of bussen.

De seksesegregatie in de kraskamer kwam overeen met de seksesegregatie in de
cardrooms van de Engelse spinnerijen. De kraskamer was een van de weinige
afdelingen waar zowel mannen als vrouwen werkten. In deze afdeling was wel een
zeer strikte arbeidsdeling op basis van sekse. Mannen waren krassenslijper of kras-
senstripper. Een krassenslijper sleep de garnituren van de krasmachine, een kras-
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Het mengen van de katoen in . (ARO, archief KNKS, inv.nr. )

senstripper maakte de krassen schoon. Bij dit werk kwam heel veel stof vrij, het was
dan ook ongezond werk. De vrouwen op de krasafdeling zorgden voor de afvoer
van de door de krasmachine met katoen gevulde tinnen bussen naar de volgende
afdeling en vervingen de volle bus door een lege. 

In  werkten er  mannen en  vrouwen in de kraskamer. De gemiddelde leef-
tijd van de mannen was  jaar, de vrouwen waren gemiddeld  jaar. Johanna
Hilverink (geboren ) werkte vanaf  bij de NKS tot . Maria Elisabeth
Witbroek (geboren ) begon in  bij de NKS tot . In  werkten
er  mannen en  vrouwen in de kraskamer, namelijk Gerritje van Dam en Johanna
Assink. In  werkten er uitsluitend  mannen in de kraskamer. Door de
inkrimping van de afdeling waren vrouwen niet langer nodig.

De uitbreiding met de ringspinmachines had een uitbreiding van de kraskamer
tot gevolg. In  werken er  mannen en  meisjes bij de  à  krasmachines.
Er was nog steeds een strikte segregatie van taken op basis van sekse. In  was
de afdeling weer uitgebreid: in dat jaar werkten er  mannen met een gemiddelde
leeftijd van  jaar en  vrouwen met een gemiddelde leeftijd van  jaar. In 

werkten er  mannen met een gemiddelde leeftijd van  jaar in de kraskamer en
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 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van  jaar. In  werkten er  mannen
met een gemiddelde leeftijd van  jaar en  vrouwen met een gemiddelde leeftijd
van  jaar in de kraskamer. De mannen verdienden gemiddeld  cent per uur en
de vrouwen  cent per uur. In  werkten er  mannen met een gemiddelde
leeftijd van  jaar en slechts één meisje van  jaar, Zwaantien Lassche, in de kras-
kamer.

De wijze waarop het werk in de kraskamer was georganiseerd, veranderde in de
periode tussen  en  nauwelijks. Dit bleek uit een onderzoek dat in 
door het organisatie-adviesbureau Louwerse in opdracht van de directie werd uitge-
voerd. Het werk in de kraskamer bestond toen uit het aanvoeren van wikkels katoen
en het afvoeren van de bussen met lonten gekraste katoen en het onderhouden en
bedienen van de krasmachines. In  bediende elke arbeider inmiddels  krasma-
chines en daarnaast waren één of twee arbeiders belast met het uitstrippen van alle
krasmachines.

Met de oprichting van de vigogne-spinnerij werd een aparte kraskamer voor de
vigogne- spinnerij ingericht. De seksesegregatie in de kraskamer voor de vigogne-
spinnerij was anders dan die in de kraskamer ten behoeve van de selfactors en de
ringspinmachines. In de kraskamer voor de vigogne-spinnerij werkten ook vrouwen
als kraster. Zo werkte Hermina Klister als kraster in de vigogne-kraskamer.

De opzichter over de kraskamer was gedurende de hele periode een man. Gerrit
Willem Nijhuis werd na een loopbaan in de selfactor-afdeling in  baas over de
kraskamer en bleef tot december  baas van de afdeling krassen, zowel van de
krasafdeling die voor de selfactors werkten als voor de vigogne-spinner.

Verdeelstoelen
Maar nog lagen de katoenvezels te ruw door elkaar. De katoen die nu als een grote
slang in de bussen zat, werd in de verdeelstoelen uit zes bussen telkens tot één slang
in een bus verwerkt. De zes liepen samen tussen vier paar cilinders waarvan elk vol-
gend paar een grotere snelheid had dan de voorgaande. Daardoor werd de draad
gerekt. 

De verdeelstoelen of drawing frames werden gekocht bij John Mason Rochdale
in . Zij werden door vrouwen bediend. Het aantal machines dat vrouwen be-
dienden, nam in de loop van de tijd toe. Zo werkten in  twee vrouwen aan elk
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van de vier drawing frames. De vrouwen verdienen allemaal evenveel. In 
werden de twaalf verdeelstoelen door twaalf meisjes bediend. Volgens Van der
Waerden was de gemiddelde leertijd in  drie maanden.

Voorspinnen
De volgende stap in het productieproces was het voorspinnen. Dit gebeurde in drie
stappen op drie soorten machines; eerst op de slubbingframes (= plukdrolmachine),
daarna op de intermediateframes en tenslotte op de rovingframes. Op de slubbing-
machine werd uit twee lonten de eerste draad gemaakt en op klossen gewonden en
daarna werd deze draad op de tussenmachine gebracht waar ze dezelfde bewerking
onderging doch dunner werd gemaakt. Daarna werd de draad weer gerekt tussen
de walsen en in elkaar gedraaid door de vleugels waarna de draad tenslotte op de ro-
vingmachine kwam waarop hij weer fijner werd bewerkt. Zo werd het ‘voorgaren’
verkregen. 

In de tweede periode werkte aan elk paar slubbingmachines een team van drie
vrouwen: een plukdrolster die de plukdrolmachine bediende en twee opsteeksters:
dat waren meisjes die de klossen op een rek plaatsten. In  werd van dit systeem
afgestapt en vanaf die tijd werkten er telkens twee vrouwen aan twee slubbingmachi-
nes: een plukdrolster die stukloon verdiende en een opsteekster die een uurloon kreeg.
Op basis van de loonboeken is te zien hoe de werkverdeling was. Zo waren er
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bijvoorbeeld op  januari   slubbingmachines in bedrijf en aan elk van deze
machines werkten een plukdrolster en een opsteekster. 

In  veranderde deze arbeidsdeling. Vanaf dat jaar werkte er aan elke slub-
bingmachine nog maar één vrouw. Zo trof Van der Waerden de toestand aan. ‘Aan
elke der  slubbingmachines staat één meisje. Iedere machine windt tientallen klossen
tegelijk op. De traintijd van het meisje - maanden. Na dien tijd leert ze het werk
nog vlugger; in een jaar bereikt ze gemiddeld de hoogste training.’

De tweede voorspinmachine, de tussenloper (intermediateframe of half-fijndrol-
machine), werd bediend door een ‘half-fijndrolster’ en een opsteekster. In  werden
de  machines bediend door  half-fijndrolsters en  opsteeksters. De leertijd was
weer  tot  maanden; na een jaar kenden zij in de regel haar machine. 

De derde machine, de rovingframe of fijndrolmachine, was korter dan de tussen-
loper waardoor een fijndrolster twee machines kon bedienen waarbij zij meestal
geassisteerd werd door een opsteekster. In  werkten er aan de  rovingframes-
machines  meisjes. Twaalf machines werden door zes fijndrolsters zonder opsteeksters
bediend, de overige  machines werden door  teams van een fijndrolster en een
opsteekster bediend. Ook zij leerden het werk in  tot  maanden en waren na een
jaar geheel ingewerkt.
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Grafiek . Aantal verschillende spinmachines in gebruik bij de NKS tussen 

en 

Spinnen
Van alle afdelingen in de katoenspinnerij onderging de spinafdeling de meest ingrij-
pende veranderingen in de techniek. De technische veranderingen in de spinafdelingen
hadden bovendien directe invloed op de seksesegregatie daar. In de eerste periode
(-) werden twee verschillende spinmachines naast elkaar gebruikt, de throstles
en de selfactors. In de tweede periode (-) werd het garen uitsluitend gespon-
nen op selfactors. In de derde periode (-) werd naast de selfactor gebruik
gemaakt van ringspinmachines. In de vierde periode (-) werden drie verschil-
lende spinmachines naast elkaar gebruikt, namelijk de selfactor, de ringspinmachine
en de vigogne-selfactor. Het aantal machines dat in de verschillende perioden in ge-
bruik was, wordt weergegeven in grafiek ..

Bron: ARO, archief KNKS Loonboeken (-), loonboeken vigogne-spinnerij,
personeels- en loonboek van de selfactor-spinnerij uit , zie bijlage ..

De throstle of vleugelspinmachine
Op het moment dat de Nederlandse Katoenspinnerij van start ging, was de mecha-
nische weverij nog in opkomst. Daarnaast bleef de handweverij van belang. Beide
soorten weverijen gebruikten verschillende typen garens. Om op deze verschillende
behoeften in te spelen, kon de Nederlandse Katoenspinnerij beide typen garen
produceren. Voor de productie van de verschillende soorten garens waren verschillen-
de soorten spinmachines vereist, namelijk throstles (vleugelspinmachines) voor de
garens die door de thuiswevers werden gebruikt en selfactors (‘automatische’
spinmachines) voor de mechanische weverijen. Vlak voor de brand in  waren
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er . throstle-spillen tegen . selfactor-spillen. De spinmachines werden
door de NKS gekocht bij de bouwer van textielmachines Parr Curtis & Madeley
in Manchester. Directeur Veder bezocht Manchester regelmatig om over de prijzen
van de aan te schaffen machines en de leveringsvoorwaarden te onderhandelen. Naar
analogie van de Engelse situatie, waar aan de throstles vrouwen werkten, werden
de throstles in de Nederlandse katoenspinnerij ook door vrouwen bediend. Zo
werkten in de eerste periode (-) gemiddeld zo'n  vrouwen aan de
throstles. In , het topjaar, werkten er zelfs .

De selfactor of ‘automatische’ spinmachine
In de eerste periode (-) vond een geleidelijke uitbreiding van het aantal
selfactors plaats. In  werd er aan  selfactors gewerkt en in  kwamen er
nog  bij. In  vond een uitbreiding plaats met  selfactors, met elk  spillen
zodat er toen  selfactors waren. Met de uitbreiding van het aantal selfactors groeide
ook de werkgelegenheid van mannen en jongens in de Nederlandse Katoenspinnerij.

Na de brand van  werd er bij de Nederlandse Katoenspinnerij ruim dertig
jaar uitsluitend garen gesponnen op selfactors of selfacting mules zoals deze spin-
machines ook wel werden genoemd. De garens die daarop werden gesponnen, hadden
de dikte die door de Twentse katoenweverijen veel werd gebruikt. De fabriek draaide
pas vanaf  augustus  weer op volle toeren. Er waren toen  selfacting mules
in werking met elk  spillen. Deze spincapaciteit van . spillen bleek al snel
onvoldoende om de spinnerij rendabel te exploiteren. In  werden dan ook
 extra selfacting mules in werking gesteld waardoor de spincapaciteit op .
spillen kwam. 
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Een spinner, grote aanlapper, kleine aanlapper en opsteker tussen een paar selfactors bij de Neder-
landse Katoenspinnerij in . (ARO, archief KNKS, inv.nr. )

De bediening van de selfactor was vanaf het begin, naar analogie van de situatie
in Lancashire, het werk van mannen en jongens. Oorspronkelijk was de selfactor
in Engeland geïntroduceerd met de bedoeling dat vrouwen en meisjes deze spin-
machine zouden gaan bedienen. Georganiseerd protest van mannelijke spinners had
ervoor gezorgd dat dit geen doorgang vond. Vanaf dat moment werden de selfactors
bediend door mannen en jongens. Bij de Nederlandse Katoenspinnerij werd deze
arbeidsdeling overgenomen ondanks het feit dat er geen arbeidersbeweging was die
dit afdwong.

De bediening van deze selfactor geschiedde door een team. Per twee selfactors
werkten een spinner, een eerste en een tweede aanlapper (ook ‘grote’ en ‘kleine’
aanlapper genoemd) en een jongetje, de opsteker. De opsteker zorgde dat er klossen
op de machine stonden en verving de volle door lege; hij werd daarbij ook wel door
de aanlappers geholpen als er te veel op te steken viel. De aanlappers waren verant-
woordelijk voor het herstellen van de gebroken draden; ze wreven de twee draad-
einden tegen elkaar en het spinnen ging door. Omdat de stoel niet precies in het
midden van de spinmachine stond, werd er onderscheid gemaakt tussen de grote
aanlapper die de grote kant en de kleine aanlapper die de kleine kant aanlapte.

De spinner had de leiding bij het werk en zorgde dat het werk niet stokte: dat
regelmatig de klossen opgezet en de draden werden hersteld. Hij verving een gebroken
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snaar door een nieuwe die dan de spinnende spillen weer deed draaien. Van de spinner
werd kennis van zijn machine verlangd; hij had die vanzelf door zijn verblijf bij de
selfactor gekregen. Volgens Van der Waerden vergde het werk van de spinner wel
‘aandacht, maar geen eigenlijke vakkennis.’ Het stellen van de spinmachines gebeurde
niet door de spinner maar door een Engelse monteur. Het nastellen van de selfactor
deed de hoofdbaas.

De productie kon slechts worden vergroot door langer te werken of de arbeidspro-
ductiviteit op te voeren. Dit laatste gebeurde een enkele keer door de spinmachines
te versnellen. Nog geen tien jaar nadat de spinnerij was herbouwd, kwamen de eerste
berichten over de voorsprong die moderne Engelse spinnerijen op de Nederlandse
Katoenspinnerij zouden hebben. In de jaren negentig daalde de vraag van de Twentse
weverijen naar het fijne soort garen dat de Nederlandse Katoenspinnerij voortbracht
terwijl de vraag naar grovere garensoorten toenam. Aan het eind van de jaren negentig
zag de directie van de NKS dan ook de noodzaak in om technische vernieuwingen
door te voeren. De plannen voor nieuwbouw waren echter een groot aantal jaren
achtereen niet te realiseren wegens gebrek aan kapitaal. Pas in  werd er een begin
mee gemaakt.

In het begin van de tweede periode (-) vond eerst een uitbreiding van
het aantal selfactors plaats. Daarna bleef het aantal selfactors tot  gelijk en daarmee
ook het aantal in deze afdeling werkzame mannen en jongens want er veranderde
niets aan de arbeidsorganisatie in deze ‘stabiele’ periode.

Het relatieve belang van de selfactor-spinnerij-afdeling nam in de loop van de tijd
echter steeds verder af. In  werkte bijna de helft,  van de  arbeiders, van
de NKS in de selfactor-spinnerij van de NKS. In  waren dit er nog slechts 
van de . In de jaren dertig werden de selfactor-spinmachines vaak stilgezet.

De seksesegregatie bij de selfactor-spinmachines was daarentegen niet zo
onveranderlijk als op het eerste gezicht leek. De eerste inbreuk op de bestaande
seksesegregatie was het gevolg van de uitbreiding van het aantal selfactors. In 
stelde een van de commissarissen, Gelderman, voor om het aantal selfactors sterk uit
te breiden. De directeur D.W. de Monchy had als bezwaar tegen deze uitbreiding
dat er op korte termijn onvoldoende personeel voor de bediening van de machines
te krijgen zou zijn. 
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Grafiek . Aantal mannen werkzaam in de selfactor-spinnerij van de NKS -

Bron: zie bijlage . Verdeling van mannen en vrouwen over de verschillende
afdelingen van de NKS.

Er melden zich in den laatsten tijd geen jongens aan, de fabriek heeft daaraan groot gebrek.
En voor een uitbreiding zoals de heer Gelderman beoogt heeft men een  à  tal jongens
noodig. Vervolgens dienen de jongens eerst een leertijd door te maken, alvorens men
daarvan hulp heeft en van het systeem zoals wij dat hebben n.l. het in het werk nemen
van jonge krachten, kan niet worden afgeweken. 

De Raad van Commissarissen besloot tot een compromis: er werd overgegaan tot
uitbreiding van de fabriek en de aanschaf van de nieuwe selfactors maar deze werden
pas in gebruik genomen als het personeel hiervoor voldoende was opgeleid. Het
jaarverslag over  vermeldde dan ook: de ‘nieuwe spinzaal blijft tot  ledig
staan; wel zijn de machines daarvoor zooals te bekend is gekocht, doch de jonge ar-
beidskrachten zijn nog niet ver genoeg gevorderd om deze selfactors in gang te
brengen.’ Het ging toch iets vlotter dan de directie had verwacht want in haar verslag
over  constateerde zij ‘dat de werklieden thans genoegzaam bekwaamheid hebben
gekregen om ook de nieuwe spinmachines naar behooren te bedienen’. Wat de
directie hier niet bij vermeldde, was het feit dat het tekort aan jongens voor een deel
werd opgevangen doordat eind  meisjes als opsteeksters bij de selfactors gingen
werken. Dit duidt erop dat de directie onder bepaalde omstandigheden bereid was
de arbeidsdeling naar sekse opzij te schuiven en ondergeschikt te maken aan de
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economische belangen van het bedrijf. De seksesegregatie was dus niet onveranderbaar.
De bezwaren van de directie tegen de uitbreiding van de selfactor-spinnerij gingen
uit van de in die afdeling gebruikelijke seksesegregatie maar toen vanwege economi-
sche redenen toch besloten werd tot uitbreiding van deze afdeling was men bereid
met vrouwen als opsteeksters te experimenteren. De opsteeksters aan de selfactors
waren een jaar later weer verdwenen van de selfactor afdeling. Fenna Susanna Analbers,
Maria Christina Nieuwehuis, Johanna Aleida Stillig en Berendina Staal werkten vanaf
 als spinster (drosster) aan de ringspinmachines. Het gevolg was het herstel van
de ‘traditionele’ seksesegregatie bij de selfactors.

De seksesegregatie bij de selfactors wijzigde voor de tweede keer als gevolg van
de aanschaf in  van de  nieuwe lange warp cops selfactor-machines voor ket-
tinggaren die in  in gebruik werden genomen. Aan deze nieuwe machines
werkten  vrouwen als aanlapsters. Deze doorbreking van de seksesegregatie bleef
langere tijd intact. In  werkten nog steeds aanlapsters aan de selfactors. Zij
verdienden veel minder dan jongens die als kleine aanlapper bij de selfactors werkten
en zaten op het loonniveau van jongens die als opstekers bij de selfactors werkten.

Mannelijke aanlappers tekenden protest aan tegen het feit dat vrouwen nu als aan-
lapsters aan selfactors werkzaam waren. In  dienden twee (mannelijke) grote
aanlappers, Teunis Veldhuis en Gerhardus Jozeph ter Beke, een klacht bij de fabrieks-
commissie in.

De klacht die wij hebben kunnen wij in ’t kort mededeelen. Zooals de commissie wel
bekend zal zijn, worden de lange warp cops-machines op de e en e spinzaal door meisjes
in plaats van door manlijke aanlappers bediend. ’t Gevolg hiervan is, dat wij als groot
aanlapper der oude machines blijven staan waar wij staan en zoodoende dus nooit vooruit
komen. Die aardigheid berokkend ons wekelijks een schadepost van ƒ , in ’t uurloon,
de premie nog daargelaten. Wij dringen er dus bij U op aan om te trachten hierin
verandering te brengen.

De directie van de Nederlandse Katoenspinnerij reageerde niet op deze oproep.
Desondanks was deze inschakeling van vrouwen bij de selfactors (het mannenbolwerk
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. ARO, archief KNKS, inv.nr. . Loonboek  mei  -  november .
. ARO, archief KNKS, inv.nr. , ,  en . Loonboeken , ,  en .
. Het aantal selfactors in , ARO, archief KNKS, inv.nr. . Maandelijkse resultaten, kosten

en loonen (produktie) . In  waren er nog steeds  selfactors zoals blijkt uit het
Personeelsregister van de II Cylinder (-) en III Cylinder (), ARO, archief KNKS,
inv.nr. . Uit de analyse van dit personeelsregister blijkt dat er dan nog  mannelijke spinners,
 vrouwelijke grote aanlappers en  vrouwelijke kleine aanlappers op de selfactor-afdeling werken.
Opsteeksters werden in dit personeelsregister niet vermeld.

. ARO, archief KNKS, inv.nr. , Verslag nopens den toestand der NV NKS in het jaar 
aan heeren commissarissen der NV NKS.

. ARO, archief KNKS, inv.nr. . Loonboek -. Dit blijkt door de gegevens van de laatst
beschikbare veertien dagen (- april ) uit dit loonboek te combineren met personeelsgege-
vens, inv.nr. . Personeelsboek -. Alle na  september  aangenomen aanlappers
bij de selfactors zijn meisjes van  jaar. Voor die tijd werden jongens van dezelfde leeftijd
aangenomen.

. ARO, archief KNKS, inv.nr. . Vergadering met de fabriekscommissie op  februari 
naar aanleiding van loonsverlaging van %.

van de katoenspinnerij) wederom van tijdelijke aard. In  waren de vrouwen weer
verdwenen als aanlapsters.

Na de Eerste Wereldoorlog verminderde het aantal selfactors geleidelijk van 

in  naar  in  tot  in . Het aantal selfactors bleef tot de Tweede
Wereldoorlog gelijk hoewel niet alle selfactors altijd in werking waren. De grote
verliezen die in de crisis van de jaren dertig werden geleden, dwongen de directie
naar mogelijkheden te zoeken om te bezuinigen. In , het eerste jaar dat de NKS
met verlies draaide, schreef de directie dan ook:

Bij onze Selfactors zijn behalve spinners, volwassen hulpen werkzaam, waarvan de
weekloonen varieeren van ƒ , tot ƒ ,- per man. Waar wij zoo langzamerhand tot
de overtuiging zijn gekomen, dat die dure hulpen evengoed vervangen kunnen worden
door veel jongere krachten - ten deele zelfs door jeugdige meisjes - zoo zijn wij in 
begonnen deze mannen door dat jonge volk te vervangen. 

De directie stelde dat de vervanging van de volwassen mannelijke aanlappers door
meisjes maar een beperkte besparing opleverde maar dat ze gezien de nijpende situatie
van het bedrijf gedwongen was de  aanlappers te ontslaan. Vanaf september 
werden uitsluitend nog veertienjarige meisjes als aanlapster bij de selfactors aange-
nomen. Zij verdienden ƒ , per week tegen ƒ , voor jongens die als aanlappers
werkten. De vervanging van mannen door vrouwen door natuurlijk verloop ging
de directie niet snel genoeg. De heer D. W. de Monchy Sr. meldde op een verga-
dering met de fabriekscommissie dan ook:

Wij hebben enkele menschen [betreft dus mannen, GdG] ontslag moeten geven en hebben
daarvoor aanlappers in de plaats gesteld. [...] wij hebben de promotie stop gezet, enkele
aanlappers overgeplaatst en hiervoor meisjes in de plaats gezet, omdat wij vreezen dat in
de toekomst de selfactors zullen verdwijnen en hiervoor ringframes in de plaats komen.
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. De groot-aanlapper Jan Elzink werd in  ontslagen en keerde pas in oktober  weer bij
de NKS terug, De Spil,  maart , . H. A. Hofstede werd in  met meerdere aanlappers
van de selfactors overgeplaatst naar de kraskamer, De Spil,  april , . Hetzelfde gebeurde
met B. J. Wienk, De Spil,  november , .

. KDC, archief Frencken inv.nr. , map . Twente Antwoorden op: Vragenlijst KJV dag voor
Twente mei , Nederlandsche Katoenspinnerij of NKS. 

. ARO, archief KNKS, inv.nr. . Map balans  december . ‘Het tekort aan jong vrouwelijk
personeel is van invloed geweest op het eindresultaat van ’, II.

. ARO, archief KNKS inv.nr. . Personeelsregister van de II Cylinder (-) en III Cylinder
(). In dit register waren de vrouwelijke opstekers niet vermeld.

. ARO, archief KNKS, inv.nr. . Jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders der NV
Nederlandsche Katoenspinnerij  mei  en  juni .

. ARO, archief KNKS inv.nr. . Personeelsregister van de II Cylinder (-) en III Cylinder
() ‘Spinners vanaf -- begonnen met het overplaatsen van spinners & aanlapsters uit
de III cyl. spinnerij.’ Gerhard Hennink (geboren  december ) trad op  februari  bij
de NKS in dienst, ARO, archief KNKS, inv.nr. . Personeelsboek -. In  werd
hij baas van de selfactor-afdeling. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij in  baas van de nieuwe
ringspinafdeling, De Spil,  januari , .

. ARO, archief KNKS, inv.nr. . Verslag aan de aandeelhouders der Koninklijke Nederlandse
Katoenspinnerij NV ; op  juli  was de selfactor-spinnerij op last van de Duitsers stil gezet
en De Spil,  mei , .

De jongens en mannen die als kleine en grote aanlapper bij de selfactors werkten,
werden in  ontslagen of verplaatst naar andere afdelingen en vervangen door
meisjes. Het gevolg was dat vanaf  tot  in de selfactor spinzaal van de NKS
uitsluitend

meisjes van  en  jaar [werkten] tusschen mannen (veelal gehuwde mannen); dit werk
der meisjes werd vroeger door jongens gedaan maar kan evengoed door meisjes gedaan
worden en de meisjes zijn goedkooper.

De arbeidsorganisatie aan de selfactors wijzigde niet maar de seksesegregatie wel. Het
team van vier mannen dat twee selfactors bediende, werd vervangen door een team
van één mannelijke spinner en drie vrouwelijke hulpen, te weten een grote aanlapster,
een kleine aanlapster en een opsteekster. Uit een analyse van een personeelsregister
bleek dat er in   mannelijke spinners,  vrouwelijke grote aanlappers en 
vrouwelijke kleine aanlappers werkten in de selfactor-afdeling. 

In de loop van  werd de selfactor-spinnerij stilgezet wegens gebrek aan grond-
stof. Van  maart  tot  oktober  werden de spinners en aanlapsters van
de oude selfactor-spinnerij van de baas Gerard Hennink overgeplaatst naar de vigogne-
spinnerij. Bij het bombardement van  op  oktober  werd de selfactor-spinnerij
getroffen waarmee de laatste selfactors verdwenen. Na de oorlog schafte de
Nederlandse Katoenspinnerij geen selfactors meer aan maar uitsluitend vigogne-
selfactors die heel anders waren wat betreft bediening dan de oude selfactors. Al voor
de oorlog had men ondervonden dat het garen dat op de oude selfactors werd
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. ARO, archief KNKS, inv.nr. . Notulen van de vergadering van commissarissen en directie van
de NV. Nederlandsche Katoenspinnerij,  november , . Directeur D. W. de Monchy Jr.
noemde vooral het groot-model selfactors voor het maken van zeer grove garens zeer duur in
verbruik, deze zouden als eerste vervangen moeten worden door moderne ringframes. Hetzelfde
vertelde het voormalige hoofd van de boekhouding, directie-secretaris de heer Dirk Wissink, tijdens
het interview dat ik op  april  te Hengelo met hem had.

. Copeland, ‘Technical development in cotton manufacturing since ’,  en .
. Huchshorn, De Katoenspinnerij, - en Van der Waerden, Geschooldheid en techniek, -.
. Vreemd genoeg was de Enschedese katoenspinnerij (De Grote Stoom) in  een van de eerste

bedrijven die de ringspinmachines aanschafte. H. ter Kuile Jzn. directeur van de Enschedese
katoenspinnerij: ‘Toen wij  à  jaar geleden begonnen in Tubantia hadden wij eerst flyer-throstles
[...] Twee jaar later hebben wij de nieuwe machines, de zoogenaamde ringthrostles aangeschaft
[...]’ Enquête gehouden voor de Staatscommissie (Tweede Afdeeling) Twenthe, . Daarna schafte
Van Heek & Co., in Enschede in  ringspinmachines aan. Enquête gehouden door de Staatscommissie,
benoemd krachtens de wet van  Januari  (Staatsblad no. ) (Tweede Afdeeling) Twenthe, .
Verhoor Abraham Ledeboer, lid van de firma Van Heek & Co. fabrikant te Enschede: ‘In het
jaar  brandde onze fabriek af. Wij hebben toen onze vroegere spinmachines door eene andere
soort, de zogenaamde ringthrostles, vervangen. Deze zijn door de Engelsche fabrikanten speciaal
gemaakt, dat er kinderen aan kunnen arbeiden. Zij zijn gemaakt naar de behoefte van Lancashire.’
In  werden ringspinmachines in gebruikt genomen bij Blijdenstein en Co.  in Enschede, Enquête
gehouden door de Staatscommissie (Tweede Afdeeling) Twenthe,  verhoor Willem Johan
Blijdenstein, antw. . Eind jaren tachtig volgden tal van andere, zoals Ter Kuile & Morsman
(Enschede) die in  de eerste twee ringspinmachines aanschafte en eind  kwamen er nog
zes bij. Enquête gehouden door de Staatscommissie (Tweede Afdeeling) Twenthe, , verhoor Hendrik

gesponnen te duur was gelet op de kwaliteit ervan. Het gevolg was dat de vraag
naar selfactor-garen sterk achterbleef bij de productiecapaciteit. 

De ringspinmachine
De ringspinmachine was in  door een Amerikaan uitgevonden maar pas in 
waren er in de Verenigde Staten meer ringspinmachines in gebruik dan selfactors.

De ringspinmachine was de sterk verbeterde opvolger van de throstle en had een
aantal voordelen boven de selfactor. De selfactor werkte volgens een discontinu-
principe en had tijd nodig voor het opwinden van de gesponnen draad. Dit opwinden,
gedurende het inrijden van de wagen, was bij de ringspinmachine niet langer nodig.
Het garen werd door een ring die  à  omwentelingen per minuut maakte, geleid,
gesponnen en meteen opgewonden. De ringspinmachine spon sneller en had ook
minder ruimte nodig door het verdwijnen van de lange slede. Bovendien was de
bediening van de ringspinmachine veel simpeler dan die van de selfactor. Toch waren
er aanvankelijk ook nadelen verbonden aan de ringspinmachine. De selfactor was
geschikter voor het spinnen van fijne garens. Voor die garens was de selfactor nog
iets goedkoper en daardoor was de verdringing door de ringspinmachine niet direct
volledig. Het ringspingaren had tevens als nadeel dat het harder gedraaid was en het
ermee geweven goed daardoor schraler aanvoelde. Dit nadeel woog voor de
gecombineerde spinnerijen-weverijen al snel niet meer op tegen de vele voordelen:
meer productie, minder loonkosten per kilo en sterker garen dat bij het spoelen
minder verlies gaf. Rond  werden de eerste ringspinmachines in Twente
geïntroduceerd.
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Jan Morsman, fabrikant van Ter Kuile & Morsman in Enschede.
. ARO, archief KNKS inv.nr. . Verslag , .
. Lancashire Record Office (LRO), archief Platt-Saco-Lowell: DDPSL///. Overseas order book

 en DDPSL///. Overseas order books ,  en .
. ARO, archief KNKS, inv.nr. . Technische  informantie en verkoop folders over ringspinmachines.
. Jewkes en Gray, Wages and Labour in the Lancashire Cotton Spinning Industry,.

De NKS was relatief laat met het overschakelen naar de ringspinmachine. Nog
in  gaf de directie van de NKS aan waarom ze afzag van de introductie van ring-
spinmachines. Weliswaar gaf de ringspinmachine meer productie bij een geringer
arbeidsloon maar het garen van de selfactor was voor vele doeleinden geschikt.
Daarnaast vormde de opslag van door ringspinmachine gefabriceerd garen een
probleem. Het garen werd door de ringspinmachine namelijk op dikke hulzen gespon-
nen. Ringspinmachines werden het eerst gebruikt bij geïntegreerde textielfabrieken
die zowel een spinnerij als een weverij hadden. In dergelijke fabrieken leverde de
spinnerij direct aan de weverij zodat een grote voorraad niet nodig was. De introductie
van de ringspinmachine in dergelijke fabrieken bracht ook geen hoge transportkosten
met zich mee. De NKS zag zich wel met dergelijke meerkosten geconfronteerd.

De NKS kocht haar ringspinmachines via de handelsagent James Scott & Son in
Manchester van de machinefabrikant Howard & Bullough Limited uit Accrington.
In de periode tussen juli  en maart  kocht de Nederlandse Katoenspinnerij
 ringspinmachines van Howard & Bullough. In hun reclamefolders werd ring-
spinnen onder andere aanbevolen vanwege ‘great saving in cost of wages as a girl
can tend the increased quantity of spindles’. 

Ringspinnen was vrouwenwerk in Lancashire zoals bleek uit de beschrijving van
Jewkes en Gray uit die tijd. Volgens hen was een ringspinner altijd een vrouw maar
haar werk beperkte zich tot het opzetten van volle klossen met voorgaren, het
aanlappen van gebroken draden en het schoonmaken van haar machine. De ring-
spinster was niet belast met het afzetten van de volle cops en het opsteken van lege
hulzen. Dit werd gedaan door een groep afzetters en afdraaiers, eveneens meisjes en
jonge vrouwen die de verschillende machines op de afdeling rondgingen om volle
cops van de ringspinmachines af te halen en lege hulzen op te steken. De ringspinster
was ook niet verantwoordelijk voor het algemene mechanische toezicht van haar
machines. Dit werd gedaan door een mannelijke arbeider die zowel smeerder als
monteur was. 

Jewkes verklaarde het feit dat selfactor-spinnen door mannen werd gedaan en
ringspinnen door vrouwen in Lancashire door het verschil in zwaarte van het werk.
De selfactor-spinner had de zware taak om de slede die naar voren en naar achteren
bewoog, te volgen. De ringspinmachine had geen slede. Bovendien was het aanlappen,
het herstellen van de gebroken draden, veel inspannender bij de selfactor dan bij de
ringspinmachine. De selfactor spinner moest tijdens het aanlappen soms over de
uitrijdende slede reiken om de draad aan te lappen. Volgens Jewkes zou dit een te
grote inspanning van vrouwen vergen. Het aanlappen bij de ringspinmachine vereist
uitsluitend een verticale armbeweging. Bovendien moet de selfactor-spinner regelmatig
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. Ibidem, .
. Hermanus Blenkers (geboren  juni ) kwam op  augustus  bij de NKS in dienst en

ging op  augustus  met pensioen; Albert Jongman (geboren op  januari ) kwam op
 januari  in dienst bij de NKS en ging in juli  met pensioen, ARO, archief KNKS,
inv.nr. . Register aangenomen personeelsleden - en inv.nr. . Personeelslijst
opgemaakt ca.  en De Spil,  januari , .

. ARO, archief KNKS, inv.nr. . Brief James Scott & Son to NKS th August .
. ARO, archief KNKS, inv.nr. . Brief James Scott & Son to NKS nd August .
. ARO, archief KNKS, inv.nr. . Verslag .
. Ibidem.
. De Spil,  februari , .

de zware slede met de hand manipuleren, in het bijzonder bij het opsteken. Weer
werd de fysieke kracht als argument gebruikt om selfactor-spinnen als mannenwerk
te rechtvaardigen. Ringspinnen werd in contrast hiermee gezien als vrouwenwerk
omdat het lichter was.

De agent James Scott informeerde voor de NKS bij de leveranciers van textiel-
machines of het mogelijk was leidinggevenden van de NKS in de Lancashire-fabrieken
het werk van ringspinnen te laten leren. Het ging daarbij om de opzichter Hermanus
Blenkers en onderopzichter Albert Jongman.

We will also make enquiries to see if it is possible to get permission for this man [Jongman]
to go to some Ring Spinning Mill, but we should have to pay for this, and we think it
would be better if you arrange for this man to go to some Mill in your Country to learn
Ring Spinning. 

Deze pogingen waren niet succesvol. 
We have spoken to Messrs Howard & Bullough about getting Blenkers into a Mill, but
they say it is impossible to get him into a Mill to work there, although they could show
him through several Mills before he leaves. As regards getting Jongman into a Ring Spinning
Mill here, they assure us that this would be quite impossible.

Aanvankelijk maakte het aantal ringspillen een betrekkelijk klein deel uit van het
totaal aantal spillen. Zo waren er in  maar . ringspillen op het totaal van
de . spillen die de NKS voortbracht. In  was dit opgelopen tot . van
de . spillen. De noodzaak om te schakelen van selfactor- naar ringspingaren
werd in  duidelijk onder woorden gebracht. 

In dit verslagjaar vooral is het n.l. duidelijk voor den dag getreden dat de weverij hier te
lande zich sneller gaat toeleggen op het gebruik van ringgaren dan wij hadden voorzien.
De omzet neemt reeds onrustbarende afmetingen aan en waar de weverij dit garen eenmaal
verwerkt, gaat zij niet gemakkelijk tot waspcops over. Waar onze spinnerij nog in hoofdzaak
een selfactor spinnerij is, zullen wij spoediger dan wij gedacht hadden moeten besluiten
nog weder een deel onzer oude selfactors uit den jaar  door ringframes te vervangen.

In  had de NKS ruim . selfactorspillen en bijna . ringspillen. De di-
rectie vatte het plan op om alle waspcops selfactors in de tweede spinzaal af te breken
(. selfactorspillen) en die te vervangen door . ringspillen. Daarmee zou
de NKS de beschikking krijgen over . ringspillen ten opzichte van .
selfactorspillen. Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog vertraagde deze plannen
en pas na de Eerste Wereldoorlog werden de oude selfactors geleidelijk vervangen
door de ringspinmachines. In  waren er nog  selfactors, in  was dit aantal
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. ARO, archief KNKS, inv.nr. , ,  en . Loonboeken , ,  en .
. ARO, archief KNKS, inv.nr. . Bestuursvergadering  november .
. GA-Hengelo, gezinskaarten. Naarding werd op  augustus  geboren. Als beroep stond

techniker katoenspinnerij vermeld.
. LRO, archief Platt-Saco-Lowell, DDPSL///. Howard and Bullough, notes on experience

volunteers, November  - August , . Willem Johannes Gerrit Naarding uit Hengelo

Ook bij andere spinnerijen was het gebruikelijk dat de drossters bij de ringspinmachines heel jong
waren. Bij deze spinnerij werkten ook jongens bij de ringspinmachines. (fotoarchief DGA).

gedaald tot  en in  waren er nog maar . Zo werden bijvoorbeeld op de
bestuursvergadering van  november  plannen besproken om  nieuwe
ringspinmachines aan te schaffen. Daarbij werd ook teruggekeken:

Onze fabriek was tot voor ongeveer  jaar uitsluitend een selfactor spinnerij. Sedert heeft
gestedige omwisseling deze machines met ringspinmachines plaats gevonden en waar deze
machine slechts de helft van de plaats eener selfactor inneemt, zoo is in de spinzalen zoo
langzamerhand ruimte gekomen. Het voorstel van de directie is nu om deze ruimte [...]
geheel aan te vullen met nieuwe ringspinmachines.

Om de kennis van de nieuwe ringspinmachines ten behoeve van de uitbreiding van
de ringspin-afdeling op te doen, werd externe expertise aangetrokken en die werd
naar Lancashire gestuurd om de ‘kunst’ af te kijken. Daarvoor werd op  februari
 Willem Johannes Gerrit Naarding aangetrokken als leider van de afdelingen
ringspinnerij, spoelerij en twijnerij. In oktober  bezocht hij als spinmeester
van de Nederlandse Katoenspinnerij gedurende twee weken de Stanhill Ring Spinning
factory in Accrington om zich op de hoogte te stellen van de laatste stand van zaken
op het gebied van ringspinnen in Lancashire. De seksesegregatie zoals hij die in
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kwam aan op  oktober  en vertrok op  oktober . Tussendoor deed hij ervaring op
bij de Stanhill Ring Spinning fabriek. Zijn aanvraag voor dit bezoek werd ingediend via James
Scott & Son, de leverancier van de ringspinmachines van de NKS. De Stanhill Spinning Co. in
Acrington werd op  oktober  ook al door G. J. van Heek Jr. van de firma Rigtersbleek
bezocht. Toen telde het bedrijf . Howard  & Bullough-ringspillen, GAE, archief Rigtersbleek,
inv.nr. . Technische aantekeningen van G. J. van Heek Jr. van bezoeken aan andere fabrieken.

. Naarding, De Katoenspinnerij, deel , ,  en -.
. Er waren grofweg vier systemen: ) voor iedere , ,  of  machines slechts één spinster met

een bepaald aantal helpsters die meehelpen met afzetten, aanspinnen en aanmaken; ) iedere spinster
heeft toezicht op , - zijden en de gezamenlijke spinsters moeten elkaar helpen bij het aftrekken
en aanspinnen; ) iedere spinster heeft , , , ja zelfs  zijden doch spinsters helpen alleen bij het
aanspinnen, het afzetten gebeurt door een aparte groep; ) als bij systeem , doch de spinsters helpen
noch bij het afzetten noch bij het aanspinnen. De NKS had gekozen voor systeem  hetgeen in
het blad Textiel werd aanbevolen als het beste systeem omdat de groepen onder het directe toezicht
staan van een oudere helpster en het meest efficiënt werkten. ‘De Katoenspinnerij’, in: Textiel
(), .

. Naarding, De Katoenspinnerij, deel , - en .
. ARO, archief KNKS, inv.nr. . Loonboek  maart  -  december .
. ARO, archief KNKS, inv.nr. . Loonboek  november  -  maart .
. ARO, archief KNKS, inv.nr. . Loonboek  juni  -  april .

de ringspinfabrieken in Lancashire aantrof, bepaalde zijn visie op wat in dergelijke
fabrieken mannenwerk en wat vrouwenwerk was. In de loop van de tijd ontwikkelde
Naarding zich tot een expert op het gebied van katoen spinnen en schreef er zelfs
een boek over. In dit boek ging hij er vanuit dat ringspinnen vrouwenwerk was in
tegenstelling tot spinnen aan de selfactor dat hij als geschoold werk beschouwde en
dus mannenwerk.

De arbeidsorganisatie aan de ringspinmachine verschilde per fabriek. Bij de
ringspinmachines van de Nederlandse Katoenspinnerij werkten drossters zoals de
ringspinsters in Twente werden genoemd en afzetsters. Bij de start in  hadden
de  drossters elk hun eigen machine. Daarnaast was er een ploeg van vier vrouwen
die het afzetten verzorgden. Het afzetten is het afnemen van de volle spoelen en deze
door lege hulzen vervangen. De groep personen die met dit werk waren belast,
noemde men afzetters. De aparte ploeg afzetsters bleef maar het aantal kanten dat
de drosster bediende, nam in de loop van de tijd toe. In  bedienden twee vrouwen
slechts één kant, één vrouw twee kanten, twee vrouwen drie kanten en één vrouw
vier kanten. Naarmate de ervaring toenam, konden de vrouwen steeds meer kanten
van de ringspinmachines bedienen. Eind  waren er  ringspinmachines in
gebruik bij de NKS.  drossters werkten aan twee kanten en  drossters werkten
aan vier kanten. In  werkten er totaal  meisjes met een gemiddelde leeftijd
van  jaar in de ringspinafdeling; daarnaast werkten er nog  mannen met een
gemiddelde leeftijd van  jaar op deze afdeling.

In  was het aantal ringspinmachines bij de Nederlandse Katoenspinnerij
inmiddels opgelopen tot . Slechts  drossters werkten aan drie kanten, de overige
 drossters bedienden vier kanten van de ringspinmachines. De ploeg van afzetsters
was inmiddels gegroeid tot . Daarnaast werkten er nog  oplaters,  hulzensorteer-
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kwam overeen met dat van een spinner bij de selfactors.
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 juli ) kwam op  augustus  in dienst van de NKS, inv.nr. . Personeelsboek -.
Eind  werd hij onderbaas bij de ringspinafdeling, inv.nr. . Loonboek  mei  - 
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. Na de oorlog werd Luesink hoofd van het centrale magazijn voor  machine onderdelen. Op 
augustus  vierde hij zijn veertigjarig jubileum bij de KNKS. De Spil,  augustus , .

ders,  smeerders,  klossen-oppaksters,  veegsters,  overlopers,  poetsers en 
spoelster op de ringspinafdeling. In  was het werk van drossters nog arbeidsin-
tensiever geworden: zij werkten nu aan  of  kanten.

In  werd besloten dat er  nieuwe ringspinmachines zouden worden
aangeschaft. Deze Rieter-ringspinmachines werden pas in de loop van  in
gebruik genomen. Tegelijkertijd werden oude selfactors afgebroken en de spinners
die daaraan hadden gewerkt, hielpen eerst bij de montage en naderhand bij de
bediening van de nieuwe machines. Zo hielp de selfactor-spinner W.G.E. Deen na
zijn terugkeer uit militaire dienst bij de montage van de moderne Rieter-ring-
spinmachines. Deen moest toen helpen bij de montage van deze machines en werd
daarna afdraaier op een der ringspinzalen. In de Tweede Wereldoorlog wijzigde
de seksesegregatie bij de ringspinmachines. Het afzetten werd in toenemende mate
door mannen gedaan en er werkten zelfs enkele mannen als ringspinner.

De bediening van de ringspinmachines was bij de NKS evenals in Lancashire
vrouwenwerk en de opzichters waren mannen. In de opstartfase van de ringspinafde-
ling was Albert Jongman onder-opzichter. Hij concentreerde zich snel daarna op
het toezicht van de selfactors. Bernardus ten Voorde werd in  als onder-op-
zichter aangesteld over de ringspin-afdeling. Hij was al in  in dienst van de NKS
gekomen en was geleidelijk opgeklommen tot spinner bij de selfactors. Bernardus
ten Voorde verdiende als onder-opzichter over de ringspinmachines in  gemiddeld
ƒ  per week. Na zijn pensionering op  maart  werd hij opgevolgd door
Berend Hendrik Luesink. Luesink bleef onderbaas van de ringspinmachines tot
na de Tweede Wereldoorlog. Door de uitbreiding van de ringspinafdeling in 
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. ARO, archief KNKS, inv.nr. . Overzicht mannelijk personeel van de NKS in  opgesteld
ten behoeve van de Duitse bezetter. H. Kleijzer (geboren  februari ) kwam op  mei 
in dienst van de NKS en J. de Roo (geboren  oktober ) trad op  december  in dienst
van de NKS.

. De Spil,  november , . Geboren  januari .
. De Spil,  juni , . Bernard Bornebroek, geboren  februari , kwam op  juli 

bij de NKS werken. Hij begon als twaalfjarige jongen zijn loopbaan bij de ringspinmachines. In
 was hij  jaar in dienst.

. ARO, archief KNKS, inv.nr. . Loonboek  juni  -  april  en GA-Hengelo,
gezinskaarten -.

. ARO, archief KNKS, inv.nr. . Overzicht mannen door Duitsers tewerkgesteld  februari
.

. De Spil,  augustus , .

was er behoefte aan meer toezicht en daartoe werden in   mannelijke zaalbazen
voor de ringspinafdeling aangesteld, H. Kleijzer en J. de Roo.

Daarnaast werkten er mannen op de ringspinafdeling voor ondersteunende werk-
zaamheden. Zo zorgde Gerardus Antonius Leferink vanaf  december  voor
het smeer en technisch onderhoud van de ringspinmachines. Bernard Bornebroek
verdeelde het voorgaren over de ringframes en zorgde voor het transport van het
gesponnen garen van de ringspinmachines naar de beide liften en hij assisteerde bij
de garenwisselingen zodat hij vrijwel met alle voorkomende handelingen, zoals het
opzetten van wisselwielen, het opknopen van spilsnaren, het repareren van riemen,
het smeren van de ringspinmachineframes, enzovoort vertrouwd werd. Jan Hannink
werkte als klossendrager op de ringspinafdeling. In de Tweede Wereldoorlog werd
het afzetten in toenemende mate door mannen overgenomen. De oude ringspinzalen
werden door het bombardement in oktober  verwoest.

Van de start van de ringspinafdeling in de periode  tot  was de gemiddelde
leeftijd van de drossters (ringspinsters) opgelopen van  naar  jaar. In plaats van
één kant van de ringspinmachine bediende de drosster er  of  in . In 
verdiende de drossters veel minder dan vrouwen die bij de voorspinmachines of
verdeelstoelen werkten. In  werden door de drossters de hoogste vrouwenlonen
verdiend. In de gehele periode gebeurde zowel het spinnen als het afzetten bij de
ringspinmachines door vrouwen. Slechts een kleine groep mannen voor de onder-
steunende werkzaamheden en als opzichter was werkzaam op de ringspinafdeling.
Aan het eind van de onderzochte periode wijzigde de seksesegregatie in de ring-
spinafdeling: steeds meer mannen werden afzetter of afdraaier. In de Tweede Wereld-
oorlog werkten enkele mannen zelfs als ringspinner. 

Na de Tweede Wereldoorlog bleek de KNKS onvoldoende in staat om opnieuw
genoeg vrouwen te werven voor het bedienen van de ringspinmachines. Niet zonder
tegenzin nam het bedrijf noodgedwongen ook mannen aan als ringspinner. In de
zomer van  werd een wervingscampagne voor personeel voor de nieuw
opgebouwde spinnerij gestart. De resultaten waren wat mannen betrof bevredigend
volgens de directie. Er werd een flink aantal jonge mannen aangenomen dat eerst
als hulp bij de montage van de (spin)machines werkzaam was. Daarna werden zij
geleidelijk voor diverse beroepen in de spinnerij opgeleid. Het aantal aanmeldingen
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van meisjes en jonge vrouwen bleef ver achter bij die van jongens en mannen. De
directie achtte een speciale campagne voor het werven van vrouwelijk personeel dus
noodzakelijk. Desondanks rekende de directie erop ‘dat bij de personeelsbezetting
van onze nieuwe [ring]spinnerij het accent meer dan vroeger op mannenarbeid komt
te liggen’. Als gevolg daarvan was ringspinnen bij de KNKS tot begin jaren zestig
van de twintigste eeuw een gemengd beroep. In  werkten er nog  vrouwen
tegen  mannen op de ringspinzalen, in  werkten er nog slechts  vrouwen
tegen  mannen op de ringspinzalen. Daarna werd het uitsluitend nog door
mannen gedaan. Ook andere spinnerijen gingen er toe over om mannen als drosser
aan te stellen.

De vigogne-selfactor
In de vierde periode die in  begon, werd een nieuwe spintechniek geïntroduceerd.
In  werd een compleet nieuwe fabriek voor het vigogne-spinnen gebouwd.
Hierbij werd een mengsel van katoenafval en wol gebruikt om garen te spinnen. De
introductie van het vigogne-spinnen was wederom een voorbeeld van technische
verandering die de seksesegregatie in de katoenspinnerij beïnvloedde. Bij deze nieuwe
techniek werd een nieuw type selfactor gebruikt dat eenvoudiger was te bedienen.
Deze keer was de nieuwe techniek niet afkomstig uit Engeland maar uit Duitsland.
Om zich op de hoogte te stellen, bezocht directeur D.W. de Monchy een drietal
machinefabrikanten in Saksen, de bakermat van het vigogne-spinnen, die deze
selfactors bouwde. De Monchy werd door zijn bezoek aan Saksen doordrongen van
het feit dat voor het succes van een vigogne-spinnerij twee zaken essentieel waren.
Op de eerste plaats moest kleinschalig worden begonnen en op de tweede plaats de
‘geschooldheid van ’t werkvolk’. Het werkvolk moest worden opgeleid door 

een baas grondig bekend met het vak. Zoo’n persoon moet men uit Sachsen hierheen halen
en voorloopig, zegge voor minstens een jaar, aan de fabriek verbinden. In het gunstigste
geval kan men zoo’n man van een onzer collega’s in Twenthe of Brabant met geld overhalen
om in onzen dienst te treden. Zoo’n baas moet tevens de vrije hand gelaten worden in
het zoeken van arbeidskrachten, die hij waarschijnlijk, zoo hij deze niet uit Enschede of
Borne [in beide plaatsen bevonden zich vigogne-spinnerijen] overhaalt bij ons te komen
werken, over de grenzen moet zoeken. 

Bij deze eerste oriëntatie ging de directie er nog vanuit dat voor de bediening van
 vigogne-selfactors  mannen nodig waren. Na een tweede bezoek aan Chemnitz
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waar De Monchy de mogelijkheid had om een vigogne-spinnerij grondig te
bestuderen, werd deze opvatting herzien. De vigogne selfactors werden gekocht
van C. E. Schwalbe Werdau, een bouwer van spinmachines in Chemnitz in Saksen.

In Saksen werkten meer vrouwen dan mannen in de vigogne-spinnerijen. Zo werkten
er in  in  fabrieken . vrouwen en slechts . mannen. Vigogne-
selfactors werden in dit gebied door vrouwen bediend.

Zoals bij de selfactors en ringspinmachines werd bij de bediening van de vigogne-
selfactors de seksesegregatie overgenomen uit het land waar van deze techniek werd
betrokken. Duitse technici, Max Schierig en Kurt Wild, kwamen vigogne-selfactors
installeren. Omdat het bij de NKS werkzame personeel geen kennis van de vigogne-
spinmachines had, werd personeel van elders aangetrokken om het machinepark in
werkende toestand te houden. Zo kwam Johannes Klister in april  op -jarige
leeftijd de vigogne-spinnerij van de NKS in bedrijf stellen. Klister had daarvoor als
(vigogne-)spinner gewerkt bij de firma Van Delden in Gronau, net over de Duitse
grens waar hij de nodige ervaring had opgedaan. Toen in  het eerste deel van
de vigogne-spinnerij werd ingericht, gaf de baas van de spinnerij-afdeling (Jongman)
Jan ten Napel de opdracht naar deze nieuwe afdeling te gaan om de Duitse monteurs
te helpen bij de montage van de machines. Hij kreeg daarbij tevens de opdracht goed
te letten op de constructie van de spinmachines. Toen de eerste groep vigogne-
spinmachines draaide, werd Jan ten Napel benoemd tot onderbaas over de vigogne-
spinnerij.  

De bediening van de vigogne-selfactors verschilde van die van de oude Engelse
selfactors die een team vereiste van een spinner, een opsteker en een kleine en grote
aanlapper. De vigogne-selfactors werden in Saksen bediend door een grofspinster
en een aanlapster. Zoals bij de introductie van de selfactor en de ringspinmachine
de seksesegregatie werd overgenomen uit het land van herkomst, zo gebeurde dit
nu ook bij het vigogne-spinnen. Elke vigogne-spinmachine werd bediend door een
team van twee vrouwen, een grofspinster en een aanlapster. Het aantal grofspinsters
en aanlapsters groeide met de uitbreiding van het aantal vigogne-spinmachines. In
 had de Nederlandse Katoenspinnerij er , in januari   en in september
 , in   en in  werd het maximum aantal van  bereikt. Tot de
Tweede Wereldoorlog bleef het aantal vigogne-selfactors .
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Grofspinster aan het werk aan een vigogne-selfactor spinmachine in . ( jaar KNKS, beeld
van een honderdjarige).

In  was de gemiddelde leeftijd van de  grofspinsters  jaar en de gemiddelde
leeftijd van de  aanlapsters  jaar. In  was de gemiddelde leeftijd van de 

grofspinsters gestegen tot ruim  jaar en die van de  aanlapsters tot  jaar. Een
grofspinster verdiende in  gemiddeld ƒ , per week, een aanlapster verdiende
in datzelfde jaar gemiddeld ƒ , per week.

Tijdens de economische depressie in begin jaren dertig werd een groot aantal
vigogne-spinmachines stilgezet en werden de daaraan werkzame spinsters en aanlapsters
naar huis gestuurd. In december  waren slechts de vigogne-selfactors  tot en
met  in gebruik, de overige  machines werden niet gebruikt. Pas na december
 werd het aantal werkzame vigogne-spinmachines weer uitgebreid. 

Er was sprake van een strikte seksesegregatie in de vigogne-spinnerij. Vrouwen
werkten als grofspinster of aanlapster aan de machines, mannen waren belast met het
toezicht en de onderhoudswerkzaamheden. Zoals hierboven al aangegeven, werden
bij de inrichting van de vigogne-spinnerij in  mannen aangetrokken voor het
toezicht. Met de uitbreiding van de vigogne-spinnerij in / groeide de behoefte
aan opzichters. Frederik Weustink verliet de oude selfactor-afdeling om te gaan helpen
bij de montage van de tweede serie selfactors in de vigogne-spinnerij. In deze
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. Interview gehouden op  april  met de heer D. J. Wissink die in  via een accountantskan-

toor bij de NKS terecht kwam en sinds  mei  als hoofd boekhouding/directie secretaris
aan de NKS verbonden en in  directeur van de KNKS was.

afdeling werd hij vervolgens als onder-opzichter belast met het ‘wel en wee van het
machinepark’. Andere mannen werden speciaal van buiten aangetrokken voor de
installatie van vigogne-spinmachines. Gerrit Jan van Wezel is hier een voorbeeld van.
Hij kwam op -jarige leeftijd bij de NKS werken als hulpmonteur bij de installatie
van de vigogne-spinnerij. Nadat de vigogne-spinmachines waren geïnstalleerd,
werd hij stoker van de stoommachine.

De seksesegregatie in de vigogne-spinnerij veranderde na de Tweede Wereldoorlog
omdat de oude selfactor-spinnerij waar mannelijke spinners met vrouwelijke aanlapsters
werkten, in  werd gesloten. Het personeel werd tijdelijk overgeplaatst naar de
vigogne-spinnerij. Bij het bombardement in oktober  werd ook de vigogne-
spinnerij verwoest. De NKS betaalde de spinners van de oude selfactor-spinnerij door
totdat het bedrijf weer ging draaien in . Na de Tweede Wereldoorlog werd de
oude selfactor-spinnerij niet meer opgebouwd omdat de productie van dat soort garen
al voor de oorlog niet meer lonend was geweest. Bijna alle spinsters van de vigogne-
spinnerij waren in de periode - getrouwd. ‘Toen zaten we met die heren
uit de selfactorspinnerij’, die waren allemaal tussen de  en  jaar. ‘Die had je op
straat kunnen zetten’, maar de directie-secretaris D.J. Wissink van de KNKS is met
hen om tafel gaan zitten met het voorstel ‘als we (het) nou eens proberen in de
vigogne-spinnerij’. De spinners reageerden daar niet erg enthousiast op want ‘ze
vonden het eigenlijk maar minderwaardig werk, want daar hadden meisjes op gezeten’.
De heer Wissink stelde toen voor: ‘Jullie proberen het en wij garanderen jullie je
loon gedurende een half jaar. Ik denk dat jullie dan de fijne keepjes, die dingen die
anders moeten dan bij de oude selfactors, onder de knie hebt.’ Dat voorstel hebben
de voormalige selfactor-spinners toen geaccepteerd. Binnen zes maanden zouden
zij de hoogste productie die de meisjes ooit hadden bereikt, hebben overtroffen.
Daarop verhoogde de directie van de KNKS de uurlonen van de gehele vigogne-
spinnerij met  cent per uur. Op deze wijze was het werk aan de vigogne-selfactors
mannenwerk geworden.

Haspelen
Het haspelen van garen was nodig als dit moest worden geverfd. Geverfd garen werd
gebruikt door de Hengelose bontweverijen. Aanvankelijk was de verftechniek nog
niet zo ontwikkeld dat het garen dat op cops was gewonden, kon worden geverfd.
Door het garen op een haspel over te brengen kon de verf overal komen. 

In de eerste fase van de NKS tussen - leverde het bedrijf veel garens aan
de bontweverijen die dit graag wilden hebben gehaspeld. In die tijd had de NKS
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Grafiek . Aantal vrouwen werkzaam in de haspel-afdeling -

een behoorlijke haspel-afdeling waar tussen de  en  vrouwen werkten. Haspelen
was typisch vrouwenwerk in de Twentse textiel. Na de brand in  legde de NKS
zich toe op de productie van garen voor stoomweverijen. Gehaspeld garen werd vooral
door de handweverijen gebruikt. Als gevolg daarvan was het haspelen niet langer
nodig. Tussen  en  had de NKS geen haspel-afdeling. Met het verdwijnen
van de haspel-afdeling verdween ook het vrouwenwerk. Na  nam de vraag naar
gehaspeld garen weer toe en werd er opnieuw een afdeling voor ingericht, waar steeds
meer vrouwen kwamen werken zoals te zien is in grafiek .. 

In  werd een nieuw pakhuis met een haspel-zaal op de verdieping daarboven
in gebruik genomen. Het aantal haspelaarsters breidde zich uit. Er werden
voortdurend nieuwe haspels gekocht. Zo werden in   nieuwe haspels gekocht
van J. Scott & Son. Ook in  werden nieuwe haspels aangeschaft.

Toen bestonden de cops-ververijen nog niet en moesten alle garens voor bonte goederen
bestemd in den streng geverfd worden. Wij herinneren ons nog, dat er eenmaal circa 
haspels in het werk waren. 

Omdat de vraag naar gehaspeld garen sterk wisselde, gebeurde het haspelen veelal
door losse arbeidsters, oudere en gehuwde vrouwen. 

Bron: ARO, archief KNKS, Loonboeken (-), zie bijlage ..
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- en inv.nr.  Jaarverslagen  en .

Dit lijkt met een zekere schroom te zijn gebeurd. Volgens het verslag van  werk-
ten er ‘nog eenige losse arbeidsters aan den haspels’. In  werd aan de en-
quêtecommissie gemeld:

In verband met [...] het weigeren van gehuwde vrouwen, moet ik hierbij nog mededeelen,
dat wij zoogenoemde haspels hebben; de vrouwen, daaraan werkzaam, behooren niet tot
ons vast personeel maar tot het losse. En daarmede zijn wij bij het aannemen niet zoo
kieskeurig; daar werken ook weduwen en gehuwde vrouwen aan.

De vrouwen die op de haspelafdeling werkten, werden niet in de personeelsboeken
opgenomen maar wel in de loonboeken. De leiding van deze afdeling waar uitsluitend
vrouwen werkten, berustte echter bij een man, namelijk Gerard Wijngaarden.

Na  werd de vraag naar gehaspeld garen steeds minder. Door een nieuwe
verftechniek was het mogelijk geworden om op de cops gesponnen garens direct
te verven. Hierdoor kwam het arbeidsintensieve haspelen van garens grotendeels te
vervallen. Een deel van de werkgelegenheid van vrouwen bij de NKS verdween
om die reden. In  waren evenwel nog altijd  vrouwen werkzaam bij het has-
pelen van garen.

Wasserij
In  werd door de NKS een wasserij- en strijkerij-afdeling opgericht. Aanvankelijk
was deze alleen voor het eigen personeel bestemd maar al snel werd er ook voor
anderen gewassen en gestreken. Deze afdeling van de NKS groeide vrij snel. In
de wasserij en strijkerij werkten tussen de  en  volwassen vrouwen en tussen
de  en  meisjes. Er werkten maar  of  volwassen mannen in de wasserij van
de NKS en jongens werkten er slechts bij uitzondering. Er was sprake van een strikte
seksesegregatie binnen de wasserij. Het wassen en het bedienen van de wasmachines
gebeurden door volwassen mannen. Toezicht werd ook door een man uitgeoefend.
Mannen en soms een enkele jongen verzorgden de verzending van de gewassen en
gestreken kleding. Alle overige werkzaamheden in de wasserij en strijkerij zoals het
sorteren, het merken, het nawassen, het ophangen en het afhalen van de was, het
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. ARO, archief KNKS, inv.nr. . Loonboek  december  -  september .

mangelen, het rekken, het vouwen en het strijken, werden door vrouwen en meisjes
verricht. Op  juni  werd de wasserij van de NKS aan Palthe overgedaan.

. Mannenlonen, vrouwenlonen

Het verschil in functies van mannen en vrouwen bij de Nederlandse Katoenspinnerij
werd ook weerspiegeld in de lonen die zij verdienden. Vanaf de oprichting van de
fabriek waren de loonverschillen aanzienlijk.

Tabel . Weeklonen in guldens van mannen, vrouwen en kinderen in , 
en 

jaar mannen vrouwen kinderen

minimum maximum minimum maximum minimum maximum

1867 4,00 14,00 2,50 7,00 1,00 3,00
1871 5,40            3,60           2,00            
1876 6,00 13,00 5,00 8,00 2,00 4,50

Bron: ‘Statistieke opgave der Stoomkatoenweverijen, Spinnerijen, Bleekerijen en Drukkerijen,
in Twenthe in werking op het einde des jaars ’ en Gemeenteverslag Hengelo,  en .

Door combinatie van personeelsboeken (-) en loonboeken (-, ,
 en ) is het mogelijk een gedetailleerder beeld te geven van de lonen van
mannen en vrouwen bij de Nederlandse Katoenspinnerij. Op deze wijze zijn gemid-
delde lonen te berekenen voor de verschillende afdelingen en voor belangrijke
afdelingen zelfs per functie.  

De voorspinsters verdienden in  tussen , en , cent per uur. Dat was zo’n
% van het loon van de best betaalde mannen. Zo verdienden voorspinsters in 

gemiddeld ƒ , per week, slechts iets meer dan kleine aanlappers die ƒ , per
week verdienden. Maar weer stukken minder dan grote aanlappers die ƒ , per
week verdienden terwijl selfactor-spinners zelfs ƒ , per week verdienden.

Om een indruk te krijgen van de verhouding van de uurlonen die in  bij de
Nederlandse Katoenspinnerij verdiend werden, zijn deze weergegeven in tabel ..
De bazen kregen een vast basisloon, aangevuld met een opslag voor geleverde pres-
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. Enquête gehouden door de Staatscommissie, benoemd krachtens de wet van  Januari  (Staatsblad no.
) (Tweede afdeeling). Twenthe, , verhoor Rudolf Adriaan de Monchy, directeur NKS, antw.
 en .

. Ibidem, antw.  en .
. Ibidem, antw.  en .
. Ibidem, antw. . 

taties. De ambachtslieden, zoals de timmerman, de smid en de metselaar, in dienst
van de Nederlandse Katoenspinnerij verdienden een vast uurloon van  cent. 

Tabel . Uurlonen (in centen) voor de verschillende functies bij de NKS in 

mannen vrouwen

smid 15,0
timmerman 15,0
metselaar 15,0
sjouwer 12,0
leerling-machinist 17,5
stoker 17,5
smeerder 17,5

scutcherhuis 14,0
kraskamer

slijper 14,5
trapper 16,5
meisjes bussen 
wegnemen

9,5

meisjes laps brengen 13,0

voorspinster 9,5 à 12,5
opsteekster 5,0 à 7,0

selfactor spinner 17,5 à 19,5
aanlapper 6,0 à 12,0

garenpakkerij meisjes 8,0

Bron: Enquête gehouden door de Staatscommissie, benoemd krachtens de wet van  Januari  (Staatsblad
no. ) (Tweede afdeeling). Twenthe, . Verhoor Rudolf Adriaan de Monchy (directeur van de
Nederlandse Katoenspinnerij), antw..

De spinners kregen een stukloon. De berekening geschiedde aan de hand van de
geproduceerde lengte katoenengaren. De aanlappers en opstekers ontvingen weer
een uurloon.
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Grafiek . Weeklonen van mannen in guldens aan de selfactors -

De selfactor-spinners waren na de bazen de best betaalde arbeiders bij de Neder-
landse Katoenspinnerij. Hun loon kwam overeen met het loon van geschoolde
metaalbewerkers zoals dat bekend is voor de jaren  en . 

Bron: ARO, archief KNKS, loonboeken (-), zie bijlage ..

Uit een vergelijking van de lonen van vrouwen in de voorspinnerij, dat wil zeggen
de vrouwen die bij de drawing-, slubbing-, intermediate- en rovingframes werkten,
blijkt het volgende. In  verdienden de fijndrolsters aan de rovingframes de hoogste
vrouwenlonen. Zij kregen gemiddeld zelfs meer dan de mannelijke grote aanlapper
bij de selfactors. De lonen van de fijndrolsters daalden geleidelijk in de jaren tachtig
en negentig terwijl de lonen van de half-fijndrolsters, die aan de intermediateframes
werkten, in die periode geleidelijk stegen. Ook de lonen van de plukdrolsters gingen
in deze periode geleidelijk omhoog. 
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. ARO, archief KNKS, inv.nr. . Richtlonen voor volwassen arbeiders voor een werkweek
van  tot  uur bij de Nederlandse Katoenspinnerij per  november .

. ARO, archief KNKS, inv.nr. . Vergelijking richtlonen en werkelijke lonen, ,  en
.
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Grafiek . Weeklonen van vrouwen bij de voorspinnerij van de NKS -

Bron: ARO, archief KNKS, loonboeken (-), zie bijlage .. en inv.nr. 
Loonoverzicht uit .

Ook na de Eerste Wereldoorlog bleef er een groot verschil tussen mannen- en vrou-
wenlonen zoals blijkt uit tabel . waarin de weeklonen van mannen en vrouwen
voor de verschillende functies bij de NKS in  worden weergegeven.

In  verdienden de drossters aan het grootste type ringspinmachine met ƒ 
per week de hoogste vrouwenlonen, gevolgd door de plukdrolsters en de vrouwen
bij de verdeelstoelen, beiden met ƒ  per week. De drosster aan een machine met
 à  spillen verdiende ƒ  per week. In  verdiende een drosster die aan
vier kanten werkte ƒ , en die aan drie kanten werkte ƒ ,. De afzetsters
verdienden slechts ƒ , per week. De selfactor-spinners verdienden de hoogste
mannenlonen: ƒ  à ƒ  per week, afhankelijk van het soort selfactor dat ze
bedienden. Jongens en meisjes van  tot  jaar kregen hetzelfde weekloon; boven
die leeftijd liepen hun lonen afhankelijk van het soort functie uiteen. De loonschalen
van volwassen mannen en volwassen vrouwen kenden bijna geen overlap zodat er
dus sprake was van gescheiden loonschalen.
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Tabel . Weeklonen bij de Nederlandse Katoenspinnerij per  november  (in
guldens)

afdeling functie mannen vrouwen
mengkamer

menger 23
menger, snarren en zakken naaien 24
man aan de lattendoek 24

duivelskamer
scutcherman 24
poetser 24
lapsdrager 24

verdeelstoelen
arbeidster die 14 tot 18 vakken bedient 19

voorspinnen
slubbingspinster 19
half-fijndrolster 2 machines met 1 opsteekster 18
half-drolster 2 machines met 2 opsteeksters 17
half-fijndrolster 1 machine met 1 opsteekster 16
half-fijndrolster 1 machine zonder opsteekster 18
fijndrolster 2 machines grof garen 17
fijndrolster 2 machines fijn garen 16

ringspinnen
drosster ringspinmachine met 1050 spillen 20
drosster ringspinmachine tussen 700 en 800
spillen

18

afzetster en drosster die aan 3 of 2 kanten wer-
ken

selfactor-
spinnen

selfactor-spinner 2 machines met 1500 spillen 29
groot-aanlapper bij deze machines 22
klein-aanlapper bij deze machines 14
selfactor-spinner 2 machines met 1800 pincops
spillen

30

groot-aanlapper bij deze machines 24
klein-aanlapper bij deze machines 20
selfactor-spinner 2 machines met 2000 warp-
cops spillen

31

groot-aanlapper bij deze machines 24
klein-aanlapper bij deze machines 20
aanlapster 6 à 13,50
opsteker 6 à 13,00

vigogne-
spinnen

grof-spinster 17
afneemster bij de cards (krasster) 17
stripper 24
poetser 24
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. ARO, archief KNKS, inv.nr. . Vergadering fabriekscommissie op  maart .

spoelster boven de 18 jaar 16
twijnster boven de 18 jaar 16
haspelster boven de 18 jaar 16
garenpakster boven de 18 jaar 16

sjouwer buiten de fabriek 20
sjouwer binnen de fabriek 21

jongen en meisje van 13 jaar 5 5
jongen en meisje van 14 jaar 6 6
jongen en meisje van 15 jaar 7 7
jongen en meisje van 16 jaar 8 8
jongen en meisje van 17 jaar 9 9

Bron: ARO, archief KNKS, inv.nr. . Richtlonen voor volwassen arbeiders voor een werkweek
van  tot  uur.

Op  maart  kwam de fabriekscommissie, het overlegorgaan van de vertegen-
woordigers van de werknemers en de directie van de NKS, bijeen naar aanleiding
van de aangekondigde loonsverlaging met  procent die op  april  in zou
gaan. De directie achtte deze loonsverlaging noodzakelijk in verband met de aan-
houdende verliezen van de NKS. De reductie van  procent gold voor het voltallige
mannelijk personeel behalve de aanlappers, dat wil zeggen zo’n  man. De
loonsverlaging gold niet voor het vrouwelijk personeel omdat hun werkzaamheden
al gedeeltelijk ‘gerationaliseerd’ waren. De sjouwer Lambertus Jacobus Maas stelde
de vraag: 

Waarom de meisjes, die evenveel of soms meer verdienen dan een sjouwer, niet in deze
termen vallen, deze meisjes hebben alleen voor zichzelf te zorgen, terwijl mannen meestal
een gezin achter zich hebben.

Daarop antwoordde de heer D.W. de Monchy Sr.: ‘Ik wil niet ontkennen dat er
meisjes zijn die dit loon wel eens gehaald hebben, doch dit zal hooge uitzondering
zijn [...] de verhoudingen in de werkzaamheden loopen te veel uit elkaar. Het werk
van een sjouwer is geheel anders dan van een krassenwerker en van deze weer geheel
verschillend van een spinner.’ Een en ander blijkt uit tabel ..

In  verdienden vrouwen gemiddeld % van het loon van mannen. Deze
verhouding bleef ongewijzigd, ook bij de loonsverlaging van % in . Dit
kortingspercentage werd zowel op het loon van mannen als dat van vrouwen
toegepast.
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Tabel . Weeklonen per functie in  en  bij de NKS (in guldens)

mannen vrouwen
1932 1939 1932 1939

Functie aug.-
sept.

okt.-nov. aug.-
sept.

okt.-
nov.

scutcher en krasman 21,08 21,02 21,02
krasman vigogne 20,28 21,55 21,65
verdeelstoelarbeidster en pluk-
drolster

15,69 14,64 14,83

half-fijndrolster 13,69 12,77 13,58
grofspinster vigogne 15,48 14,61 14,79
selfactor-spinner 24,12 21,73 24,06
selfactor-spinner op productie 27,41
drosster bij 2 machines 15,07 13,23 13,50
drosster bij 3 machines 15,75 16,51
sjouwer in pakkerij 20,81 22,90 22,80
sjouwer algemeen 19,97 20,36 19,87
garenpakster (volleerd) 16,44 13,14 13,54
spoelster (volleerd) 15,36 14,10 14,69
spoelster (geoefend) 11,25
gemiddeld 21,25 21,51 22,80 15,29 14,03 12,68

Bron: ARO, archief KNKS, inv.nr. . Loonoverzicht opgemaakt op  november .

In augustus-september  was de loonverhouding ongunstiger geworden. Vrouwen
verdienden toen gemiddeld % van het loon van mannen. In de daaropvolgende
maanden werd die verhouding nog ongunstiger: vrouwen verdienden toen gemiddeld
% van het loon van mannen.

. Leeftijdsopbouw en arbeidsverloop

Door de gegevens uit de personeels- en loonboeken te combineren, is het mogelijk
de leeftijdsopbouw van de bij de NKS werkzame mannen en vrouwen te onderzoeken.
Omdat het eerste personeelsboek in  werd aangelegd, heb ik ervoor gekozen
deze eerste koppeling te maken per  december . Het laatst bewaard gebleven
loonboek van de Nederlandse Katoenspinnerij dat het hele personeel omvatte, liep
van  juni  tot  april . Ik heb ervoor gekozen om per eind december
 opnieuw de leeftijdsopbouw van het NKS-personeel te onderzoeken. 

Op  december  waren er  mannen en  vrouwen werkzaam bij de NKS.
De gemiddelde leeftijd van de mannen was  jaar en van de vrouwen  jaar. Op
 december  waren  mannen en  vrouwen werkzaam bij de NKS. De
gemiddelde leeftijd van de vrouwen was gelijk gebleven terwijl die van de mannen
nu  jaar was en dus een forse stijging ten opzichte van de situatie in  betekent.
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Grafiek . Leeftijdsopbouw mannen en vrouwen bij de NKS in 

Anders dan bij de in het vorige hoofdstuk besproken Koninklijke Nederlandse
Papierfabriek was er in  bij de Nederlandse Katoenspinnerij geen seksespecifiek
aannemingsbeleid. Zowel jongens als meisjes gingen over het algemeen op -jarige
leeftijd bij de NKS werken.

Bron: berekend op basis van ARO, archief KNKS, inv.nr. . Register van aangeno-
men personeelsleden - en inv.nr.  Loonboek  juni  -  juni .

De leeftijdsopbouw van vrouwen die in  en  bij de NKS werkten, onderging
slechts geringe wijzigingen. In  was het aantal vrouwen in de leeftijdscohort van
 tot  jaar afgenomen ten opzichte van  maar zowel het jongere leeftijdscohort
van  tot  jaar als het oudere leeftijdscohort van  tot  jaar was gegroeid.
Daarnaast was in  een aantal vrouwen ouder dan  jaar in dienst van de NKS
terwijl deze leeftijdscategorie in  geheel afwezig was.

Er trad een duidelijke vergrijzing in de leeftijdsopbouw van de bij de NKS
werkzame mannen op in de periode -. In  vormden de jongste twee
leeftijdscohorten tot  jaar % van de mannelijke arbeiders bij de NKS. In 

was dit gedaald tot %. In  waren vooral de leeftijdscohorten vanaf  jaar fors
gegroeid ten opzichte van die van . Aangezien jongens nog steeds op -jarige
leeftijd bij de NKS in dienst kwamen, duidt deze vergrijzing erop dat mannen die
eenmaal bij de NKS werkten dit ook bleven doen.
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Grafiek . Leeftijdsopbouw mannen en vrouwen bij de NKS in 

Bron: berekend op basis van de personeelsdatabase van de NKS (zie bijlage .) en
ARO, archief KNKS, inv.nr. . Loonboek  juni  -  april .

De leeftijdsopbouw van de selfactor-spinafdeling wijzigde sterk in de loop van de
tijd, vooral door vergrijzing van de spinners. In  waren de selfactor spinners ge-
middeld  jaar oud. In , vlak voordat de economische crisis effect had op het
personeelsbestand, waren de selfactor spinners gemiddeld  jaar. De gemiddelde
leeftijd van grote aanlapper steeg tussen  en  van  naar  jaar, die van
de kleine aanlapper in dezelfde periode van  naar  jaar. In de Gentse katoenspinne-
rijen trad in de loop van de tijd hetzelfde verschijnsel op. Aanvankelijk werden jongens
op hun zeventiende al selfactor-spinner, door het geringe verloop werden mannen
pas tussen hun dertigste en vijfendertigste spinner.

Hierbij moet wel worden opgemerkt dat deze ontwikkeling in het decennium
tussen  en  waarschijnlijk is veranderd. Door de economische depressie van
de jaren dertig werd het aantal selfactors waar vooral de oudere mannen als spinners
werkten, sterk ingekrompen. Helaas zijn geen personeels- en loonboeken uit deze
periode bewaard gebleven zodat we wat dat betreft af moeten gaan op losse
opmerkingen die naar aanleiding van jubilea van mannen werden gemaakt. 
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. Arbeidsverloop = het aantal vertrokken arbeiders in het jaar / het aantal werkzame arbeiders in
dat jaar keer . Berekend op basis van de personeelsdatabase van de NKS (zie bijlage .).

. In de periode - waren  personen in dienst van de NKS; hiervan waren er eind 
nog  in dienst. In  gevallen waren werknemers vertrokken zonder dat de vertrekdatum
te achterhalen was. Voor een verdere verantwoording zie bijlage ..

. De indeling in tijdvakken heb ik ontleend aan Hareven, Family time and industrial time, . Zij
heeft gedetailleerd onderzoek gedaan naar de Amoskeag textielfabrieken. De verschillen in
arbeidsverloop tussen mannen en vrouwen in de Amoskeag fabriek waren minimaal.  

Arbeidsverloop
Een argument dat vaak wordt gegeven ter verklaring van functiesegregatie naar sekse
is het verschil in arbeidsverloop tussen de beide seksen. Mannen zouden een lager
verloop hebben en daarom bij uitstek geschikt zijn om geschoolde functies te
vervullen. De opleiding binnen het bedrijf werd door mannen ten volle benut omdat
zij zeer lang in dienst van het bedrijf bleven. Vrouwen daarentegen waren juist heel
geschikt voor ongeschoolde functies omdat daar geen voor de ondernemer onpro-
ductieve leertijd in begrepen zat. Het hogere verloop van vrouwen was juist voordelig
voor de ongeschoolde functies omdat er telkens een nieuwe (productieve) groep
arbeidsters het bedrijf binnenstroomde. Het is interessant om deze these te toetsen
voor de mannen en vrouwen werkzaam in de Nederlandse Katoenspinnerij. In de
grafiek . is het arbeidsverloop van mannen en vrouwen bij de NKS tussen 

en  weergegeven.

Opvallend is dat mannen in het grootste gedeelte van deze periode een hoger
arbeidsverloop dan vrouwen hadden. 

Voor de periode - is het mogelijk op basis van de personeelsgegevens
te kijken hoe lang vrouwen en mannen in dienst bleven van de Nederlandse Katoen-
spinnerij. Voor ruim % van het personeel dat in die periode in dienst was, is zowel
de datum van indiensttreding als de datum van vertrek te achterhalen. 

De periode van het dienstverband (= duur) is verdeeld in een aantal periodes.

Omdat de groep vrouwen veel groter was dan de groep mannen zijn de absolute
aantallen herleid tot procentuele verhoudingen. Vrouwen hadden een doorgaans
korter dienstverband dan mannen. Relatief veel meer vrouwen dan mannen waren
korter dan  jaar in dienst van de Nederlandse Katoenspinnerij. Uitsluitend mannen
waren meer dan  jaar in dienst van de Nederlandse Katoenspinnerij. Deze groep
bevatte veel spinners. Voor het dienstverband tussen  en  jaar waren er wel ver-
schillen tussen mannen en vrouwen maar deze waren toch niet heel groot. Vrouwen
werkten meer dan mannen  tot  jaar in de Nederlandse Katoenspinnerij terwijl
mannen oververtegenwoordigd waren in de categorie van  tot  jaar. Opvallend
is dat de groep vrouwen die tussen  en  jaar aan de Nederlandse Katoenspinnerij
werkte veel groter was dan de groep mannen. 



 de bedrijven

. ARO, archief KNKS, inv.nr. . Jaarverslag .
. De Spil,  februari , . Zij overleed op  januari  op tachtigjarige leeftijd.
. ARO, archief KNKS, inv.nr. . Verslagen en staten van de Vereniging tot behartiging van het

personeel, verslag over . Tijdens de feestelijke bijeenkomst op  april  was zij de enige
vrouw die samen met negentien mannen hun -jarig dienstverband aan de NKS vierden. 

. Tussen  en  vertrok zij bij de NKS; zij kwam niet meer voor in het loonboek over .
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Grafiek . Arbeidsverloop van mannen en vrouwen bij de NKS -

Bron: Berekend op basis van de personeelsdatabase van de NKS (zie bijlage .)

Alleen in de categorie ‘zeer lang’ bij de Nederlandse Katoenspinnerij werkzaam (dertig
jaar of meer) waren de vrouwen ondervertegenwoordigd. Toch waren er wel vrouwen
die zeer lang in dienst waren bij de NKS. Een voorbeeld hiervan was Geertruida
Vollenbroek. Zij werd op  november  geboren en kwam op  februari 
bij de NKS in dienst. Zij werkte vanaf die tijd in de pas opgezette haspel-afdeling.
In  toen de haspel-afdeling steeds meer werd ingekrompen, verrichtte zij diverse
werkzaamheden bij de NKS. Zo werkte zij als garenpakster en als schoonmaakster
bij het bedrijf. In  vierde zij haar veertigjarig jubileum bij de NKS. Zij werd
in  gepensioneerd en had toen  jaar achter elkaar bij de NKS gewerkt. Een
ander voorbeeld was Gezina Veldhuis, geboren op  november . Zij kwam
op veertienjarige leeftijd op  maart  in dienst bij de NKS. Zij werkte eerst als
opsteekster en vervolgens als drolster op de drawingframes. Op  december 
verliet zij voor korte tijd de NKS om spoedig weer terug te keren. In  vierde
zij haar -jarig jubileum bij de NKS. In  werkte zij nog steeds als drolster
bij de drawings.
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. ARO, archief KNKS, inv.nr. . Personeelsboek - en inv.nr. . Personeelsboek -
 en loonboeken periode - (zie bijlage .) en inv.nr. . Overzicht personeelsleden
ca. .

De houding van de werkgever ten aanzien van arbeid van gehuwde vrouwen vormt
een verklaring voor de sterk afwijkende leeftijdsopbouw van mannen en vrouwen
bij de NKS. In  paragraaf . ga ik hier nader op in.

. Loopbanen van mannen en vrouwen

De sterke seksesegregatie in de Nederlandse Katoenspinnerij had tot gevolg dat ook
de loopbanen van mannen en vrouwen binnen het bedrijf sterk waren gesegregeerd.
De leeftijd waarop jongens en meisjes bij de NKS kwamen werken, verschilde welis-
waar niet. In beide gevallen begonnen zij op twaalfjarige leeftijd bij het bedrijf maar
de afdeling en de functie waarin zij terecht kwamen, verschilde vanaf het begin van
hun loopbaan. In de tweede periode van  tot  werkten mannen op de
wolzolder, de mengkamer, de duivelskamer, de kraskamer en bij de oude selfactors.
Vrouwen werkten bij de verdeelstoelen, de verschillende voorspinmachines, bij het
haspelen en het verpakken van het garen en in de wasserij. De meeste afdelingen
waren het exclusieve domein van één sekse. In deze periode was hierop slechts één
uitzondering. In de kraskamer werkten naast volwassen mannen ook een aantal meisjes
dat de volle bussen wegbracht. 

Het sekse-gesegregeerde karakter van de loopbanen van mannen en vrouwen is
goed te illustreren aan de hand van de loopbanen van een jongen en een meisje die
respectievelijk in  en  bij de NKS in dienst kwamen. De jongen, Gerrit
Jan Leferink, was geboren op  januari  en kwam op  februari  bij de NKS
werken. Hij begon zijn loopbaan op dertienjarige leeftijd bij de NKS als opsteker
en verdiende eind  ƒ , per week. Eind  maakte hij zijn eerste promotie
tot kleine aanlapper. Hij verdiende daarmee ƒ , per week. Eind  verdiende
hij ƒ , per week. In  volgde de volgende promotie tot grote aanlapper. Deze
functie vervulde hij maar liefst  jaar tot . In deze periode steeg zijn weekloon
van ƒ , in  tot ƒ , in . In  volgde de laatste stap in zijn loopbaan
bij de NKS en werd hij selfactor-spinner. Deze functie vervulde hij tot zijn
(vervroegde) pensionering op  februari . Hij had toen  jaar bij de NKS
gewerkt. In deze periode liep zijn weekloon op van ƒ , () tot ƒ , in
.

Geesken ten Heuw werd op  mei  geboren en kwam op  juli  op
twaalfjarige leeftijd in dienst van de Nederlandse Katoenspinnerij. In  werkte
zij als opsteekster bij de intermediateframes. Met een werkweek van  uur voor
, cent per uur verdiende zij ƒ , per week. In  werkte zij als fijndrolster
aan de rovingframes en verdiende aan het eind van dat jaar ƒ , per week. In 
werd zij half-fijndrolster aan de intermediateframes. Ook haar weekloon liep in de
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. Ibidem.
. ARA, archief Arbeidsinspectie, inv.nr.. ‘Rapport van het onderzoek naar de lonen van de

drolsters en drossters in de Twentse textielindustrie’,  maart , .
. Enquête gehouden door de Staatscommissie benoemd krachtens de wet van  Januari 

(Staatsblad no. ) (Tweede afdeeling) Twenthe, , verhoor Rudolf Adriaan de Monchy (directeur
NKS) vr. : ‘Worden de aanlappers rechtstreeks door u betaald?’antw.: ‘Ja, en ook aangesteld.’
In sommige textielfabrieken in Twente nam de spinner wel zijn eigen personeel aan. De Spil, 
mei , .

periode tussen  en , toen zij het bedrijf verliet, gestaag op. In  verdiende
zij ƒ , per week en aan het eind van  was dit zelfs opgelopen tot ƒ , per
week. Op  mei  verliet zij de Nederlandse Katoenspinnerij.

Vergelijken we nu de loopbaan van Gerrit Jan Leferink met die van Geesken ten
Heuw dan valt een aantal zaken op. Bij beiden was sprake van een duidelijk loop-
baanpad: voor Gerrit Jan Leferink was dit gekoppeld aan functies bij selfactor-spin-
machines en voor Geesken ten Heuw was dit gekoppeld aan de functies bij de
voorspinmachines. Het begin van het loopbaanpad voor jongens en meisjes bij de
NKS kwam aardig overeen, dat wil zeggen dat zij een aantal jaren een functie
vervulden om vervolgens door te stromen naar een beter betalende functie. De half-
fijndrolster Geesken ten Heuw verdiende met ƒ , per week in  zelfs meer
dan de grote aanlapper Gerrit Jan Leferink die in dat jaar ƒ , verdiende. De
loopbaan en de daarmee gekoppelde loonstijging van Geesken was echter slechts 

jaar tegen  van die van Gerrit Jan. 
De loopbaan van vrouwen in de Nederlandse Katoenspinnerij werd sterk bepaald

door de arbeidsverdeling aan de voorspinmachines. Meisjes van twaalf jaar begonnen
veelal als opsteekster aan de rovingframes om vervolgens drolster bij de rovingframes,
daarna aan de intermediateframes en tenslotte aan de slubbingframes te worden. Zelfs
na de Tweede Wereldoorlog was dit nog gangbaar. 

Over het algemeen volgt men nog de lange weg van opsteekster, fijndrolster, halffijndrolster
tot plukdrolster. De leeftijd en daarmede de lichamelijke geschiktheid speelt bij het volgen
van deze weg ook een rol, want een meisje van  jaar moet niet sterk genoeg geacht
worden voor het werk op de drolmachines. Zij kan wel als opsteekster goede diensten
bewijzen. Dit wil dus niet zeggen, dat al deze jaren beslist nodig zijn om het plukdrollen
te leren.

In  werd bijvoorbeeld in een Enschedese spinnerij een meisje van  jaar in drie
maanden opgeleid tot een volleerd plukdrolster.

Jongens begonnen veelal als opsteker bij de selfactor-spinmachine. De selfactor
kende een sterk hiërarchische arbeidsorganisatie en deze hiërarchie bepaalde de
loopbaanontwikkeling van een groot deel van de mannen bij de Nederlandse Katoen-
spinnerij. Het spinnen aan de oude selfactor vond plaats in een arbeidsploeg van
opsteker, kleine aanlapper, grote aanlapper en spinner. De opleiding geschiedde geheel
binnen het bedrijf. Aanvankelijk bestond in de Nederlandse Katoenspinnerij een stelsel
van onderaanneming dat in de Engelse textielfabrieken ook zeer gebruikelijk was.

De nieuw aangenomen jongens (opstekers) werden direct door de spinner aangenomen
en betaald. Uit de loonboeken bleek dat er sprake was van teams van mannen uit
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. ARO, archief KNKS inv.nr. . Loonboek  februari  -  oktober .
. De Spil,  februari , .
. Ditzelfde verschijnsel werd door Van der Waerden in de Gentse katoenindustrie gesignaleerd.

Daar werden de aanlappers pas op hun ste à ste spinner. Dit kwam niet door de zeer lange
leertijd ‘want de bekwaamheden des spinners zijn in overvloed bij de aanlappers aanwezig, maar
slechts weinigen zijn noodig voor dit beter betaalde werk’. Van der Waerden, Geschooldheid en
techniek, . Er is dus sprake van een kunstmatige uitrekking van de loopbaan van mannen.

. ARO, archief KNKS, inv.nr. . Personeelsboek aangelegd ca. , bijgehouden tot .
Verder werd Blenkers vermeld in de salarisboeken van het toeziend personeel.

. De heer Dirk Wissink bevestigt deze stelling, die ook uit de bronnen blijkt, tijdens het interview
dat ik met hem had op  april .

. ARO, archief KNKS, inv.nr. . Verslagen en staten van de Vereninging tot behartiging van het
Personeel, verslag over . Hij was in   jaar in dienst van de NKS.

dezelfde familie. Zo werden de opstekers tot  maart  direct door de spinners
betaald; vanaf die datum kregen zij hun uurloon betaald door de bedrijfsleiding en
werden ook door haar aangesteld.

In De Spil van  februari  werd teruggekeken op de opleiding in de jaren
tussen  en .

De fabriek was al ruim  jaar in bedrijf gesteld; alle functies waren normaal bezet, nieuw
personeel was alleen nodig, indien een der ouderen gepensioeneerd werd of als er iemand
tussentijds vertrok. Kwam een jongen, die selfactor-spinner wilde worden in die jaren bij
de Nederlandse Katoenspinnerij, dan werd hij bij spinner Witbroek geplaatst, die niet alleen
een goed vakman was, maar die buitendien, misschien onbewust, over opvoedkundige
capaciteiten beschikte, om de meestal -jarige knapen in de geheimen van het vak in te
wijden. Als de jongen wilde aanpakken, was hij na  of  maanden zo ver, dat hij een eerste
‘examen’ kon afleggen. Slaagde hij hiervoor, dan werd hij bevorderd en kwam hij via een
eenvoudig, maar vernuftig uitgedacht systeem achtereenvolgens bij een hele rij andere
spinners in opleiding, tot hij eindelijk capabel geacht werd, om zelf de scepter over een
tweetal spinmachines te zwaaien. 

Spinner was voor de meeste mannen die bij de Nederlandse Katoenspinnerij kwamen
werken de hoogste functie die ze konden bereiken. Was deze positie eenmaal bereikt
dan bleef een arbeider spinner tot zijn pensionering. Dit had tot gevolg dat er een
zekere vergrijzing optrad onder de spinners. Slechts een enkele spinner werd op
den duur opzichter. Hermanus Blenkers was zo’n uitzondering. Hij werd in 

geboren en kwam op  augustus  bij de NKS als opsteker in dienst. Na een jaar
was hij al kleine aanlapper en in  werd hij grote aanlapper. In  werd hij
spinner bij de selfactors en aan het eind van dat jaar verdiende hij in een week ƒ ,.
Dat was dus een zeer hoog loon. In  werd hij opzichter, een functie die hij bleef
vervullen tot zijn pensionering in augustus . Een ander voorbeeld was Bernardus
ter Voorde. Hij kwam in  in dienst en doorliep de promotieketen om uiteindelijk
selfactor-spinner te worden. In  werd hij onder-opzichter over de nieuw
opgezette ringspinafdeling. Dit bleef hij tot zijn pensioen in maart .

Bijna al het toezichthoudend werk was mannenwerk zelfs als er in een afdeling
uitsluitend vrouwen en meisjes werkten. Zo was Albertus ter Brake (in ) onder-
opzichter over de haspel-afdeling waar uitsluitend vrouwen werkten. Albertus ter
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. ARO, archief KNKS, inv.nr. .  Personeelsboek -. Antje Berendina Jongbloed werd
op  augustus  in Hengelo (O) geboren en kwam op  november  in dienst bij de
NKS. Op  januari  kreeg zij een vast dienstverband.

. ARO, archief KNKS, inv.nr.  - . Loonboeken en Van Schelven, Hengeler wind, .
. ARO, archief KNKS, inv.nr. . Loonboek  oktober  -  september , in  werkte

Antje Jongbloed nog afwisselden bij de drawing- en rovingframes op  december  stond
ze in het loonboek nog steeds bij de laatste genoemde afdeling maar werkte zij nul uren.

. Interview gehouden op  april  met de heer D. J. Wissink die  in  directeur van de KNKS
werd nadat hij eerst als directie-secretaris had gewerkt. Toen ze in  veertig jaar bij de
Koninklijke Nederlandse Katoenspinnerij werkte en van de burgemeester een Koninklijke
onderscheiding kreeg aangeboden, heeft ze die geweigerd, ‘want je deed toch gewoon je werk’.

. Interview gehouden op  april  met de heer D. J. Wissink in  directeur van de KNKS.
Volgens de gemeente Hengelo (in een brief van  april  aan de auteur van dit boek) overleed
Antje Jongbloed op  juli .

Brake kwam op twaalfjarige leeftijd in  bij de NKS in dienst. Hij doorliep de
traditionele stappen van een jongen die als opsteker in de selfactor-afdeling begon
en daarna kleine aanlapper en grote aanlapper werd. In  maakte hij de overstap
van grote aanlapper naar spinner en in  werd hij onder-opzichter over de haspels
en van  tot  was hij sjouwer. Tussen  en  was hij wederom onder-
opzichter van de haspel-afdeling, in  voorwerker en in  onder-opzichter
over de sjouwers. Vanaf  tot  was hij onder-opzichter over de spoelerij-af-
deling waar uitsluitend vrouwen werkten. Op  september  ging hij met
pensioen. 

Toch werkten er bij de NKS ook ‘opzichteressen’. Antje Jongbloed was daarvan
de eerste. Zij kwam in  op twaalfjarige leeftijd bij de NKS in dienst, ontwikkelde
zich al snel tot een vertrouwensfiguur en werd in  naar Lancashire gezonden
voor een verdere spinopleiding. Na haar terugkomst evolueerde haar taak echter
en zij werd ook belast met het toezicht op de hygiënische toestand in het bedrijf.

In  werd zij de eerste vrouwelijke opzichter bij de Nederlandse Katoenspinnerij.

De NKS telde toen  arbeiders waarvan  vrouwen. Zij was dus geen opzichteres
over een afdeling maar meer een ‘maatschappelijk werkster avant la lettre’. Zij sprak
de mannen aan op hun daden en dit werd door iedereen geaccepteerd. Goed per-
soonlijk contact was voor haar heel belangrijk en zij had met de  meisjes en vrou-
wen een vertrouwelijke relatie. Antje Jongbloed was een adviseuse van de directie:
als zij een voorstel deed, bijvoorbeeld om de badinrichting te verbeteren, werd dat
‘heel serieus genomen’. Na de Tweede Wereldoorlog ging ze met vervroegd
pensioen. 

Met de introductie van de ringspinmachine in  ontstond een nieuwe startfunctie
voor vrouwen, die van aanlapster aan de ringspinmachine. Als de meisjes ouder
werden, stroomden zij meestal door naar functies aan de voorspinmachines. De basis
van de vrouwelijke loopbaanontwikkeling in de Nederlandse Katoenspinnerij ver-
breedde door de introductie van de ringspinmachine. Bij de start van de ringspinafde-
ling waren de ringspinsters tussen de  en  jaar oud. In  was de gemiddelde
leeftijd van de ringspinsters  jaar. Maria Gezina Lucia Visschedijk begon op  mei
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. ARO, archief KNKS, inv.nr. . Personeelsboek  augustus  -  augustus  en De Spil,
 mei , . Op  mei  was zij  jaar in dienst bij de KNKS. 

. De Spil,  oktober , .
. De Spil,  januari , .

De eerste vrouwelijke ‘toezichthoudster’ van
de Nederlandse Katoenspinnerij, Antje Jong-
bloed, in  gefotografeerd voor de voor-
spinmachines. (ARO, archief KNKS, inv.nr.
)

 bij de NKS aan de ringframes. Daar werkte zij eerst als hulp en later achtereen-
volgens als afzetster en afdraaister, dat wil zeggen als leidinggevende over een ploeg
afzetsters. Na de verwoesting van de ringspinafdeling in de Tweede Wereldoorlog
werd zij overgeplaatst naar de vigogne-spinnerij. Ringspinnen was in  een
startfunctie voor meisjes maar werd in de loop van de tijd een tweede stap in de loop-
baan. 

De economische crisis van de jaren dertig doorbrak de loopbanen van mannelijke
spinners. Zo werd de selfactor-spinner Marinus Averdijk in het crisisjaar  over-
geplaatst naar de krassen van de vigogne-spinnerij onder leiding van baas Nijhuis.
Daar bleef hij tot  werken, na de Tweede Wereldoorlog werd hij vigogne-spinner
en vanaf  voorwerker bij de krassen. De selfactor-spinner Jan Hendrik Blenkers
onderging een soortgelijk lot. Nauwelijks was hij selfactor-spinner of er braken enkele
magere jaren aan waarin de vraag naar garens verminderde. Tengevolge daarvan werd
hij overgeplaatst naar het scutcherhuis waar hij achtereenvolgens alle voorkomende
werkzaamheden verrichtte. Een tijd lang bediende hij een tweetal openermachines
in de ploeg. Later werd hij belast met het schoonhouden, smeren en onderhouden
van de gehele installatie van het scutcherhuis. 

Andere selfactor-spinners, zoals Jan Elzink, werden ontslagen. De crisis was de
oorzaak dat hij van  tot  elders werk moest vinden. In oktober  kwam
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. De Spil,  maart , .
. De Spil,  april , .
. De Spil,  november , .
. Veder overleed in , dus zeer snel na de oprichting van de NKS. De Monchy’s waren samen

met andere progressieve ondernemers als Vlekke, Van Besouw, Stork, Van Marken en Philips
lid van het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen.

. ARO, archief KNKS, inv.nr . De Nederlandsche Katoenspinnerij en hare instellingen ten dienste van
het personeel ().

. ARO, archief KNKS, inv.nr. . Verslag , .

hij bij de NKS terug maar nu op de afdeling expeditie waar hij werkzaam was als
kistenklaarmaker. De grote aanlapper Hendrikus Hofstede werd in  samen
met meerdere andere aanlappers overgeplaatst naar de kraskamer. In  ging hij
in de kraskamer van de vigogne-spinnerij werken. Daar bediende hij de mengwolf
en was daarmee verantwoordelijk voor de goede menging van de katoen. Eenzelfde
loopbaanonderbreking kende de grote aanlapper Bernardus Johannes Wienk: ook
hij werd als gevolg van de crisis in  overgeplaatst naar de krassen. Daar werkte
hij van  tot , daarna werd hij losnemer in de vigogne-spinnerij.

Doordat vanaf  alleen nog maar meisjes en vrouwen als aanlapster bij de oude
selfactors werden aangenomen, verdween daarmee de instapfunctie voor mannen
bij de selfactors.

. Werk van gehuwde vrouwen en de houding daar tegenover

De directeuren van de Nederlandse Katoenspinnerij, de De Monchy’s, waren politiek
gezien progressieve liberalen met een grote zorg voor hun arbeiders. In het jaar-
verslag van  wordt zelfs gesproken van een ‘vaderlijke’ zorg van de directie. Zo
waren er een ziekenkas, een spaarkas, een voorzorgkas (waarin jonge arbeid(st)ers
werden verplicht te sparen) en een ondersteuningsfonds. De meeste kassen waren
gericht op mannen maar vrouwen betaalden er wel aan mee. Alleen de ziekenkas
was zowel voor (vaste) mannelijke en vrouwelijke arbeiders bestemd maar het ouder-
doms-, invaliditeits-, weduwen- en wezenfonds keerde slechts uit aan ‘het mannelijk
personeel der Nederlandse Katoenspinnerij en na hun overlijden aan hunne weduwen
en kinderen’. Voorts gaf de Nederlandse Katoenspinnerij onderwijs en had 

arbeiderswoningen voor personeelsleden. Vanaf  kende de NKS ook een pen-
sioenfonds. Opvallend is echter dat deze zorg voornamelijk was bedoeld voor de
mannelijke arbeiders. In  werd er een personeelsvereniging opgericht die de
verschillende kassen ging beheren. Alleen mannelijk personeel in vaste dienst kon
van deze vereniging lid worden.

De Monchy’s stonden, anders dan Regout en Lhoest in Maastricht, afwijzend
tegenover werk van gehuwde vrouwen in hun bedrijf. Gehuwde vrouwen moesten
zich volgens De Monchy voorbereiden op het moederschap. Deze opvatting past
in de Hengelose context: ook de werkgevers van de bontweverijen stonden afwijzend
tegenover het werk van gehuwde vrouwen in hun bedrijven. De Monchy was niet
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. ARA, archief Arbeidsinspectie, inv.nr. . Bezoekersregister inspectie Overijssel, .
. ARO, archief KNKS inv.nr. . Jaarverslag ,  en Enquête gehouden door de Staatscommissie,

benoemd krachtens de wet van  Januari  (Staatsblad no. ) (Tweede afdeeling) Twenthe, , verhoor
Rudolf Adriaan de Monchy directeur van de NKS, antw. .

. Enquête gehouden door de Staatscommissie, benoemd krachtens de wet van  Januari  (Staatsblad no.
) (Tweede afdeeling) Twenthe, , verhoor Rudolf Adriaan de Monchy directeur van de NKS,
vr. en antw.  en .

. Ibidem, , verhoor Gerrit Boom spinner bij de NKS. Vraag  van Reeling Brouwer: ‘Op
welken leeftijd huwen de meisjes van de fabrieken ongeveer?’ Antwoord Gerrit Boom: ‘Dat is
hier veel beter dan elders, omdat de fabrikanten bepaald hebben, dat de meisjes direct na haar
trouwen niet meer op de fabriek mogen komen. Vroeger was dit anders, toen stonden zij er wel
tot kort voor hare bevalling, en een tijd daarna kwamen zij weder terug.’ Ca.  hadden de
Hengelose werkgevers afgesproken dat vrouwen die bevallen waren niet langer zouden aannemen.

. Ibidem, , verhoor Gerrit Boom spinner bij de NKS. Vraag : ‘Is de leeftijd, waarop de
meisjes hier trouwen, dus hooger dan op andere fabrieksplaatsen?” Antwoord Boom: ‘Ik meen
zeker, van ja.’ Vraag : ‘Op welke leeftijd huwen zij hier dan zoo ongeveer?’ Antwoord Boom:
‘Omstreeks ,  jaar.’

. Dit is echter een vertekend beeld, dat mede gecreëerd werd door uitspraken van de werkgevers.
Ook in de administratie waren de bij de NKS werkzame gehuwde vrouwen moeilijk terug te
vinden. Zo werden gehuwde vrouwen en weduwen slechts bij uitzondering in de personeelsboeken
ingeschreven. Maar uit de loonboeken bleek dat ze er wel degelijk werkten.

afhankelijk van de arbeid van gehuwde vrouwen want er was in Hengelo voldoende
aanbod van meisjes en ongehuwde vrouwen. 

In  had de Nederlandse Katoenspinnerij nog  gehuwde vrouwen in dienst
op een totaal van  vrouwen. In het jaar daarop nog slechts . Vanaf  had
de NKS nog maar zeer weinig gehuwde vrouwen in vaste dienst. Als regel werden
gehuwde vrouwen na hun eerste bevalling niet meer in de fabriek toegelaten. De
Monchy gaf daarvoor tijdens zijn verhoor in  de volgende uitleg.

Vraag : Wanneer een meisje trouwt, wordt zij dan weggezonden?
De Monchy: Niet dadelijk, maar bij de eerste bevalling; na dien tijd komt zij niet

terug.
Vraag: Worden zwangere vrouwen in den laatsten tijd voor hare bevalling

van de fabriek geweerd?
De Monchy: Wanneer het al te zichtbaar wordt, natuurlijk wel. Wanneer een meisje

buiten echt bevallen moet, wordt zij onmiddellijk verwijderd uit de
fabriek. Wij hebben dit in de laatste jaren ingesteld, om het zedelijk
peil eenigszins te verhoogen.

Voor  kwamen de gehuwde vrouwen na hun bevalling weer terug op de
fabriek. Het beleid van de onderneming dat vrouwen na hun bevalling niet meer
in dienst werden genomen, had volgens de bij de NKS werkzame spinner Gerrit
Boom tot gevolg dat vrouwen pas later, met  à  jaar, trouwden. 

Op het eerste gezicht lijkt het alsof ten gevolge van de patriarchale houding van
de De Monchy’s gehuwde vrouwen werden uitgesloten van werk bij de Nederlandse
Katoenspinnerij. Enige nuancering hierbij is op zijn plaats. Gehuwde vrouwen
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. ARO, archief KNKS inv.nr. . Verslag over de toestand .
. Enquête gehouden door de Staatscommissie  benoemd krachtens de wet van  Januari  (Staatblad

no. ) (Tweede afdeeling) Twenthe, , verhoor Rudolf Adriaan de Monchy directeur NKS. Vraag
: ‘Welke regel bestaat bij uwe fabriek omtrent het werken van gehuwde vrouwen?’ Antwoord
De Monchy: ‘Wij nemen niet, dan bij uitzondering, gehuwde vrouwen in het werk. Het gebeurt
alleen uit nood, wanneer wij heel kort aan zijn met het volk of wanneer er zieken zijn; in die
gevallen worden wel eens gehuwde vrouwen die vroeger als meisjes bij ons gewerkt hebben, in
dienst genomen. Dit duurt maar enkele weken en dan sturen wij ze weder weg. Wanneer het
ons blijkt, dat het gezin er onder lijdt, dan nemen wij ze niet aan.’

. ARO, archief KNKS, inv.nr. . Brief van  november  van J. Averdijk van de
fabriekscommissie aan de directie NKS. 

. ARO, archief KNKS, inv.nr. . Brief van de directie van NKS van  november  aan de
fabriekscommissie der NKS.

fungeerden voor de directie van de NKS op twee manieren als een flexibel inzetbaar
‘reserve-leger’. Op de eerste plaats werkten gehuwde vrouwen vooral in afdelingen
zoals de haspel-afdeling waar de vraag naar arbeid sterk fluctueerde. Op de tweede
plaats werkten gehuwde vrouwen als losse arbeidsters in piektijden en tijdens wij-
zigingen van het productieproces. Toen in  ten gevolge van een ingrijpende
verbouwing de werktijd werd verlengd om toch een normale productie te halen,
werd van 's morgens  tot ’s avonds  uur gewerkt. Er werd zelfs een ploeg van
gehuwde vrouwen geformeerd die ’s avonds enige uren een deel van het personeel
kwam aflossen. Dit waren vrouwen die daar als meisje ook al hadden gewerkt.

Ook door vrouwen binnen de NKS werd het normaal gevonden dat vrouwen
na hun huwelijk het bedrijf verlieten. Andere (ongehuwde) vrouwen maakten
promotie door deze opengevallen plaatsen in te vullen. In  was er een conflict
tussen ongehuwde en gehuwde vrouwen bij de NKS. J. Averdijk schreef namens
de fabriekscommissie een brief aan de directie van de NKS: 

In den laatsten tijd gebeurt het herhaaldelijk dat meisjes naar huis worden gestuurd en in
hun plaats gehuwde vrouwen hunne werkzaamheden moeten verrichten. Zij zeggen als
ze naar huis moeten wegens slapte in het bedrijf zij hier niets tegen te hebben maar als
het is ter wille van de gehuwde vrouwen om deze aan het werk te houden, zij hier geen
genoegen met zullen nemen.

De directie reageerde hierop door te stellen:
Dat het ons niet bekend is, dat jonge meisjes ter wille van gehuwde vrouwen naar huis
worden gestuurd. Zulks komt ons zelfs zeer onwaarschijnlijk voor, daar de billikheid ten
zeerste door de bazen betracht wordt. Waar niet alles op goed geloof mag worden
aangenomen, zoo verzoeken wij u, de enkele meisjes, die daarover geklaagd hebben, een
door hen onderteekend verzoekschrift met opsomming der feiten te werpen in de
klachtenbus.

Helaas is geen verdere reactie bewaard gebleven. Het voorval maakt duidelijk dat
ongehuwde arbeidsters rekenden op het vertrek van hun seksegenoten als zij huwden.

Er zijn aanwijzingen dat het aantal gehuwde vrouwen dat bij de NKS werkte in
de loop van de tijd enigszins toenam. In  werkten er slechts  gehuwde vrouwen,
 als drolster,  bij de verdeelstoel en  als poetster van de machines; in  was
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. ARA, archief Arbeidsinspectie, inv.nr. . Een enquête naar de gehuwde vrouw werd in 
door inspectrice van het e en e district Estella Kleerekoper verricht en ARO, archief KNKS,
inv.nr. . Lijst van tewerkgestelde gehuwde vrouwen,  januari .

. Verslag van de Inspecteurs van den Arbeid over  en , tweede bundel, VII-. ‘In de spinnerij
werkt het merendeel der vrouwen aan de rek- en verdeelstoelen en de voorspinmachines (Engelsch:
drawing-frames en speedframes, Twentsch: drolmachines, waarnaar de arbeiders: ‘drolsters’; de
meeste meisjes werken aan de ringspinmachines, de jongens als opstekers bij de selfacting-mules
(selfactors).’

dit aantal opgelopen tot . Het percentage gehuwde vrouwen op het totaal aantal
de bij de NKS werkzame vrouwen was % in  en ruim % in .

. Samenvatting

De Nederlandse Katoenspinnerij gebruikte bij de start van de onderneming spin-
machines uit Engeland dat toonaangevend was in de katoenindustrie. De seksese-
gregatie bij de Nederlandse Katoenspinnerij werd overgenomen van het land waar
de techniek vandaan kwam. De seksesegregatie bij de Nederlandse Katoenspinnerij
was zeer sterk en er waren bijna geen functies die zowel door mannen als door vrou-
wen werden vervuld. Omdat functies in afzonderlijke afdelingen waren geconcen-
treerd, had de sterke functiesegregatie een ruimtelijke  segregatie tot gevolg: op bijna
alle afdelingen werkten uitsluitend mannen of vrouwen. Tot  was voorspinnen
vrouwenwerk en selfactor-spinnen mannenwerk. Dit was niet alleen zo aan de
Nederlandse Katoenspinnerij maar ook in de meeste andere Twentse textielbedrijven
en in de spinnerijen in Engeland. 

In Engeland werd de selfactor door werkgevers geïntroduceerd met het expliciete
doel de bediening door vrouwen te laten plaatsvinden. Omdat de sterke Engelse
spinnersvakbonden hier een stokje voor staken, werd dit voorkomen. Dergelijke
sterke vakbonden waren ten tijde van de introductie van de selfactor in Nederland
afwezig. In principe was voor werkgevers in Nederland de weg vrij om de hier
geïntroduceerde selfactors door vrouwen te laten bedienen. Toch gebeurde dit niet
omdat door de regelmatige contacten van de directeuren van de Nederlandse
Katoenspinnerij hun ideeën over een passende arbeidsdeling werden beïnvloed. De
indruk bestaat dat de seksesegregatie in de Engelse katoenspinnerijen door de De
Monchy’s als een ‘natuurlijk’ gegeven werd gezien. Dit is de reden dat het als
vanzelfsprekend in de Nederlandse Katoenspinnerij werd overgenomen.

De seksesegregatie bij de selfactor-spinmachine werd bij de inrichting van het
productieproces als een vanzelfsprekendheid overgenomen uit het herkomstgebied
Lancashire. Tussen  en  veranderde de seksesegregatie niet. Daarna wijzigde
de seksesegregatie driemaal. Tweemaal slechts tijdelijk, de derde keer was de wijziging
definitief. Ten tijde van de economische depressie in de jaren dertig werd de
vanzelfsprekende seksesegregatie nog eens kritisch tegen het licht gehouden. Argu-
menten die er voorheen voor hadden gezorgd dat dit werk niet door vrouwen werd
gedaan, werden nu ondergeschikt gemaakt aan economische motieven die het voort-
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bestaan van de spinnerij moesten garanderen. In tien jaar tijd veranderde de seksese-
gregatie bij de selfactors ingrijpend. Mannen bleven alleen nog als spinner bij de
selfactor werkzaam, de overige functies verdwenen of werden door vrouwen vervuld.
Dat de seksesegregatie in dit geval veranderde ten gunste van vrouwen had overigens
niet uitsluitend een financiële oorzaak. Het selfactor-spinnen was een ‘oude’ techniek
die aan het eind van zijn levenscyclus was. De werkgever kon gemakkelijker de
seksesegregatie bij een dergelijke verouderde techniek veranderen omdat toen al duide-
lijk was dat de selfactors er op den duur uitgingen.

De aansporing tot technische verandering kwam voort uit de internationale
concurrentie op de markt van de katoenen garens. Deze had tot gevolg dat er voort-
durend (ook door de directie van de NKS) werd gezocht naar de meest efficiënte
en goedkope manier van produceren. De introductie van nieuwe spintechnieken
bij de NKS stelde het bedrijf in staat om goedkopere en betere katoengarens op de
markt te brengen. Op deze manier kon de NKS concurrerend blijven produceren.
De introductie van de ringspinmachine bij de Nederlandse Katoenspinnerij was een
economische noodzaak. Vele andere textielbedrijven in Twente waren de Nederlandse
Katoenspinnerij al voorgegaan toen deze in  de ringspinmachine introduceerde.
Het garen dat op deze machine werd gesponnen, was goedkoper dan garen dat op
de selfactor werd gesponnen. Ringspinmachines werden in Engeland door vrouwen
bediend en de Nederlandse Katoenspinnerij volgde dit voorbeeld opnieuw. In de
eerste plaats omdat dit ‘vrouwenmachines’ waren, in de tweede plaats omdat ook
de Nederlandse Katoenspinnerij door de concurrentie wel gedwongen was om de
ringspinmachines door vrouwen te laten bedienen. Bij de uitbreiding van de NKS
met de vigogne-spinnerij vervulde wederom de seksesegregatie in het land waar de
techniek vandaan kwam een voorbeeldrol. In Saksen werden deze vigogne-selfactors
door vrouwen bediend en de NKS volgde ook dit voorbeeld terwijl ze deze machines
in eerste instanties door mannen had willen laten bedienen.

Met het verminderen van het aantal selfactors nam ook het aantal spinners en
aanlappers af. Sommige mannen bleven binnen de NKS werkzaam, andere kwamen
na hun ontslag tijdens de economische depressie niet meer bij de NKS terug. De
aantrekkingskracht van de Nederlandse Katoenspinnerij voor mannen was na de
omschakeling op ringspinmachines al een stuk minder geworden en met de introductie
van de vigogne-selfactor nam dit nog verder af. 

Behalve de introductie van een nieuwe techniek was er nog een reden waardoor
de seksesegregatie in de Nederlandse Katoenspinnerij wijzigingen onderging. Door
de economische depressie van de jaren dertig werd de directie gedwongen op
loonkosten te bezuinigen. Dit had tot gevolg dat vrouwen in plaats van mannen als
aanlapsters bij de selfactors werden aangesteld. Na de depressie werd de oorspronkelijke
seksesegregatie ook niet ‘hersteld’. Met de vervanging van jongens door meisjes als
aanlapsters bij de selfactors tijdens de economische depressie verdween tevens deze
startfunctie voor mannen. Daarmee verdween voor jongens het perspectief om via
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. Iets soortgelijks werd al eerder door Marjolein Morée geconstateerd in haar onderzoek naar
apothekersassistenten. Dit beroep werd een vrouwenberoep op het moment dat de kans voor
mannen om apotheker te worden sterk afnam. Met het verdwijnen van het toekomstperspectief
werd apothekersassistent een vrouwenberoep. Morée, ‘Waarom de apothekers voor vrouwen kozen’.

opsteker, klein aanlapper en groot aanlapper op te klimmen tot de goed betaalde
functie van selfactor-spinner. 

Daarnaast was het aanbod van mannen en vrouwen op de lokale arbeidsmarkt in
Hengelo van invloed op de seksesegregatie in de Nederlandse Katoenspinnerij.
Hengelo verschilde in dit opzicht van Enschede waar de katoenindustrie een
monopoliepositie innam. Hengelo kende naast een uitgebreide textielindustrie een
metaalindustrie in de vorm van bedrijven als Stork en Dikkers. De metaalindustrie
was een echte mannenbedrijfstak. Als gevolg daarvan had de NKS last van concurrentie
op de mannelijke arbeidsmarkt. De lonen in de metaalindustrie waren veel hoger
dan bij de NKS. Daarentegen waren er veel vrouwelijke arbeidskrachten beschikbaar
voor de textielindustrie waar de NKS dan ook dankbaar gebruik van maakte. Er
ontstond in de loop van de tijd echter wel een zekere concurrentie tussen de NKS
en de fijnmetaal welke laatste steeds meer gebruik ging maken van meisjes. 

Bij de Nederlandse Katoenspinnerij fluctueerde de loonverhouding tussen vrouwen
en mannen sterk in de loop van de bestudeerde periode. De gewijzigde verhouding
waren het gevolg van de introductie van nieuwe technieken en de daaraan gekoppelde
wijzigingen in de seksesegregatie. In  verdienden vrouwen  procent van het
mannenloon. Dit percentage daalde tot  procent in . In de periode tussen 

en  traden er geen wijzigingen op in de bestaande seksesegregatie bij de NKS,
terwijl de selfactor-spinafdeling waar de hoogste mannenlonen werden verdiend wel
geleidelijk groeide. Daardoor werd de loonverhouding in deze periode voor vrouwen
ongunstiger. In  werd weliswaar een ringspin-afdeling opgericht, maar daar
werkten aanvankelijk heel jonge meisjes die slechts lage lonen verdienden. Pas met
de introductie van het vigogne-spinnen in  ontstond er beter betaald werk voor
vrouwen en herstelde de loonverhouding zich. In  verdienden vrouwen 
procent van het loon van mannen. De economische crisis in de jaren dertig in de
twintigste eeuw werkte aanvankelijk in het voordeel van vrouwen, omdat de ‘dure’
mannen de grootste loonsverlagingen kregen of ontslagen werden. In  verdienden
zij  procent van het loon van mannen. In  daalde de loonverhouding van 

naar  procent.
Het aantal mannen dat tot de Tweede Wereldoorlog bij de Nederlandse Katoen-

spinnerij werkzaam was, bleef vrij constant terwijl het aantal vrouwen sinds  steeds
verder toenam. Nieuwe spintechnieken die in het land van herkomst vrouwenwerk
waren en daardoor bij de NKS gemakkelijk als ‘vrouwenwerk’ konden worden
gelabeld alsmede een krappe arbeidsmarkt voor mannen, hadden tot gevolg dat de
Nederlandse Katoenspinnerij in de periode van  tot  veranderde van een
mannen- in een vrouwenbedrijf. 





 Controleurs en pompsters: de Philips
gloeilampen- en radiofabriek

. Inleiding

Philips verschilt in een viertal opzichten van de bedrijven die in de voorgaande hoofd-
stukken zijn behandeld. In de eerste plaats was de gloeilamp een nieuw product. Er
waren ten tijde van de oprichting van het bedrijf in  enkele buitenlandse gloei-
lampenfabrikanten maar het was een jonge industrie die zich geleidelijk uit de
elektrotechnische industrie ontwikkelde. In Nederland was de fabricage van gloei-
lampen nog maar net begonnen. De binnenlandse en buitenlandse fabrikanten van
gloeilampen ontwikkelden elk hun eigen productiemethoden. Bij de bedrijven die
we in de drie voorgaande hoofdstukken hebben bekeken (de aardewerkfabriek De
Sphinx, de Koninklijke Nederlandse Papierfabriek en de Nederlandse Katoenspinnerij),
was het productieproces in het buitenland al min of meer uitgekristalliseerd en speelden
buitenlanders een belangrijke rol bij de inrichting van het productieproces in de
Nederlandse situatie. 

De situatie bij de Philips-gloeilampenfabriek was in dat opzicht anders. De sekse-
segregatie zoals die in de Philipsfabrieken werd vormgegeven, was veel meer een
uitvloeisel van de bewuste keuze van de ondernemer dan een voortbouwen op een
bestaande segregatie. Dit gold tenminste voor de productie van gloeilampen en later
van radiotoestellen. Bij tal van ondersteunende werkzaamheden, zoals in werkplaatsen
waar machines werden gebouwd of in de door Philips opgerichte glas- en papierfabrie-
ken, bouwde het bedrijf wel degelijk voort op in dergelijke bedrijven bestaande tra-
dities met betrekking tot de werkverdeling tussen mannen en vrouwen. 

In de tweede plaats onderscheidde Philips zich van de drie voorgaande bedrijven
doordat er bij Philips sprake was van een sterke productdifferentiatie. De productie
van gloeilampen opende de weg voor de productie van radiolampen die op haar beurt
de aanleiding vormde voor het produceren van complete radio’s. Uiteindelijk ont-
wikkelde Philips zich tot een producent van allerlei soorten huishoudelijke elektronica.
De productie van radiotoestellen betekende de introductie van een nieuwe pro-
ductietechniek, te weten de lopende band. Voor een gestandaardiseerd massaproduct,
of dat nu confectiekleding, auto’s of radio’s betrof, was de sterk doorgevoerde arbeids-
deling aan de lopende band de ideale productiemethode. De invoering van de lopende
band bood wederom mogelijkheden voor nieuwe vormen van arbeidsdeling tussen
mannen en vrouwen. 
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. ARA, archief Arbeidsinspectie, inv.nr. , brief van  augustus  van C. Zaalberg aan J. van
Ginneken (hoogleraar aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen).

. F.C. Schrauwen, ‘De arbeid en de organisatie der vrouw’, in: De Fabrieksarbeider,  januari .
. Ibidem.
. Ibidem.

In de derde plaats onderscheidde Philips zich van de eerder genoemde bedrijven
door een enorme expansie in een zeer korte tijd. Vooral in de periode tussen de Eerste
Wereldoorlog en de crisis van  groeide het bedrijf als geen van de andere
besproken bedrijven. Deze enorme expansie en de daaruit resulterende gigantische
vraag naar arbeid in zo’n korte tijdspanne hadden effecten op de seksesegregatie in
het productieproces. Vooral in de jaren twintig en dertig trok de massale inschakeling
van vrouwen de aandacht. De Directeur-Generaal van de arbeid van het Ministerie
van Arbeid, Handel en Nijverheid C. Zaalberg schreef over ‘de zeer omvangrijke
nieuwe industrieën - gloeilampen, radioartikelen, [.. die] duizenden vrouwen en
meisjes te werk stellen.’ Vakbondsman F.C. Schrauwen constateerde:

dat steeds meer werkzaamheden door vrouwen worden verricht en ook daar waar de
aard van den te verrichten arbeid zoowel bij den man als de vrouw past, wordt toch
de voorkeur aan de laatste gegeven. [..] Wij denken hier bijvoorbeeld aan verschillende
soorten deelarbeid in kunstzijdebedrijven, gloeilampenfabrieken [..] waarvan proefonder-
vindelijk en psychotechnisch de superioriteit der vrouwelijke arbeidskracht is vastgesteld.

Volgens Schrauwen maakten ontwikkelingen in het productieproces het mogelijk
dat vrouwen voor steeds meer taken in deze industrieën werden gebruikt. Hij maakte
daarbij echter de kanttekening dat ‘dit proces [..] echter ook nog andere dan alleen
technische, in het productie-proces zelve gelegen redenen [heeft]. Namelijk de
redenen van maatschappelijken aard, de betrekkelijke goedkoopte van de vrouwelijke
arbeidskracht’. Ook als ‘superioriteit’ van vrouwen was vastgesteld, verdienden vrou-
wen volgens Schrauwen in  procent van de gevallen een lager loon dan mannen,
‘zelfs daar waar de vrouw, de man geheel van het terrein heeft verdrongen’. 

Schrauwens constatering duidt dan ook op een vierde verschil tussen Philips en
de eerder besproken bedrijven. Vrouwen verdienden bijna altijd minder dan mannen
en dit zou dus eigenlijk altijd een reden zijn om vrouwen op grotere schaal in de
productie in te schakelen. Deze mogelijkheid werd meestal niet benut omdat een
eenmaal ‘gekozen’ seksesegregatie doorgaans een grote taaiheid vertoonde. Dit zou
kunnen samenhangen met de omstandigheid dat bij de hiervoor besproken bedrijven
het productieproces en daarmee de seksesegregatie aan kleine, stapsgewijze wijzigingen
onderhevig waren. Bij Philips veranderde de techniek om gloeilampen te produceren
voortdurend met het gevolg dat er ook voortdurend veranderingen in het arbeidspro-
ces plaatsvonden en de directie een grotere keuzevrijheid bij de inrichting van het
productieproces en de keuze van de arbeidskrachten had. Er waren veel meer
mogelijkheden om keuzes te maken bij de verdeling van werkzaamheden tussen man-
nen, vrouwen, jongens en meisjes. Daarbij speelden de verschillende lonen van de
verschillende categorieën werknemers een zeer belangrijke rol. De flexibiliteit van
het productieproces bood dus meer ruimte voor een rationeel calculerend gedrag
van de ondernemer.
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. Voor dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van het Philips Concern Archief (PCA), een documentatie-
centrum dat in de loop van de jaren alles heeft verzameld wat er nog aan materiaal over Philips
bewaard is gebleven. 

. De belangrijkste bronnen, naast het PCA, waren afkomstig uit het archief van de arbeidsinspectie
en de beschrijving van Theo van der Waerden, die eind  een bezoek bracht aan de Philips-
gloeilampenfabriek.

. Deze bestaat inmiddels uit vier delen en bestrijkt de periode tot . De eerste twee delen zijn
geschreven door A. Heerding, Geschiedenis van de N.V. Philips’ gloeilampenfabrieken. Deel I Het ontstaan
van de Nederlandse gloeilampenindustrie en Deel II Een onderneming van vele markten thuis. Het derde
en vierde deel zijn geschreven door I. J. Blanken, Geschiedenis van Philips Electronics N.V. Deel III
De ontwikkeling van de N.V. Philips’ gloeilampenfabrieken tot elektrotechnisch concern en Geschiedenis
van Philips Electronics N.V. Deel IV Onder Duits beheer (-).

. Messing, Het ontstaan van Groot Eindhoven -; Van Oorschot,  Eindhoven, een samenleving
in verandering ( delen);  Kalb, Expanding class.

. Glucksmann, Women assemble en Milkman, Gender at Work.
. Van der Coelen,  jaar vrouwenarbeid bij Philips en Van Drenth, De zorg om het Philipsmeisje.
. Milkman, Gender at Work,  citeert Helen L. Sumner, History of Women in Industry in the United

States, U.S. Congress, Senate Document no. , Report on Condition of Woman and Child Wage
Earners in the U.S., vol , (), .

Er is nog een belangrijk verschil van geheel andere orde tussen de bedrijven van
de drie voorgaande hoofdstukken en dat van de Philips gloeilampen- en radiofabriek.
Dit betreft de gebruikte bronnen. Van Philips zijn geen personeels- of loonboeken
bewaard gebleven. Geheel verwonderlijk is dit niet gezien de enorme omvang van
het bedrijf – duizenden werknemers – en het dynamische karakter ervan. De bedrijfs-
leiding was meestal minder gehecht aan traditie en archiefvorming. Gegevens over
het productieproces en de veranderingen in het arbeidsproces zijn dan ook vooral
ontleend aan beschrijvingen die door derden zijn gemaakt. Over de ontwikkeling
van Philips is wel een zeer goede, gedetailleerde bedrijfsgeschiedenis beschikbaar.

Verder heeft Philips veel aandacht van historici en sociale wetenschappers getrokken.

Nog niet zo heel lang geleden was er maar weinig onderzoek gedaan naar de sekse-
segregatie in de elektrotechnische industrie maar hierin is verandering gekomen door
het werk van Miriam Glucksmann over de Engelse situatie en Ruth Milkman over
de situatie in de Verenigde Staten van Amerika. In  verschenen twee boeken
over de positie van vrouwen bij Philips.

. De gloeilampenfabricage in het buitenland en de eerste Nederlandse
bedrijven

De bakermat van de gloeilampenindustrie lag in de Verenigde Staten en in Engeland.
In de Amerikaanse elektrotechnische industrie werkten vrijwel uitsluitend mannen.
In  verrichtte het United States Bureau of Labor een onderzoek waaruit bleek
dat er slechts  vrouwen werkten, dat is nog geen vijf procent van het personeel
van deze jonge industrie. Volgens de Amerikaanse sociologe en historica Elizabeth
Baker werden in de eerste fabriek van Edison, die in Menlo Park in  werd geves-
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. Baker, Technology and Women’s Work, .
. Bright, The Electric Lamp Industry, .
. Baker, Technology and Women’s Work, .
. Bright, The Electric Lamp Industry, .
. Heerding, De geschiedenis van de N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken. Deel I Het ontstaan van de

Nederlandse gloeilampenindustrie, .

tigd, gloeilampen uitsluitend door mannen gemaakt. Dit waren specialisten die zowel
de manier kenden om glas en draad te bewerken als bekend waren met de principes
om een gloeilamp te construeren. Het was overwegend kostbaar handwerk. Pas nadat
het werk via een serie stappen zo vereenvoudigd en in stukjes werd opgedeeld dat
het machinaal kon worden gedaan, werd het vrouwenwerk. 

Verbeteringen aan de Sprengel-kwikpomp in  reduceerde de tijd die nodig
was voor het leegpompen van de lampen van vijf uur tot dertig minuten. De eerste
grove insmeltmachine die het binnenwerk van de lamp in de glasballon insmolt, werd
rond  bij de Edison-fabriek geïntroduceerd. Het insmelten kon dankzij deze
machine nu door minder geschoolde arbeidskrachten gebeuren. Het gebruik van
deze en soortgelijke machines had vervanging van mannen door vrouwen bij veel
stappen in het productieproces van gloeilampen tot gevolg. Door deze technische
vernieuwingen werden in de Verenigde Staten in  gloeilampen voor tachtig
procent door vrouwen en meisjes gemaakt. In Engeland was het maken van gloei-
lampen in de jaren tachtig van de negentiende eeuw bijna volledig handwerk dat
evenals in de Verenigde Staten door mannen werd uitgevoerd. Slechts enkele een-
voudige machines werden gebruikt voor het maken van de gloeidraad of bij het
samenstellen van de lamp. Het maken van de verschillende onderdelen vergde veel
vakkennis en geduld. Geleidelijk werden de verschillende fasen van het productiepro-
ces verbeterd.

De eerste Nederlandse gloeilampenfabrieken ontwikkelden zich naar Engels
voorbeeld. De seksesegregatie in deze fabrieken kwam overeen met die in Engeland.
Om Philips te kunnen plaatsen in de context van de ontwikkeling moeten we enige
aandacht besteden aan de seksesegregatie van de eerste Nederlandse gloeilampenfabrie-
ken.

De eerste Nederlandse gloeilampenfabriek stond in Rotterdam. In het bedrijf
van De Khotinsky was het vervaardigen van gloeilampen nog uitsluitend het werk
van Engelse en Duitse mannen. De tweede gloeilampenfabriek in Nederland werd
in juli  gesticht door de firma Johan Boudewijnse te Middelburg. Door de sterke
oriëntatie van deze Middelburgse ondernemers op Engeland was de vestigingsplaats
een logische keuze. De directe aanleiding voor de vestiging vormde de Engelse
octrooiwetgeving die in  bepaalde dat het alleenrecht van gloeilampenfabricage
in Engeland berustte bij Edison & Swan. Alle andere producenten van gloeilampen
namen noodgedwongen de wijk naar andere landen om daar hun ‘know how’ te
gelde te maken. Zo ook Charles John Robertson, voorheen manager van de Bernstein
Electric Light Company te Londen. Robertsons ‘vlucht’ uit Engeland dwong hem
min of meer tot een verbintenis met Johan Boudewijnse om in diens fabriek tegen
een vergoeding van zes pond per week een deugdelijke gloeilamp voort te brengen.



controleurs en pompsters 

. Ibidem, .
. Ibidem, .
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In het jaar  richtte Robertson de fabriek in, leerde Nederlands en oefende ‘the
raw native hands’ voor het subtiele werk dat daar wachtte. Dit soort arbeid werd
in de fabriek van Boudewijnse uitsluitend door mannen verricht. Robertson had
in de jaren tachtig in verschillende Engelse gloeilampenfabrieken gewerkt. Het aantal
werklieden in vaste dienst liep op tot  man in . Onder hen bevonden zich
Engelse ‘flashers’ die de gloeidraad overal even dik maakten en Duitsers die de glazen
ballonnen bliezen. Het aantal glasblazers nam drastisch af nadat besloten was om
glasballons in het vervolg in te kopen. De buitenlandse vaklieden verdienden tussen
ƒ  en ƒ  per week. De Nederlandse arbeiders verdienden tussen ƒ  en ƒ  per
week. De buitenlanders verdienden dus vijf tot zeven maal zoveel als de Nederlan-
ders.

De derde Nederlandse gloeilampenfabriek werd in  door Roothaan & Ale-
wijnse in Nijmegen opgericht. In  werkten er  mannen,  vrouwen,  jongens
en  meisjes. Het is niet bekend of in dit bedrijf buitenlandse werklieden de
gloeilampen produceerden. De vierde Nederlandse gloeilampenfabriek was die van
Goossens, Pope & Co en werd in  in Venlo opgericht. De technische leiding
lag bij de Engelse ingenieur F. R. Pope. In tegenstelling tot de andere Nederlandse
gloeilampenfabrieken beperkte Goossens, Pope & Co. zich van het begin af aan tot
de productie van gloeilampen. In de fabriek werkten twee keer zoveel vrouwen als
mannen. De beide fabrikanten namen zelf hun personeel aan. ‘Goossens informeert
of de betrokkene tot honderd kan tellen en Pope beziet de handen van de gegadigde.
Zijn die vingers gevoelig genoeg voor het vereiste precisie-werk?’ De loonkosten
bij Goossens en Pope bedroegen slechts veertig procent van die bij Boudewijnse.
Dat kwam niet alleen omdat het loonpeil in Venlo lager lag dan in Middelburg. Het
was ook het resultaat van een bewust gevoerd personeelsbeleid. Pope nam geen dure
buitenlanders in dienst maar leidde de mensen zelf op en had meer en jongere
vrouwen in dienst. 

Gerard Philips zag de Venlose gloeilampenfabriek als voorbeeld zoals bleek uit
de brief die hij op  februari  aan Emile Woschke schreef. Philips had Woschke
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als bedrijfsleider van zijn toekomstige gloeilampenfabriek aangeworven. Woschke
had voor die tijd bij de gloeilampenfabriek van Seel in Brussel gewerkt. Gerard Philips:

In Venlo hat man im Anfang zwei Deutsche Glasbläser gehabt, jetzt aber nicht mehr.
Alles wird von den Mädels gemacht. Das macht einen grossen Unterschied. Wir müssen
das auch später versuchen um ordentlich konkurrenzfähig zu sein. Die Venlosche Fabrik
ist ein gesundes Geschäft, ganz anders wie Seel. Sie machen gute Geschäfte und wir
müssen versuchen jene Herren nachzufolgen. 

Philips streefde dus bewust naar de inschakeling van goedkopere vrouwen. En hij
richtte het productieproces zo in dat dit ook mogelijk was.

. De ontwikkeling van de Philips-gloeilampenfabriek

Philips startte in  in Eindhoven als producent van gloeilampen. Philips wist de
productie van gloeilampen uit te breiden van . stuks in  tot , miljoen
in . In de Eerste Wereldoorlog begon Philips met de productie van radiolampen.
Dit vormde het begin van het vervaardigen van allerlei radio-onderdelen en, eind
jaren twintig, van complete radio’s. In  produceerde Philips  miljoen gloei-
en radiolampen. Tegen die tijd was het bedrijf het stadium waarin het hoofdzakelijk
één product vervaardigde, ontgroeid en een volwaardige elektronicafabriek geworden.
Omdat het zwaartepunt van de productie verschoof van gloeilampen via radiolampen
naar radio’s zal de seksesegregatie per product worden bekeken.

De start: de productie van de kooldraadlamp
Philips was als vijfde Nederlandse gloeilampenfabriek betrekkelijk laat op de markt
verschenen. Zij verscheen op het tijdstip waarop de ambachtelijke fabricagemethode
in deze bedrijfstak plaats maakte voor een industriële wijze van produceren. De gloei-
lamp werd een massa-artikel en het productieproces diende daarop te worden afge-
stemd. Gerard Philips besteedde de eerste jaren aan het zelfstandig ontwikkelen van
het productieproces van gloeilampen. In het oprichtingsjaar  ging alle aandacht
naar de inrichting en uitrusting van de nieuwe gloeilampenfabriek. In  werd
het eerste personeel aangenomen, werd de fabriek schoon gemaakt en startte het
leerproces dat in  werd voortgezet. Geplaagd door vele kinderziektes was de
productie ver beneden de kostendekkende prognose. 
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Philips begon naar het voorbeeld van Pope & Goossens in Venlo als een ge-
specialiseerde gloeilampenfabriek met een sterk doorgevoerde arbeidsdeling. In de
jaren negentig waren de machines die handarbeid in de verschillende onderdelen
van het productieproces overbodig maakten, nog niet ontwikkeld. De enige methode
die in de jaren negentig beschikbaar was om de productiekosten te drukken, was
het doorvoeren van een sterke arbeidsdeling. Het op die manier inrichten van het
productieproces heeft Philips bewust nagestreefd. Gerard Philips brak met de tra-
ditionele manier van gloeilampen maken door dure mannelijke specialisten en ging
gloeilampen produceren met maximale arbeidsdeling en minimale loonkosten. De
keuze van Philips had als consequentie dat vanaf het begin op grote schaal met
goedkope arbeidskrachten, dus met vrouwen en meisjes, werd gefabriceerd.

Op die manier was het wel mogelijk ‘fabrieksmatig’ te produceren, nog voordat
er verregaand kon worden gemechaniseerd. Maar zelfs Philips kon niet helemaal
zonder vaklieden die kennis van het productieproces bezaten. Zo kwam de al eerder
genoemde E. Woschke in mei  naar Eindhoven om als ervaren productiechef
de fabriek van Philips in werking te stellen en met name die praktische kennis en
bekwaamheden in praktijk te brengen waaraan het Gerard Philips aan had ontbroken.

Als glasblazer werd W. Müller die voorheen net als Woschke bij de gloeilampenfabriek
van Seel in Brussel had gewerkt, aangetrokken. Gerard Philips had duidelijke ideeën
over de taken van de buitenlandse mannen, zoals blijkt uit de brief die hij schreef
aan een sollicitant uit de gloeilampenfabriek te Gelnhausen:

Ihre Arbeit würde bestehen in die Herstellung und Reparatur der Pumpen, das
Controlliren der Arbeit und Anlehren der Mädchen, und wenn ein Mal nöthig, das
Einschmelzen u.s.w. der Lampen. 

Begin  werden de eerste vrouwen voor de productie aangetrokken. ‘Marie Bogers
was het eerste meisje dat werd aangenomen; even later kwam ik’, vertelde Jana van
Buul hierover later in een interview:

Met zijn tweeën begonnen wij de fabriek schoon te maken. [Philips startte de productie
in de voormalige bukskinfabriek van J. F. Schröder] Daar was heel wat werk aan. Het
heeft enige tijd geduurd voor er werd gefabriceerd, want de machines moesten gesteld
worden. [..] Er werden tafels gereedgemaakt, die werden met latten beslagen en draad
eroverheen en daar kwamen lampen aan te hangen [..] Toen de fabriek in orde was zijn
wij met één tafel begonnen. Er waren intussen wat meer meisjes bijgekomen [..] totdat
er een stuk of tien waren, zodat het een groepje was; anders kan je niets beginnen [..]
Het moest allemaal voorgedaan worden ... Gerard heeft ’t alleen mij en Marie
voorgedaan. Zelf had Jana de slag om de kooldraad te bevestigen al snel te pakken.
Toen er meer meisjes werden aangenomen, moest zij het de andere meisjes leren. ‘Zelf
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hoef je niet te werken’ zei Gerard Philips tegen haar, ‘als je het maar verder leert en
erop toeziet dat ze het goed doen.

Daarmee werd Jana van Buul de eerste vrouwelijke toezichthouder bij Philips.
Halverwege  werkten er  vrouwen en  mannen bij Philips. De mannen deden
het grove werk: het opstellen en onderhouden van de machines, het stoken van de
ketel, het smelten van lampvoeten en het transporteren van grondstoffen en afgewerkte
producten. De vrouwen, in alle boeken steevast meisjes genoemd, deden het fijne
werk: het monteren van de gloeidraadjes en het verpakken van de lampen. Eigenlijk
deden vrouwen al het directe productiewerk dat nodig was voor het maken van de
gloeilampen. Antoinetta Mansvelders begon in  op elf-jarige leeftijd bij Philips
als nummer . Ze vertelde dat ze ‘allerlei werkzaamheden [had] verricht, onder andere
pap maken voor de kooldraad.’ Met de groeiende productie was ook meer personeel,
dat wil zeggen meer vrouwen, nodig. Deze werden onder andere geworven via het
reeds bij Philips werkzame personeel. Zo vroeg Gerard Philips in  aan Driek
van Buul, de machinist, die zijn dochter Jana al in het bedrijf had of hij wellicht nog
een dochter thuis had. Zo kwam Lucia van Buul ook in het bedrijf. 

Ik was nog niet helemaal twaalf jaar, maar ik werd toch aangenomen. Ik kreeg licht werk:
lampen sorteren op de brandramen. Geleidelijk aan kreeg ik ander werk; het aantal
mensen steeg van lieverlede, de produktie ook.

Een gloeilamp bestond uit een draad, in dit geval van koolstof, een ballon en een
fitting. Philips kocht in de eerste periode glasballonen en fittingen bij andere be-
drijven. De productie van een gloeilamp gebeurde bij Philips in vier hoofdbewer-
kingen. Eerst moest de koolstofdraad worden gemaakt, vervolgens moest deze kool-
stofdraad voor verdere bewerking geschikt worden gemaakt, daarna werd de kool-
stofdraad in de ballon bevestigd en ten slotte werd de gloeilamp afgewerkt. Het schema
. geeft weer uit welke arbeidshandelingen deze vier hoofdbewerkingen bestonden
en door wie ze werden gedaan. Voor sommige bewerkingen in het schema . is
niet bekend hoeveel arbeid(st)ers er aan werkten, zodat in die gevallen zijn geen
aantallen zijn opgenomen.
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I. MAKEN VAN KOOLSTOF II. MONTAGE VAN DE 
DRADEN KOOLDRAAD

1 spuiten 1 MAN 11 knippen en 10 MEISJES
2 opwikkelen 2 MEISJES tellen platina
3 afwikkelen 3 MEISJES 12 controleren 1 MAN
4 denitreren 1 MAN
5 afsnijden 2 MEISJES 13 platina
6 meten plat slaan 30 MEISJES

draaddikte 20 MEISJES 14 platina aan
7 vorm maken 5 MEISJES kooldraad
8 carboniseren 1 MAN hechten 40 MEISJES
9 prepareren 10 MEISJES 80 MEISJES
10 tellen en 3 MEISJES 1 MAN

afsnijden
45 MEISJES
3 MANNEN

III. BEVESTIGEN VAN DE KOOL-
DRAAD IN DE BALLON

15 stengel  maken … MANNEN
IV. VACUUM POMPEN EN

AFWERKEN VAN DE LAMP 16 ballon wassen 20 MEISJES
18 vacuüm pompen 60 VROUWEN en stengel aanzetten
19 dichtsmelten 4 MEISJES 17 insmelten van de 20 MEISJES
20 fotometreren 10 MEISJES draden in de ballon
21 controleren 1 MAN 40 MEISJES
22 opkitten 12 MEISJES … MANNEN
23 geleidedraden

solderen 6 MEISJES
24 oppoetsen … MEISJES
25 mat maken

en lakken … MEISJES
26 stempelen … MEISJES
27 inrollen in

golfkarton … MEISJES
28 in kisten pakken … MANNEN

60 VROUWEN
32 + .. MEISJES

.. MANNEN

Schema . Productieproces en seksesegregatie bij de productie van kooldraad-
gloeilampen bij Philips, ca 

Schema . is samengesteld op basis van drie verschillende bronnen. De eerste bron is de
informatie die Philips de voorbereidingscommissie van de Nationale Tentoonstelling van
Vrouwenarbeid in  verschafte. Philips onderscheidde op dat moment tien stappen in het
productieproces: IIAV, archief NTVA, inv.nr. . De tweede bron is de zeer gedetailleerde
beschrijving van het productieproces die Van der Waerden gaf van de situatie eind : Van
der Waerden, Geschooldheid en Techniek, -. Daarbij maakte hij een vergelijking met de situatie
rond . Op basis van de vergelijking van Van der Waerden en de informatie die Philips de
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Vrouwen sorteren de stengels. Voor het
sorteren van de stengels was goed licht nodig,
vandaar de opstelling bij de ramen. Op de
achtergrond een opzichter. (PCA, nr. -
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commissie ter voorbereiding van de Nationale Tentoonstelling voor Vrouwenarbeid verschafte,
is het productieproces en de seksesegregatie bij de kooldraad-gloeilampenproductie te
reconstrueren. De derde bron is het bevolkingsregister van Strijp van -: in tegenstelling
tot andere gemeenten werd in Strijp bij de beroepsopgaven een zeer gedetailleerde functie gegeven.
Ad Otten van het PCA heeft daaruit een lijst van  personen samengesteld die voor  bij
Philips werkzaam waren: PCA-bibliotheek nr. , Otten, ‘Het personeel fa. Philips & Co.
-’, Bijlage . Uit deze lijst van personen is af te leiden door welke sekse een bepaalde
functie werd uitgeoefend en wat de gemiddelde leeftijd was.

Het maken van de koolstofdraden gebeurde door een oplossing van nitrocellulose
onder constante druk door een zeer fijne opening te spuiten. De gladde draden werden
opgevangen in een glazen vat. Dit werk gebeurde door één man. De draad werd
gedroogd door hem op een zacht beklede trommel te wikkelen. Deze trommel werd
door meisjes met de hand gedraaid. Aldus gedroogd werd de draad door drie andere
meisjes afgewikkeld. Ook dit gebeurde aanvankelijk met de hand. Daarna werden
de draden met de hand op glazen platen gewikkeld. Omdat de draad zeer kwetsbaar
was, moesten de meisjes die de draad opwikkelden en afwikkelden zeer voorzichtig
zijn. Dit zal mede een reden geweest zijn om dit werk door meisjes te laten doen
omdat die als voorzichtigere werkkrachten werden gezien dan mannen en jongens.
Daarna werden de draden door middel van een chemisch proces gereduceerd tot
cellulose. Dit gebeurde weer door een man. Het afsnijden van de draden van de glazen
platen gebeurde door meisjes. De dikte van de gemaakte draden moest nu tot op
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honderdsten van millimeters worden gemeten. Dit gebeurde rond  door een
twintigtal vrouwen. Het werk vereiste een zeer lange leertijd. De draadjesmeetsters
kregen dan ook geen stukloon maar een betrekkelijk hoog uurloon ‘om de zucht
naar ander werk of meer verdienste niet bij de meisjes te laten opkomen’. 

Om de draad de juiste vorm te geven, werd deze door meisjes op grafietblokken
gewikkeld. Daarna werden de koolstofblokken met de draden in een oven verhit.
Dit werk werd door een man gedaan. Om te zorgen dat verschillende draden toch
eenzelfde elektrische weerstand bezaten, werd de draad onder een glazen klok en
in een atmosfeer van koolwaterstofgas door elektrische stroom tot gloeien gebracht.
Dit gebeurde door meisjes. Van de geprepareerde draden moesten de uiteinden
worden afgesneden en deze draden moesten worden geteld. Dit gebeurde wederom
door meisjes. Hiermee was de kooldraad gereed. Bij de vervaardiging ervan werkten
rond   meisjes en slechts  mannen. De mannen hielden zich bezig met che-
mische bewerkingen. De meisjes en vrouwen deden werk dat grote precisie en
voorzichtigheid vereiste.

De koolstofdraad kon pas in de glasballon worden ingesmolten als aan elk van
de uiteinden een platina doorvoerdraad was gemonteerd. Platina had dezelfde uitzet-
tingscoëfficiënt als glas. Het knippen en tellen van het fijne platina gebeurde door
tien meisjes onder strenge controle van een mannelijke opzichter. Een andere groep
meisjes sloeg de uiteinden van het platina plat, trok de platinadraad door een gaatje
waardoor de platte stukjes zich ombogen tot een busje waarin later de kooldraad werd
gestoken. Het vasthechten van de kooldraad aan de platinadraad gebeurde in een
bad met zware koolwaterstoffen waardoor stroom werd geleid. Daarmee was de draad
gemonteerd en klaar om in de ballon ingesmolten te worden. Bij de montage van
de kooldraad werkten rond  zo’n  meisjes en één mannelijke opzichter.

De volgende stap in het productieproces was het bevestigen van de koolstofdraad
in de glazen ballon. De ballons werden eerst door vrouwen schoon gewassen. Daarna
werd er een glazen buis, de stengel, aangezet. De stengels werden door mannen
gemaakt. Het vastsmelten van de stengel aan de ballon gebeurde door  meisjes.
Daarna werd de gemonteerde draad in de ballons gesmolten. Dit gebeurde met de
hand door meisjes. Bij de bevestiging van de kooldraad in de glasballon werkten rond
  meisjes.

Nu volgde de laatste fase van het productieproces, het vacuümpompen en verder
afwerken van de gloeilamp. Het vacuümpompen geschiedde in de Engelse,
Amerikaanse, Duitse en Belgische gloeilampenfabrieken aanvankelijk nog met
handpompen. Omdat dit zwaar werk was, werd het door mannen gedaan. Bij Philips
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Pompster bezig met het luchtledig pompen van lampen, circa . (PCA, nr. A )

werd van het begin af aan echter met machinale pompen gewerkt. Daardoor was
dit niet langer fysiek zwaar werk en kon het door vrouwen worden gedaan. Het was
verantwoordelijk werk bij hoge temperaturen en het werd daarom niet aan meisjes
overgelaten. Daarna werden de lampen dichtgesmolten door  meisjes. Vervolgens
moest worden onderzocht of de lampen volledig luchtledig waren. Dit gebeurde
handmatig door meisjes. Daarna moesten de lampen worden gefotometeerd, dat wil
zeggen dat de lichtsterke moest worden gemeten. Daarin bestonden aanzienlijke
verschillen. De elektrische meettoestellen werden door meisjes bediend. Zij leerden
dit werk eerst als hulp bij een arbeidster die het vak al beheerste en werkten daarna
zelfstandig. Het werk werd streng gecontroleerd door een man. Daarna gingen de
lampen naar het magazijn. Pas bij de bestelling kregen de lampen de gewenste fitting.
Deze werd met kit vastgemaakt en daarna gedroogd in molenvormige ovens. Dit
gebeurde door  vrouwen, de lampengipsters. Daarna werden de geleide draden
aan de fitting gesoldeerd. Dit gebeurde door  meisjes. Sommige lampen werden
mat gemaakt met een zandblaasmachine of gekleurd door ze in lak te dopen. Beide
werkzaamheden werden door meisjes verricht. Daarna werden de lampen door meisjes
opgepoetst en voorzien van een stempel, in karton gerold en in kisten of dozen gepakt.
Het inpakken van lampen gebeurde weliswaar door zowel mannen als vrouwen maar
de inpaktaken waren strikt gescheiden. Vrouwen rolden de gloeilampen in de kokertjes
en mannen pakten de kokertjes in kisten.

Tussen  en  was het productieproces op een groot aantal punten gewij-
zigd. De aanzienlijke wijzigingen in het productieproces waren kenmerkend voor
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deze nieuwe industrie. Kleine wijzigingen vonden plaats bij het maken van de kool-
draad. Daar werd de trommel in plaats van met de hand door een motor bewogen
(bewerking  en ). In  waren  meisjes in staat alle draden voor de fabriek te
leveren. Deze verandering had geen invloed op de seksesegregatie. 

Bij het meten van de draaddikte vond een enorme arbeidsbesparing plaats. Rond
 werkten daar zo’n  arbeidsters aan. Als de productie niet was gewijzigd, zouden
dat er in  wel  zijn geweest. Omdat de draden onder een constantere druk
werden gespoten, was ook minder controle nodig. In  werden nog slechts steek-
proeven genomen door  draadmeetsters, een volleerde draadmeetster en een leerlinge
die opgeleid was als reserve. De volleerde draadmeetster deed dit werk in  al
twaalf jaar terwijl haar leerlinge het drie jaar deed. Ondanks het feit dat beide ar-
beidsters dit werk al zeer lang deden waren er nog steeds meetverschillen tussen
beiden. Ook in dit geval had de sterke arbeidsbesparing geen effect op de bestaande
seksesegregatie.

Een andere belangrijke wijziging bij het maken van de kooldraad vond plaats
bij het prepareren, dat wil zeggen het ervoor zorgen dat draad overal dezelfde
weerstand had. Deze verbeteringen in de productie was vooral het werk van de in
 in dienst gekomen Piet Staal. Hij vergrootte eerst het aantal standaarden in de
klokken voor het prepareren van de kooldraad van één naar drie. Hierop aansluitend
vereenvoudigde hij de bediening. Zo zaten eerst  meisjes aan een stel klokken: de
eerste bediende de kranen en schakelaars,  meisjes zetten de eindjes kooldraad in
en uit de standaarden en de vierde controleerde of de weerstand goed was. Bij de
volgende stap, waarvoor Staal een automaat had gemaakt die de stroomtoevoer
uitschakelde zodra de juiste weerstand was bereikt, kon één meisje het af. 

De meest ingrijpende wijzigingen vonden plaats bij de montage van de kooldraad.
Om kosten te besparen, werden de stukjes platina die werden gebruikt steeds kleiner.
Om ze nog enigszins hanteerbaar te houden, werden er door vrouwen stukjes nikkel
aangesoldeerd en vervolgens een glazen bolletje omheen gesmolten. Dat omsmelten
gebeurde ook weer door meisjes en vrouwen. Om materiaal te besparen, kwam er
dus werk voor vrouwen bij. Maar er verdween ook werk. Rond  werden de
uiteinden van de platina draden platgeslagen en door een gaatje getrokken om een
busje te vormen. Dit was zeer arbeidsintensief werk dat door meisjes werd gedaan.
In  was ‘deze ongeschoolde arbeid [..] vervangen door een machine, die beide
bewerkingen doet. Ze maakt  meisjes overbodig en verving ze door één man, die
nu de zeer gemakkelijk aan te leren arbeid aan de machine, die het eigenlijke werk
doet, verricht.’ In dit geval had de mechanisering duidelijke gevolgen voor de
seksesegregatie. Met de wijziging van het productieproces was dit werk van vrouwen
verdwenen en mannenwerk geworden. De mechanisatie van deze arbeidshandeling
was hier in één keer doorgevoerd en niet stapsgewijs zoals bij andere arbeidshandeling-
en. Bij de voorgaande mechanisatie was de seksesegregatie niet veranderd. De
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. Ibidem, .
. IIAV, archief NTVA inv.nr. , ‘Arbeid der vrouwen bij gloeilampenfabrikage’, opgave van Philips

begin .

motieven van de werkgever om laatstgenoemde machine door een man te laten
bedienen, moeten niet zozeer worden gezocht in de moeilijkheidsgraad van het werk
en evenmin in het feit dat het werk aan een machine was want het was gemakkelijk
te leren werk en vrouwen werkten ook aan andere machines. De bedrijfsleiding zag
mannen veeleer als ‘bedrijfstrouwere’ arbeidskrachten dan vrouwen waardoor het
werk aan de machine niet telkens aan nieuwe arbeiders zou hoeven te worden geleerd.
Het was bovendien betrekkelijk eenvoudig om dit werk door de andere sekse te laten
verrichten omdat de arbeidsorganisatie radicaal werd gewijzigd, waardoor associaties
met sekselabels van het werk in de voorgaande situatie door arbeid(st)ers niet snel
zou worden gemaakt. 

Maar mechanisatie betekende niet per definitie dat de seksesegregatie ook wijzigde.
Het bevestigen van de kooldraad aan het platina is hiervan een mooi tegenvoorbeeld.
Aanvankelijk werd de kooldraad in een bad met koolwaterstoffen aan het platina
gehecht. Dit werk werd door meisjes gedaan. ‘Toen kwam de Amerikaanse methode
van insmelten, die in dit onderdeel van de fabrikage een gehele omwenteling bracht.
In één woord is het principe van deze methode zo aan te geven: men smelt platina
en geleiddraden in een glazen buisje (het brugje) en dit kan men voortaan vastpakken
en gemakkelijk hanteren.’  Meisjes werkten aan  van deze Amerikaanse ma-
chines. Zij leerden dit werk in vijf weken terwijl de kitsters acht weken nodig hadden
om het werk te leren. In dit geval had de mechanisering van het productieproces
geen invloed op de seksesegregatie omdat er ook na de mechanisatie nog heel veel
arbeidskrachten voor de nieuwe bewerking nodig waren.

De voor de insmeltmachine benodigde buisjes werden door  meisjes met de
hand gesneden. Dit werk werd niet gemechaniseerd omdat de meisjes het sneller
deden dan de toen daarvoor beschikbare machine. De productiestap na de insmelt-
machine was daarentegen weer wel gemechaniseerd. Aan de roefelmachines die de
voetjes van de lamp vormden, werkten  meisjes. Zij leerden dit werk in drie weken.

Zoals bij een nieuwe industrie was te verwachten, volgden wijzigingen in het
productieproces van gloeilampen elkaar snel op. Vanaf de start van de gloeilampenpro-
ductie bestond er een zeer sterke arbeidsdeling maar bijna al het werk werd met de
hand gedaan. De productie van gloeilampen gebeurde door vrouwen. Mannen
werkten slechts bij enkele chemische processen en hadden toezichthoudende taken.
Blijkens een opgave van Philips uit begin  kenden alle afdelingen mannelijke
opzichters, ook die afdelingen waar uitsluitend vrouwen werkten. Philips gaf de voor-
keur aan mannelijke opzichters boven vrouwelijke omdat de eerste ‘duurzaam aan
de fabriek werkzaam blijven’. Er vond een voortdurende arbeidsbesparing plaats,
eerst door organisatorische wijzigingen en vervolgens door technische vernieuwingen.
De meeste van deze wijzigingen hadden geen gevolgen voor de seksesegregatie zoals
ook blijkt uit tabel .. 
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Tabel . Aantal mannen, jongens, vrouwen en meisjes werkzaam bij de productie
van kooldraadgloeilampen (-)

jaar mannen en jongens vrouwen en meisjes totaal
mannen jongens perc.

mannen
& jongens

vrouwen meisjes perc.
vrouwen 
& meisjes

1891 5 50 1 4 50 10
1892 9 30 21 70 30
1893
1894 7 25 5 16 75 28
1895 60
1896
1897 153
1898 50 44 23 190 127 77 411
1899 70 41 25 222 117 75 450
1900 160 47 35 258 135 66 600
1901 89 12 29 205 44 71 350
1902 35 5 22 99 43 78 182
1903 61 1 19 243 26 81 331
1904 45 0 22 136 22 78 203
1905 47 2 22 152 26 78 227
1906 57 8 22 189 42 78 296

Bronnen: PCA, Otten, Het personeel van de Philips & Co (-), -; Brouwers/Tabak,
Werken in Vrijheid,  en AR N-Br., archief Provinciaal Bestuur, inv.nr. . Verslag van de
Toestand der Provincie Noord-Brabant over , datum opgave Philips  maart ; SARE,
Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KvK) te Eindhoven over ; SARE,
archief KvK Eindhoven, inv.nr. . Correspondentie ; Verslag van de KvK over het jaar
; AR N-Br., Archief Proviciaal Bestuur Noord-Brabant, inv.nr. , Gemeente Verslag
Eindhoven ; SARE, archief KvK Eindhoven, inv.nr. . Correspondentie ; Verslag
van de KvK over het jaar  en AR N-Br., Provinciaal Archief, inv.nr. , Gemeente Verslag
Eindhoven ().

De mechanisering betekende in de meeste gevallen dat wat vrouwen en meisjes aan-
vankelijk met de hand deden zij na de mechanisatie met behulp van machines ver-
richtten. Als de mechanisatie in een keer plaatsvond en bovendien een sterke reductie
van het aantal benodigde machinebedieners tot gevolg had, werd nieuw werk aan
de machine mannenwerk.

De metaaldraadlamp
In  begon Philips met de productie van de metaaldraadgloeilamp. De gloeidraad
werd nu niet langer van koolstof maar van wolfram gemaakt. Deze draad kon een
veel hogere temperatuur verdragen en gaf veel meer licht. Voor de productie van
een metaaldraadlamp was aanvankelijk vijfmaal zoveel arbeid nodig als voor die van
de koolstoflamp. Elke lamp had minstens vijf gloeidraden en het productieproces
was veel ingewikkelder dan voor de oude kooldraadlampen. Voor elk van die bewer-
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MAKEN VAN METAAL DRADEN MONTAGE VAN DE
METAALDRAAD

1 opvangen 5 stermaken:
40 MEISJES bovenste 50 JONGENS

2 doorknippen onderste 50 MEISJES

3 bindmiddel … MANNEN 6 kitten 60 MEISJES
verwijderen

4 formateren 150 MEISJES

Schema . Productieproces en seksesegregatie bij de productie van gespoten
metaaldraadgloeilampen bij Philips 

kingen kwamen nieuwe machines die moesten worden bediend. Deze omschakeling
had een enorme personeelsgroei tot gevolg: eind  werkten er  personen bij
Philips, eind  waren dat er . Vooral het percentage meisjes onder de  jaar
nam als gevolg van de productie van de metaaldraadgloeilamp sterk toe: van ,
van het personeel in eind  tot , van het personeel eind . Er was slechts
een verschuiving naar meer meisjes onder de  jaar. Met de daarop-volgende uit-
breiding van de productie in de periode - steeg het aantal meisjes van 
naar  en het aantal volwassen mannen van  naar  (zie tabel .).

Bron: Van der Waerden, Geschooldheid en Techniek, -.

Vergelijken we schema . met dat van de koolstofdraden (.) dan blijkt het ar-
beidsintensieve karakter van het maken van de metaaldraad. Voor het maken van
de gespoten metaaldraad waren  meisjes en enkele mannen nodig tegen slechts
 meisjes en  mannen bij de koolstofgloeidraad. Zo waren er alleen al  meisjes
werkzaam voor het opvangen en doorknippen van de metaaldraad. Het verwijderen
van het bindmiddel gebeurde weer door enkele mannen. Ook hier was het controleren
van een chemisch proces het werk van mannen. Het formateren, het onder een glazen
stolp tot gloeiing brengen van de draad waardoor deze stevig werd, was een zeer ar-
beidsintensief deel van het productieproces en er werkten maar liefst  meisjes bij
dit onderdeel.

De montage van de metaaldraad gebeurde op dezelfde manier als bij de koolstof-
draad. Hetzelfde brugje werd gebruikt maar hierop werd voor de metaaldraad een
glazen staafje gesmolten waaraan aan beide kanten een zogenaamde ster werd gemaakt.
Een ster bestond uit een groep van tien nikkeldraadjes. De bovenste ster werd aan
het brugje gesmolten en de onderste ster aan de wolframdraden. Er waren twee
groepen sterma(a)k(st)ers van verschillende sekse. Een groep van  jongens smolt
de bovenste ster aan het brugje en een groep van  meisjes smolt de onderste ster
aan de wolframdraden. Beide groepen verrichtten hetzelfde werk maar toch werd
er onderscheid op basis van sekse gemaakt door ze elk een aparte werking te laten
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. Van der Waerden, Geschooldheid en Techniek, -.
. De Lamp,  september .

Arbeidster spant de gloeidraad met de hand op het ‘brugje’ in de lamp, dat bestaat uit een glazen
buis met op het einde een knopje, waarop straalsgewijs steunhaakjes zijn gesmolten. Door het buisje
lopen twee geleidedraadjes die in de platte ‘kneep’ zijn ingesmolten. Circa . (PCA, nr. A )

verrichten. De verderop geconstateerde loonverschillen tussen stermakers (ƒ ,

per dag) en stermaaksters (die ƒ , per dag verdienden) waren waarschijnlijk het
gevolg van het feit dat de stermaaksters als groep ouder was dan de stermakers. Een
groep van  kitsters maakte de onderste ster vast aan de geleidedraden. De aldus
gemonteerde metaaldraden werden op dezelfde manier in de ballon gesmolten als
de kooldraden.

Het aan elkaar smelten van de stengel en de ballon kon bij de metaaldraadlamp
machinaal gebeuren. Daarbij moest scherp worden opgelet: het kruisvuur moest op
de kop van de ballon  komen want als een ander gedeelte werd geraakt, was die ballon
bedorven en was daaruit geen lamp meer te maken.

Een arbeidster die goed daarin geoefend is, kan met de hand meer werk leveren, meer
stengels aanzetten, dan de machine. Daar bij de machine echter arbeidsters gebruikt
kunnen worden die minder goed geoefend zijn, neemt het aanwenden dezer machine
vooral in fabrieken voor metaaldraadlampen, meer en meer toe.

De overschakeling van de kooldraadlamp naar de gespoten metaaldraadlamp had dus
een gedeeltelijke doorbreking van de seksesegregatie tot gevolg. Het werk in de
eigenlijke productie werd niet langer uitsluitend door vrouwen en meisjes gedaan.
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mannen vrouwen
MAKEN VAN METAALDRADEN
spuiten 8 63
formeren 18 129

MONTEREN VAN METAALDRAAD
brugjes maken 1 14
stermaken 28 42
kitten 2 27
aansmelten 48

BEVESTIGEN VAN METAALDRAAD IN DE BALLON
stengels 2 8
blazen 3 33
aansolderen 1 6

VACUUM POMPEN EN AFWERKEN VAN DE LAMP
pompen 8 116
gipsen 5 32
brandramen 3 13
pakken 3 8

ONDERSTEUNENDE AFDELINGEN
werkplaats 98
smederij 35
magazijn 7
kantooradministratie 6

totaal 228 539

Tabel . De verdeling van de in  in dienst gekomen mannen en vrouwen bij
de productie van metaaldraadgloeilampen bij Philips

Bron: PCA, inv.nr. .. Ziekenbusregister van door Philips aangenomen werknemers (-
) gesplitst naar functie voor mannen en vrouwen.

Er was nu ook een groep jongens bij de productie van gloeilampen werkzaam, na-
melijk de stermakers. Maar zelfs daar deden jongens en meisjes niet hetzelfde werk.
Het was overigens uitzonderlijk dat jongens en meisjes bijna hetzelfde werk ver-
richtten. De seksesegregatie bleef ook bij de productie van de gespoten metaaldraad-
gloeilampen sterk. Meestal werkten mannen en vrouwen op verschillende afdelingen.
Dit wordt geïllustreerd in tabel . waarin de verdeling van nieuw aangenomen
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. Statistiek van de loonen en den arbeidsduur der volgens de Ongevallenwet  verzekerde werklieden in
de metaalindustrie, in .

mannen en vrouwen over de verschillende afdelingen en hun werkzaamheden bij
de productie van de metaaldraadgloeilamp zichtbaar worden.

In bepaalde afdelingen zoals de smederij, de technische werkplaats, het magazijn
en het kantoor, werkten uitsluitend mannen. De aansmelterij was de enige afdeling
waar uitsluitend vrouwen werkten. Maar afgezien van de stermakerij werkten in de
overige productie-afdelingen veel meer vrouwen dan mannen. Mannen waren in
die afdelingen dan ook uitsluitend met het toezicht en niet met de eigenlijke productie
belast. In  verrichtte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzoek
naar de lonen en de arbeidsduur in de metaalfabrieken.

Tabel . Verdeling van mannen, jongens, vrouwen en meisjes over de verschillende
afdelingen in de Philips-gloeilampenfabriek in 

kooldraad mannen jongens vrouwen meisjes totaal

lampenmontage-afdeling 71 174 245
pomperij 12 14 26
gipserij 38 38
totaal 0 0 83 226 309

metaaldraad mannen jongens vrouwen meisjes totaal

draadmakerij 48 140 188
lampenmontage-afdeling 16 115 79 563 773
pomperij 25 112 137
photometrie-afdeling 17 59 76
gipserij/branderij 41 165 206
totaal 16 115 210 1039 1380

machinereparatie mannen jongens vrouwen meisjes totaal

draaierij 79 15 94
bankwerkerij 86 29 115
koperslagerij 18 18
monteur 50 15 65
vuurwerkerij 29 29
totaal 262 59 321

totaal Philips mannen jongens vrouwen meisjes totaal
aantal 338 192 311 1272 2113
percentage 16 9 15 60 100

Bron: Statistiek van de loonen en den arbeidsduur der volgens de Ongevallenwet  verzekerde werklieden
in de metaalindustrie, in ,  XLVIII.
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Het fotometeren van lampen, circa .
(PCA, nr A )

Uit deze gegevens zijn de verdeling van mannen, jongens, vrouwen en meisjes over
de verschillende afdelingen en hun werkzaamheden bij de gloeilampenfabriek van
Philips af te leiden.

Deze verdeling is in tabel . weergegeven. Hierbij moet wel worden bedacht
dat het CBS een andere leeftijdsgrens hanteerde dan de eerder aangehaalde ge-
meenteverslagen en verslagen van de Kamer van Koophandel. In laatstgenoemde
verslagen werd de grens tussen jeugdigen en volwassenen bij  jaar gelegd terwijl
door het CBS een leeftijdsgrens van  jaar werd gehanteerd.
Uit tabel . blijkt dat de productie van gloeilampen met kooldraad al duidelijk
op z’n retour was. Hiervoor werkten in  nog maar  vrouwen en meisjes. Bij
de productie van de metaaldraadgloeilamp werkten op dat moment  arbeid(st)ers.
Er is tevens een zeer duidelijk verschil te zien. De fabricage van de kooldraadlamp
gebeurde uitsluitend door vrouwen en meisjes terwijl bij de productie van metaal-
draadgloeilampen ook mannen en jongens waren betrokken, zij het uitsluitend bij
de montage van de gloeilampen. In de machine- en reparatiewerkplaats werkten daar-
entegen uitsluitend mannen en jongens. In totaal werkten er in  bij Philips 

arbeiders. Meisjes jonger dan  jaar vormden zestig procent van het personeelsbestand.
Daarnaast werkten er bijna evenveel volwassen mannen als vrouwen (boven de 

jaar) en slechts negen procent jongens onder de  jaar. De eigenlijke productie van
gloeilampen gebeurde voor  procent door vrouwen en meisjes. 
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. Halbertsma, Levensschets G. L. F. Philips  Oct.  -  Jan. , -.
. ‘De omschakeling op de getrokken in plaats van de gespoten metaaldraad betekende een aanzienlijke

arbeidsbesparing.’ Verslag Kamer van Koophandel Eindhoven (), . 
. PCA, bibliotheek nr. , Ad Otten, ‘Het personeel van Fa. Philips & Co.’, .
. Naamloze Vennnootschap Philips gloeilampenfabriek -, de eigentijdse personeelscijfers zijn

volgens Ad Otten wel betrouwbaar: PCA bibliotheek nr.  Ad Otten, ‘Het personeel van Fa.
Philips & Co.’, .

Eind  vond een ingrijpende wijziging in het productieproces plaats die duide-
lijke gevolgen had voor de seksesegregatie. Als gevolg van deze verandering werd
de gloeidraad niet langer gespoten maar getrokken. Het arbeidsintensieve spuiten
van de metaaldraad was nu niet langer nodig en al in juli  werd de fabricage van
gespoten gloeilampen geheel stopgezet. De metaaldraad werd nu met behulp van
zogenaamde hamermachines gemaakt. Deze machines had Anton Philips in oktober
 tijdens een reis in de Verenigde Staten besteld. Het maken van de gespoten
metaaldraad was vrouwenwerk maar met de overschakeling naar de getrokken
metaaldraad verdween dit werk. De hamermachines waarmee de getrokken metaal-
draad werd gemaakt, werden door mannen bediend met het argument dat dit werk
verwant was aan dat in de technische werkplaatsen. Alleen het opzetten van de draad
op de dubbele rij haakjes werd nog door vrouwen met de hand gedaan. Deze vereen-
voudiging en mechanisering van het productieproces hadden tot gevolg dat het aantal
mannen met  afnam en het aantal meisjes met  afnam. Door de invoering van
de hamermachines had de gloeilampenfabriek in het najaar van  minder
arbeidskrachten nodig terwijl de productie steeg. Aangezien de productie van
gloeilampen overwegend door vrouwen en meisjes gebeurde, werden zij ontslagen,
vooral de pendelarbeidsters uit de verder gelegen plaatsen als Tilburg, ’s-Herto-
genbosch en Deurne. Philips vergoedde namelijk de reiskosten van de pendelarbeid-
sters en hun ontslag leverde dus een extra besparing op. 

Van vrouwen- naar mannenbedrijf
Met de overgang van gespoten draad naar getrokken draad treedt voor een aantal
jaren weer een stabilisatie op voor wat betreft de totale personeelsomvang. Die schom-
melt in de jaren / rond de  werknemers(sters) om in  te stijgen
naar . In  steeg het aantal arbeid(st)ers tot  en eind  is het aantal
werknemers(sters) opgelopen tot  terwijl al voor  het aantal van  wordt
overschreden.

De wisselende werkzaamheden van vrouwen bij de productie van gloeilampen
zijn goed te illustreren aan de hand van een Philips-arbeidster. Haar verhaal over haar
werk en loopbaan bij de Philips-gloeilampenfabriek geeft een indruk van de organisatie
van de productie en de seksesegregatie in de jaren tien en twintig.

Ik kwam op elfjarige leeftijd in  bij Philips in de pomperij werken. [...] In de
pomperij werkten we met zo’n  meisjes, niet ouder dan - jaar, want dan werd
je te oud voor dit werk en gingen ze naar een andere afdeling. In de pomperij moesten
we watjes in de kop van de lampjes stoppen. Aan de ene kant van de ruimte werden
de lampen gebrand, aan de andere kant werden ze ingesmolten. We kregen een bak
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. Interview van Yvonne Otterdijk met een (anonieme) Philips-arbeidster, ‘De vrouwenarbeid bij
de N.V. Philips’, -.

. Ibidem.

Vrouwen aan het werk in de gipserij in de jaren twintig van de twintigste eeuw. Rechts een
opzichter. (PCA nr. --)

met zo’n  lampjes voor ons, en als we die met watjes gevuld hadden, moesten we
een bonnetje tekenen en haalde de lampendrager de bakken op. Na controle werden
ze dan op elkaar geschoven.

Het werk aan de vacuümpompen werd, zoals uit het interview blijkt, na de Eerste
Wereldoorlog door jonge meisjes gedaan. Voor die tijd was het werk voor volwassen
vrouwen geweest. Door het gebruik van andere pompen was het werk lichter
geworden zodat het nu wel door jonge meisjes kon worden gedaan. 

Als het slap was moesten we naar de oude fabriek, waar we de stempels van de oude
hulzen mochten afschuren. Dit kwam niet zo nauw, we werkten daar graag, ook al
verdienden we nog minder. Op de afdelingen hadden we geen naam, alleen een nummer,
, en als m’n nummer dan door de baas werd geroepen dan wist ik het al, dan had
ik er weer niet genoeg gemaakt. [..] Als je te langzaam werkte of te lang op de toiletten
bleef kreeg je er van langs. [..] Later ben ik naar de gipserijafdeling gegaan, daar werkten
we met  meisjes aan een molen, er stonden meer dan tien molens. Er was daar een
insmeerder en die moest gips in de hulzen doen, een meisje stond naast hem en die moest
de draadjes van de lamp in die hulzen stoppen. Hoe rechter je de hulzen op de lampen
kon zetten hoe meer je kon verdienen, want dan was je een goede gipster. Een meisje
soldeerde de draadjes op de hulzen, een of twee andere meisjes poetsten de hulzen met
zand en spiritus, een ander meisje zette een stempel op de huls. Zingen mochten we
niet onder het werk, een beetje tegen elkaar praten wel, maar het werk moest doorgaan.
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Vrouwen aan het werk bij de lampenmolen, circa . (PCA nr. --)

Vanaf de start van de gloeilampenfabriek tot de Eerste Wereldoorlog werkten er meer
vrouwen dan mannen bij Philips. Na de Eerste Wereldoorlog veranderde dit en vorm-
den mannen de meerderheid. Vrouwen werkten in de productie-afdelingen terwijl
volwassen mannen in de ondersteunende afdelingen werkten.

Tabel . Aantal mannen, jongens, vrouwen en meisjes werkzaam bij de Philips
gloeilampenfabriek (-)

jaar mannen jongens vrouwen meisjes totaal
abs.    % abs.    % abs.    % abs.    %

1907 82 22 14 4 204 55 68 18 368
1908 205 19 56 5 431 40 397 36 1089
1909 390 23 68 4 660 40 552 33 1670
1910 447 26 80 5 855 49 368 21 1750
1911 451 23 185 9 905 46 429 22 1970
1912 544 25 143 7 952 45 500 23 2139
1913 767 36 107 5 750 36 487 23 2111
1914 504 21 97 4 1288 54 477 20 2366
1915 1293 40 181 6 1291 40 464 14 3229

Bron: SARE, Gemeente Verslagen Eindhoven (-).

De toename van het aantal bij Philips werkzame mannen was voor een groot deel
het gevolg van het streven naar verticale integratie van de productie. Dat wil zeggen
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dat Philips ertoe overging steeds meer activiteiten ter ondersteuning van de eigenlijke
gloeilampenproductie in eigen beheer te nemen. De beslissing om de machines voor
het eigen bedrijf zelf te ontwikkelen en te vervaardigen, betekende feitelijk de eerste
stap naar die verticale integratie. Gerard Philips construeerde in , in afwachting
van een in de Verenigde Staten bestelde machine, zelf een brugjesmachine die beter
voldeed dan de Amerikaanse die in  arriveerde. Aanvankelijk werden er slechts
incidenteel machines door Philips zelf gebouwd maar vanaf  gebeurde het als
regel. Alle nieuwere machines werden vanaf  bij Philips gebouwd. Het gevolg
was dat het aantal mannelijke vaklieden sterk toenam. Deze werden van elders
aangetrokken of zelf opgeleid. De toename van geschoolde mannelijke vaklieden
bleek ook uit de gegevens van de ziekenbusregistratie. In  werkten  van de
 bij de ziekenbus ingeschreven mannen in de machinewerkplaats. Dit waren
geschoolde vaklieden als bankwerkers, smeden, fitters, metaaldraaiers en instrumentma-
kers. Daarnaast waren er nog  mannen werkzaam in de smederij. In  werd
de productie van gloeilampen nog voor tachtig procent door vrouwen gedaan. In
 was dit percentage, mede door de toevloed van mannelijke vaklieden, gezakt
tot  en in  zelfs tot . In de machinereparatiewerkplaats werkten in  al
 mannen en  jongens. Tegelijk met de daling van het percentage vrouwelijk
personeel zakte ook het percentage jeugdigen onder het fabriekspersoneel van 

in  naar  in  terwijl in die groep een verschuiving optrad in de verhouding
tussen jongens en meisjes. Het percentage jongens nam iets toe terwijl het percentage
meisjes iets daalde. Waarschijnlijk was er toen al sprake van een verminderd aanbod
van meisjes en vrouwen en werden er daarom noodgedwongen jongens aangenomen.

Het streven naar verticale integratie bij Philips werd versneld door het uitbreken van
de Eerste Wereldoorlog. In februari  werd de uitvoer van glazen ballons uit Duits-
land die noodzakelijk waren voor de gloeilampenfabricage, verboden. Philips was
nu aangewezen op de binnenlandse productie van deze glasballonnen. In eerste in-
stantie betrok Philips die van de glasfabriek uit Leerdam. Om onafhankelijk te blijven
van anderen werd in  door Philips een eigen glasfabriek gebouwd die in 

in bedrijf kwam. In  werd met de bouw van een tweede glasfabriek begonnen
die nog in hetzelfde jaar in werking werd gesteld. Trots meldde Philips dan ook: ‘Door
de voltooiing van deze tweede glasfabriek zijn wij thans voor de belangrijke grondstof
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Vrouwen werkzaam op de wikkelafdeling, circa . Op de wikkelafdeling werd de gloeidraad
op het binnenwerk (stengel met steundraadjes) van de lamp aangebracht. Vrouwen werkten aan
de tafels, mannen werkten als opzichters. (PCA, nr. A )

glas geheel onafhankelijk van derden.’ Het werk in glasfabrieken was overwegend
mannenwerk en met de bouw van deze glasfabrieken werd het mannelijk element
bij Philips wederom versterkt. Volgens Brand waren buitenlandse arbeidskrachten
onmisbaar bij het opzetten van deze glasfabrieken. Op  januari  reed volgens
hem een feestelijk versierde trein met buitenlandse glasblazers Eindhoven binnen.

Volgens Van der Waerden was het evenwel opvallend dat de glasfabriek ‘kan mar-
cheren met arbeiders, die tot voor kort nooit in soortgelijk bedrijf werkzaam waren.
Slechts enkele Belgische arbeiders werken er en de overigen, tevoren volslagen on-
geschoold, hebben in die korte tijd de nodige training gekregen. Wederom een tref-
fend voorbeeld van de geringe behoefte aan geschooldheid voor de massa der arbeiders
in het moderne grootbedrijf der massafabricage.’ Van der Waerden beschouwde
glasblazen als ongeschoold werk maar deze mening was niet onomstreden. Geschoold
of ongeschoold, het blazen van glas was traditioneel mannenwerk. Ook in de Philips-
glasfabrieken bleef dit zo.
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In  werd de fabricage van golfkarton, het belangrijkste verpakkingsmateriaal
bij de gloeilampenindustrie, door Philips zelf ter hand genomen. Om in de papier-
behoefte van de kartonnagefabriek te voorzien, werd er in  een papierfabriek
gebouwd die in  in gebruik kwam. Zowel in de karton- als in de papierfabriek
werkten veel meer mannen dan vrouwen.

Integratie van de productie van gloeilampen
Rond  was het maken van gloeilampen, zoals we hebben gezien, nog vrijwel
uitsluitend handwerk. Aanvankelijk was er sprake van een afdelingsgewijze productie,
een opeenstapeling van onderdelen die vervolgens werden samengevoegd. Vooral
na de overschakeling op de productie van gloeilampen met een getrokken metaaldraad
werden steeds meer delen van het productieproces gemechaniseerd. In  ontston-
den zogenaamde volggroepen. Een volggroep was een set machines waarmee één
soort lamp (zoals vacuümlamp, speciaallamp, e.d.) werd gemaakt. Het werk aan
dergelijke machines bestond uit het gaande houden van de machine en het verhelpen
van storingen. Het proces verliep steeds vloeiender, dat wil zeggen dat er steeds minder
haperingen in het productieproces veroorzaakt door handmatige handelingen optraden.
Eerst werden de deelbewerkingen gemechaniseerd en vervolgens werd het samen-
stellen van de gloeilampen gemechaniseerd. De enorme productiviteitsstijging die
dit tot gevolg had, is te zien in tabel ..

Tabel . Aantal arbeiders werkzaam bij de productie van gloeilampen en de
productiviteit per arbeider in de verschillende onderdelen per uur tussen  en


jaar 1900 1914 1921 1924 1928 1929 1930

aantal arbeiders 400 2800 5100 7300 6800 6500 5800

aantal gloeilampen per persoon per uur

maken gloeidraad 40 200 350 700 1200

monteren 60 150 200 250 1000

bevestigen 20 100 200 500 1000

afmaken lamp 40 80 300 500 1000

Bron: Van der Waerden, Over rationalisatie en werkloosheid, - en Arbeidsbesparing en werkloosheid,
-.
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Vrouw bedient één van de nieuwe gloeilampenmachines, die geheel automatisch uit verschillende
onderdelen een complete Philips lamp samenstelt, in . (PCA nr. C )

De afwerking van gloeilampen was toen het meest arbeidsintensieve onderdeel van
de productie. Vanaf  werden de machines in toenemende mate vervolmaakt
waarmee de organisatie van de productie telkens werd verbeterd. In  waren de
montage, het insmelten en het afwerken van de gloeilamp uitsluitend het werk van
machines. Tot  namen zowel de productiviteit als het aantal arbeiders in de gloei-
lampenfabricage toe. In  werd het hoogste aantal arbeiders in de gloeilampenpro-
ductie bereikt. Daarna daalde het aantal arbeiders terwijl de productiviteit bleef stijgen.
Dit werd bijvoorbeeld bereikt door een groep meisjes verantwoordelijk te maken
voor een eindproduct.

In een z.g. kettingploeg van  meisjes werd begonnen waarbij elk een onderdeel der
lamp maakte tot ze geheel afgewerkt de eindstreep passeerde. Eerst waren  meisjes
noodig om  lampen per uur te verwerken. Nu en dan kwam een chef met ‘n horloge
in de hand bij de kinderen zitten om hen aan te sporen sneller te werken. Thans is het
al zoo ver doorgevoerd dat maar  meisjes meer noodig zijn, doch  tot  lampen
per uur klaar komen.

Uiteindelijk resulteerde dit in  in de invoering van een nieuwe gloeilampenmachi-
ne ‘welke geheel automatisch uit de verschillende onderdelen een Philipslamp
samenstelt’. Deze steeds verdere mechanisering leidde niet tot het verdwijnen van
vrouwen uit het productieproces van de lampenfabricage. De in  ingevoerde
gloeilampenmachine werd nog steeds door vrouwen bediend.
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In de radio-afdeling was echter een voortdurende vraag naar arbeid zodat door
Philips werd gemeld: ‘Arbeiders die in een bepaald onderdeel overcompleet geraken,
worden onmiddellijk in een ander nieuw onderdeel weer geplaatst.’  

. De radiofabriek van Philips

De productie van radio’s bij Philips ontwikkelde zich uit de productie van radiolampen
waarvan de fabricage nauw verwant was aan die van de gloeilampen. In  werd
begonnen met de productie van radiolampen, in  met de productie van gelijk-
richters (toestellen om wisselstroom in gelijkstroom om te zetten), kort daarna met
plaatspanningsapparaten, in  met luidsprekers en in  met ontvangstapparaten.
Het arbeidstempo werd systematisch opgevoerd. Een voorbeeld uit vele: in 

leverde een meisje aan de pooldraadmachine in de radiofabriek  à  stuks per
uur, in  reeds  à  en in  al  en dat steeds met dezelfde machine.

De fabricage van de verschillende radio-artikelen betekende dat het zwaartepunt
van de productie verschoof van gloeilampen naar radio-onderdelen. Deze omslag
vond in  en  plaats, zoals blijkt uit de navolgende gegevens. In de eerste
negen maanden van  werd er voor  miljoen aan radio-artikelen uitgevoerd;
in dezelfde periode van  was dit opgelopen tot  miljoen. In dezelfde periodes
was de uitvoer van gloeilampen slechts gestegen van  naar  miljoen. Van deze
productie was % bestemd voor de export. De massale productie van radio’s vergde
een enorm aantal arbeidskrachten. Hoewel de productie van radiolampen meer was
gemechaniseerd dan die van gloeilampen, vergde dit onderdeel toch zeer veel arbeid.
Bij de productie van radiolampen moest veel meer controle plaatsvinden dan bij de
productie van gewone gloeilampen. Wegens het arbeidsintensieve karakter was het
maken van radiolampen vrouwenwerk. Dit was net als bij de start van de productie
van gloeilampen een bewuste keuze van de bedrijfsleiding geweest. Op die manier
konden de productiekosten zo laag mogelijk worden gehouden. Dit was tevens de
reden om te experimenteren met de lopende band waarvoor volgens Philips ‘meisjes
bij uitstek geschikt zijn’. Om te bewijzen dat meisjes beter geschikt waren voor
het werken aan de lopende band dan mannen, haalde Philips het voorbeeld aan van
de Nederlandse Seintoestellen Fabriek (NSF) in Hilversum. Dit bedrijf werd in 
door Philips overgenomen. Bij de NSF werkten meisjes aan enkele lopende banden.

Wegens andere werkmethodes kwam in die fabriek een aantal geoefende metaalbewerkers
zonder werk. Men heeft toen een proef genomen met het samenstellen van een band
door deze mannen en jongens. Deze wisten, dat hun al of niet blijven in de fabriek afhing
van het slagen van de proef. Ondanks deze wetenschap was de proef na enkele maanden
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een groot fiasco. Over het algemeen schijnen de meisjes beter geschikt te zijn voor werkzaamheden,
waarbij niet gedacht behoeft te worden en de jongens en mannen beter voor werk, dat nadenken
vereischt. En vooral ook voor werk, waarbij zij zelf het resultaat zien en waarbij zij het idee krijgen,
dat zij zelf iets scheppen. 

Het is natuurlijk niet zo verwonderlijk dat metaalbewerkers die een grote mate van
autonomie hadden in hun werk zich niet zonder meer lieten omvormen tot arbeiders
aan de lopende band waarbij ze geen enkele vrijheid hadden en hun werktempo door
de snelheid van de band werd gedicteerd. Het mogelijke ontslag was voor deze groep
niet zo dreigend aangezien ze waarschijnlijk bij een ander bedrijf wel in hun eigen
vak aan de slag konden. Philips concludeerde hieruit dat mannen vooral goed waren
in werk waarbij ze moesten nadenken en vrouwen juist in werk waarbij ze dat niet
hoefden maar een omgekeerde conclusie kan even goed worden getrokken. Vrouwen
kwamen immers meestal in werk terecht waarbij ze niet werden geacht na te denken
en hadden zich daaraan zo goed mogelijk aangepast. 

Philips schafte overigens na enige tijd het maken van radiolampen aan de lopende
band weer af, naar eigen zeggen omdat door de sterk doorgevoerde arbeidsdeling
aan de band de nauwgezetheid waarmee moest worden gewerkt en de verantwoorde-
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lijkheid voor fouten verdwenen. Radiolampen werden vanaf dat moment weer
geheel of grotendeels door één persoon in elkaar gezet. Omdat met die methode
van werken het resultaat van het eigen werk duidelijk was te zien, waren jongens
voor die methode beter geschikt dan meisjes, aldus Philips. Door de bedrijfsleiding
van Philips werden specifieke eigenschappen aan een van beide seksen toegeschreven.
Jongens wilden volgens Philips een tastbaar resultaat van hun werk zien. Meisjes waren
daarentegen juist geschikt voor deelarbeid waarbij zij niet hoefden na te denken.
Daardoor waren zij bij uitstek geschikt voor de fabricage van de radiolampen aan
de lopende band waar zowel de arbeidshandelingen als het tempo door de band
werden gedicteerd. Dit voorbeeld illustreert dat de verschillen tussen jongens en
meisjes door Philips werden geconstrueerd. Er werd een verband verondersteld tussen
arbeidsmethode en sekse. Dit verband rechtvaardigde de seksesegregatie in die situatie
terwijl dit verband tussen arbeidsmethode en sekse in de gloeilampenfabriek niet be-
stond. Daar vervaardigden vrouwen wel een compleet product aan de geïntegreerde
gloeilampenmachine.

De montage van radio-apparaten gebeurde vanaf , toen met de productie werd
begonnen, aan de lopende band. De productie van radio’s vergde een groot aantal
arbeidshandelingen die zich nog moeilijk lieten mechaniseren. Dit in tegenstelling
tot de gloeilampenfabricage waarbij de verschillende handelingen langzamerhand
waren geïntegreerd in één machine. De lopende band was een ideaal middel om de
productiekosten te drukken en het tempo op te voeren. Aan de lopende band werden
alle interne delen van de radio in een metalen frame bevestigd. Nadat deze elektro-
nische assemblage klaar was, werd het frame getest en aangepast. Vervolgens werd
de houten kast met de luidsprekers er omheen gedaan en werd de radio opnieuw
getest. Op de lopende band stonden stippen. Op elke stip stond een radio in aanbouw.
De arbeidster moest de radio van de stip pakken, een handeling verrichten en de radio
terugplaatsen op dezelfde stip. Het tempo waarin de stippen voorbij kwamen bepaalde
het arbeidstempo. Er werkten  of  volwassen arbeid(st)ers aan de montagebanden
waar de radio-apparaten in elkaar werden gezet. Als de arbeiders die belast waren
met de elektrische instelling, het inkasten, enz. werden meegerekend, werkten er
zelfs ongeveer  arbeid(st)ers aan de band. De montage bestond uit zes hoofdbewer-
kingen: de montage van het chassis, de mechanische controle, het trimmen, het
storingzoeken en de reparatie, het inkasten en de gevoeligheidscontrole. Aan deze
lopende banden werkten hoofdzakelijk volwassen vrouwen. Het werk aan de lopende
band werd door Philips, zoals we hierboven al zagen, beschouwd als vrouwenwerk.
Het toezicht op de lopende band werd echter uitgeoefend door een man. In een
beschouwing over de lopende band werd daarvoor de volgend reden gegeven:
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. Tijdens hun bezoek van  tot  oktober  aan de Philipsfabriek verbaasden de heren P.
Waelbroeck en T.G. Spates van het internationale arbeidsbureau uit Genève zich al over het
‘geringe’ aantal vrouwen dat in de Philipsfabrieken werkzaam was, namelijk . vrouwen op
het toenmalige personeelsbestand van ., Les Usines Philips, .

. ARA, archief Arbeidsinspectie, inv.nr. . Onderzoek arbeid aan den loopende band bij Philips
() en PCA inv.nr. ., F. van den Bergh, Fabricage Radioapparaten /,  e.v.

. Glucksmann, Women Assemble, -.

Is het dan niet beter een vrouw als leidster van de band aan te stellen. Zéér positief moet
ik daar met neen op antwoorden. Er komen nergens zoveel conflicten voor als daar, waar
vrouwen door een vrouw geregeerd worden. [..] de man is altijd in organisatorisch en
technisch opzicht beter in staat tot het geven van leiding dan een vrouw. 

Door de enorme expansie van de radioproductie van Philips was het aanbod van
vrouwelijke arbeidskrachten in de regio Eindhoven onvoldoende om aan de vraag
te voldoen. Op  oktober  trad de .-ste werknemer bij Philips in dienst.

In november  werd het vooroorlogse maximum van . bereikt. Een groei
van meer dan . in twee jaar tijd. 

Vrouwen en meisjes werden in de wijde omgeving geworven maar er waren
er onvoldoende om al het werk dat traditioneel door hen werd gedaan, uit te voeren.

Noodgedwongen werden dus ook mannen en jongens aangenomen voor het lopende
bandwerk. Het gevolg was dat in Eindhoven zowel mannen als vrouwen aan de
lopende band voor de productie van radio’s werkten. 

Mannen kregen echter al heel snel apart werk aan de lopende band. Zo was het
inkasten, het binnenwerk van de radio in de radiokast plaatsen, mannenwerk met
als argument dat het lichamelijk zwaar was. Toen Philips echter in  in het
Engelse plaatsje Mitcham een fabriek voor radiotoestellen bouwde, werd daar hetzelfde
technische productiesysteem aan de lopende band toegepast als eerder in Eindhoven.
In Mitcham werkten bijna uitsluitend vrouwen aan de lopende band waar de radio’s
werden geassembleerd. Hier deden de vrouwen dus ook het inkasten. Lopende
bandwerk bij Philips in Engeland was, anders dan in Eindhoven, weer per definitie
vrouwenwerk. In Eindhoven was door het gebrek aan vrouwen deze strikte
seksesegregatie in de productie niet vol te houden. Hier kregen mannen ook taken
aan de lopende band, zij het over het algemeen andere taken dan vrouwen. De
seksesegregatie was in Eindhoven dan ook minder stringent dan in Engeland. 
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Grafiek . Aantal mannen en vrouwen werkzaam bij Philips-fabrieken tussen 
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.  De crisis van de jaren dertig

Tijdens de economische crisis van de jaren dertig daalde de personeelsomvang bij
Philips fors. De eerste daling tekende zich af in . In  nam het aantal werk-
nemers scherp af: van ruim . in januari  tot rond . in . 

Bron: Bakker Schut, Industrie en Woningbouw,  en Verwey-Jonker, Lage Inkomens,
.

Van Drenth concludeert op basis van haar analyse van de weekstaten van de Philips-
werknemers (met inbegrip van het hoger personeel) dat de eerste daling in  vooral
het vrouwelijk Philipspersoneel betrof. Toen Philips echter in  uitgebreidere
maatregelen ging nemen, groeide het percentage mannelijke arbeidskrachten dat
ontslag kreeg sneller dan dat van de vrouwen. Philips ontsloeg in  relatief veel
meer (dure) mannelijke arbeiders bij de gloeilampen- en radioproductie dan (jonge)
arbeidsters. In totaal werd ongeveer twee derde van het productiepersoneel ontslagen.
Daarbij ging het vooral om mensen die in de hausse van de jaren twintig van heinde
en verre bij Philips waren komen werken en om dure pendelarbeiders voor wie Philips
de reiskosten betaalde. De crisis beïnvloedde het aandeel van de vrouwelijke
arbeidskrachten dat in  op het dieptepunt van % stond. In  trok het weer
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aan tot %. Wanneer medio  het personeelsbestand van Philips weer langzaam
begint te groeien, blijkt het percentage vrouwelijk personeel weer teruggekeerd tot
het peil van de tweede helft van de twintiger jaren. In de loop der tijd steeg het tot
% in  waarmee het niveau van voor de crisis was bereikt.  Eind augustus 

werkten bij Philips  vrouwen waarvan  op kantoor, op een totaal personeelsbe-
stand van bijna ..

Hoe de verdeling was van mannen en vrouwen over de verschillende Philipsfabrie-
ken is in tabel . voor  weergegeven. 

Tabel . Verdeling van mannen en vrouwen over de verschillende Philipsfabrieken
in 

percentage

mannen vrouwen totaal

Gloeilampenfabriek 47 53 753
Grondstoffenfabriek 70 30 669
Radiolampenfabriek 40 60 2.354
Glasfabriek 89 11 957
Papierfabriek 99 1 87
Cartonnagefabriek 77 23 133
Ontvangsttoestellenfabriek 37 63 404
Luidsprekerfabriek 57 43 732
Apparatenfabriek 92 8 249
Gasontladingsbuizenfabriek 79 21 202
Philitefabriek 80 20 428
Metaalwarenfabriek 77 23 461
Machinefabriek en technisch bureau 99 1 1.040
Kantoor en leiding 80 20 2.662
Vervoer en schoonhouden fabrieken 87 13 193

Totaal 69 31 11.324

Bron: Combinatie van ARA, archief Arbeidsinspectie inv.nr. . Gegevens omtrent vrouwen-
arbeid, volledig rapport eerste district en RAL, archief Arbeidsinspectie Maastricht, inv.nr. .
Onderzoek vrouwen- en meisjesarbeid. 

Vrouwen vormden nog steeds een meerderheid in de gloeilampenfabriek. Ook bij
de radiolampenfabricage en de productie van radio-ontvangsttoestellen werkten meer
vrouwen dan mannen. Daarentegen werkten er bijna geen vrouwen in de ma-
chinefabriek of de papierfabriek. Omdat kantoor en leiding waren samengenomen,
werd een deel van de seksesegregatie verhuld. Op kantoor werkten uitsluitend vrou-
wen en de leiding werd uitsluitend door mannen uitgeoefend. Hetzelfde verschijnsel
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. ARA, archief Arbeidsinspectie, inv.nr. . Gegevens omtrent vrouwenarbeid, volledig rapport
e district ().

. Brand, Eindhoven sociografie van de lichtstad, .
. ARA, archief Arbeidsinspectie, inv.nr. . Onderzoek naar de lopende band bij Philips in .
. De Bruijn, Haar werk, .
. Brand, Eindhoven sociografie van de lichtstad, . ‘Philips houdt namelijk, juist om de katholieke wens

in dit opzicht tegemoet te komen, geen getrouwde vrouwen in dienst.’

Anna Maas begin jaren twintig bezig bij de
fabricage van kooldraadlampen. Zij werd
geboren op  december  en was van 
tot mei  bij Philips in dienst. Gedurende
haar gehele loopbaan was zij werkzaam bij de
fabricage van kooldraadlampen. Zelfs na haar
huwelijk in  bleef zij nog enige tijd werk-
zaam vanwege haar grote (onvervangbare)
vakbekwaamheid.(PCA nr. A )

deed zich voor bij het vervoer en bij het schoonhouden van de fabrieken. Vrouwen
deden het gehele schoonmaakwerk en mannen regelden het gehele vervoer. 

Philips kende een relatief hoog arbeidsverloop. Volgens Brand lag dit in de periode
- op %, in  was dit opgelopen tot % en in  zelfs tot %.

Dat betekende dat in  een derde deel van de fabrieksbevolking binnen een jaar
bij Philips vertrok. In  was het arbeidsverloop gedaald tot %. In dat jaar hadden
mannen een arbeidsverloop van % en vrouwen van %. Helaas zijn er verder geen
statistieken bewaard gebleven waaruit het arbeidsverloop voor mannen en vrouwen
apart is te berekenen. 

Dit hoge arbeidsverloop had een relatief jonge fabrieksbevolking tot gevolg. Dit
bleek uit de leeftijdsopbouw van de fabrieksbevolking bij Philips. Vooral de vrou-
welijke fabrieksbevolking was zeer jeugdig. Sommige auteurs gaan zo ver door te
stellen dat er helemaal geen gehuwde vrouwen bij Philips werkten. Zo stelt de arbeids-
sociologe Jeanne de Bruijn dat er geen gehuwde vrouwen bij Philips werden aan-
genomen en dat vrouwen werden ontslagen op het moment dat zij huwden. De
Bruijn baseert zich hierbij op de sociograaf W. Brand die van  tot  bij Philips
werkte. De sociologe Hilda Verwey-Jonker baseerde zich eveneens op Brand toen
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. Verwey-Jonker, Lage Inkomens, . 
. Dit blijkt uit de opgave van Philips uit begin  IIAV, archief NTVA inv.nr. . ‘Arbeid der

vrouwen bij gloeilampenfabrikage’ en het onderzoek dat in  onder  gehuwde fabrieksarbeid-
sters (van wie  in Noord-Brabant en  in Limburg) door de adjunct-inspectrice A. A. Nuijsink,
werd uitgevoerd. Op dat moment werkten er nog geen gehuwde vrouwen bij de gloeilampenfabriek
van Philips. Verslagen inspecteurs van den arbeid (), . 

. Onderzoek naar den Fabrieksarbeid van Gehuwde Vrouwen in Nederland, -.

zij stelde dat Philips tot  augustus  in de regel geen gehuwde vrouwen aannam
en de vrouwelijke werknemers bij huwelijk ontsloeg. Enige nuancering naar tijd
en omvang is hier wel op z’n plaats. Weliswaar werkten er in de begin-periode (-
) nog geen gehuwde vrouwen bij de Eindhovense Philips gloeilampenfabriek
maar later veranderde dat. In  werkten er  gehuwde vrouwen bij de gloei-
lampenfabrieken in Brabant en Limburg. Het aandeel van de gehuwde vrouwen
op het totaal aantal bij Philips werkzame vrouwen heeft in de periode -

nooit de % overtroffen (zie tabel .). 

Tabel . Aandeel gehuwde vrouwen bij Philips (-)

ongehuwde gehuwde totaal

absoluut procentueel absoluut procentueel absoluut

1910 1148 99 10 1 1158
1911 1334 98 31 2 1365
1912 1452 95 69 5 1521
1913 1237 96 50 4 1287
1914 1765 98 42 2 1807
1915 1755 96 64 4 1819

1919 1863 98 37 2 1900

1930 4713 96 189 4 4902

1934 3643 98 61 2 3704

1946 1412 95 69 5 1481

Bron: Van Drenth, De zorg om het Philipsmeisje,  en  en Gemeente Verslagen Eindhoven (-
) en ARA, archief Arbeidsinspectie, inv.nr. , Onderzoek fabrieksarbeid van gehuwde
vrouwen eerste district in  en RAL, archief Arbeidsinspectie Maastricht, inv.nr. , Onderzoek
vrouwen- en meisjesarbeid Philipsfabrieken  november  en ARA, archief Arbeidsinspectie,
inv.nr. , Rapport tekort vrouwelijke arbeidskrachten na de Tweede Wereldoorlog,  mei
.

In de crisis van de jaren dertig werden ‘alleen vrouwen die niet goed werkten bij
huwelijk ontslagen’ zoals de door Yvonne Otterdijk geïnterviewde fabrieksarbeidster
vertelde:
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. Interview van Yvonne Otterdijk met een (anonieme) Philips-arbeidster, ‘De vrouwenarbeid bij
de N.V. Philips’, -.

. ARA, archief Arbeidsinspectie, inv.nr. . Onderzoek naar de lopende band bij Philips in .
. Wegens het tekort aan vrouwen werd in  bij Philips een verordening van kracht die het ontslag

bij huwelijk minder gemakkelijk maakte, Van Drenth, De zorg om het Philipsmeisje, .

[..] toen ik in  op moest houden verdiende ik tussen de  en  gulden per week.
Ik was toen al getrouwd en in positie, maar ik werd ontslagen door de crisistijd. [..] In
de crisistijd kwam de chef donderdags of vrijdags op de afdeling en liep dan langs de
banden met ‘n groot boek; dan stond hij stil, en dan zei hij: ‘Het spijt me wel, maar
’t moet.’ En dan ging je eruit.

De Philips-directie hanteerde een selectieve ontslagregeling bij huwelijk. Zo werd
in  aan  vrouwen ‘wegens huwelijk ontslag gegeven’. Dat was de helft van
alle vrouwen die in dat jaar vrijwillig of onvrijwillig vertrokken. Vrouwen die goed
werkten mochten ook na hun huwelijk bij Philips blijven werken.   

. Mannenlonen, vrouwenlonen

De lagere lonen van meisjes en vrouwen ten opzichte van jongens en mannen zouden
voor alle ondernemers een reden moeten zijn om meer vrouwen en meisjes in het
productieproces te werk te stellen. Toch gebeurde dit niet op grote schaal. Bestaande
tradities in een bedrijfstak over wat mannenwerk en wat vrouwenwerk was, wogen
veelal zwaarder dan mogelijke besparing op de loonkosten. Doordat in de gloeilampen-
en radiofabriek van Philips de productie- en arbeidsprocessen voortdurend veran-
derden, was de mogelijkheid van traditievorming minder groot. De scheidslijnen
tussen mannenwerk en vrouwenwerk veranderden gemakkelijker in de loop van
de tijd. Daardoor was het voor de ondernemer makkelijker om gebruik te maken
van de loonverschillen. Maar laten we eerst eens kijken hoe groot die loonverschillen
bij Philips eigenlijk waren.

Op basis van het eerder gebruikte rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek
is een vergelijking mogelijk tussen de daglonen van mannen en vrouwen die in 
bij Philips werkten.

Gemiddeld verdienden de meisjes bij de kooldraadlamp ƒ , per dag en bij de
metaaldraadlamp ƒ ,. Vrouwen bij de productie van kooldraadlampen verdienden
gemiddeld ƒ , per dag en bij de metaaldraadlamp ƒ ,. De daglonen bij de
kooldraad- en metaaldraadfabricage van vrouwen en meisjes ontliepen elkaar niet
veel. Mannen verdienden bij de metaaldraadlampen ƒ , per dag en jongens slechts
ƒ ,. De lonen van de vrouwen en meisjes varieerden afhankelijk van de soort
werkzaamheden. Zowel bij de kool- als bij de metaaldraadlampen werden de hoogste
lonen verdiend bij de pomperij. De lonen bij de montage- en gipserij-afdeling waren
lager. 
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. Heerding, Deel II Een onderneming van vele markten thuis,  – aanneemlonen voor vrouwen.

Tabel . Daglonen van mannen, jongens, vrouwen en meisjes bij Philips in 
(in guldens)

kooldraad mannen jongens vrouwen meisjes

lampenmontage 1,21 1,02 
pomperij 1,28 1,20 
gipserij 1,02 
gewogen gemiddelde 1,22 1,03 

metaaldraad

draadmakerij 1,25 1,16 
lampenmontage 1,57 0,92 1,26 0,96 
pomperij 1,29 1,19 
photometrie 1,21 1,16 
gipserij/branderij 1,24 0,94 
gewogen gemiddelde 1,57 0,92 1,25 1,02 

machinereparatie

draaier 2,46 1,36 
bankwerker 2,33 1,45 
koperslager 2,59 
monteur 2,51 1,29 
vuurwerker 2,35 
gewogen gemiddelde 2,42 1,38 

gemiddeld loon 2,12 1,09 1,26 1,02 

Bron: Statistiek van de loonen en den arbeidsduur der volgens de Ongevallenwet  verzekerde werklieden
in de metaalindustrie, in , XLVIII.

Opvallend is verder dat de meisjes bij de montage van de metaaldraadlamp gemiddeld
meer verdienden dan de jongens. Voor een deel kan dit worden veroorzaakt door
een gemiddeld hogere leeftijd van de meisjes ten opzichte van de jongens, voor een
deel door grotere handigheid. Voor zowel jongens als meisjes gold het principe van
gelijke beloning bij gelijke kwaliteit van arbeid! Dit was anders bij de volwassenen.
De lonen van mannen en vrouwen waren de resultante van het loon waarvoor ze
werden aangenomen en een toeslag voor prestatie. De lonen die vrouwen en mannen
bij hun indiensttreding verdienden, waren afhankelijk van leeftijd en sekse.

Voor een deel werd het verschil in beloning van mannen en vrouwen veroorzaakt
door de verschillende lonen die jongens en meisjes bij hun aanneming verdienden.
In grafiek . zijn de uurlonen weergegeven die meisjes en jongens ontvingen op
het moment dat ze in dienst kwamen bij Philips. Naarmate zij ouder waren, steeg
hun uurloon. De uurlonen van jongens en meisjes tot en met  jaar waren gelijk.
Daarna stegen de lonen van meisjes minder hard dan die van jongens. Vrouwen van
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. ARA, archief Directie Handel & Nijverheid, inv.nr. , - en . ‘Loonstatistieken
der Eindhovense industrie’ (-).

. IISG, archief AWV, inv.nr. . De heer G. H. Ogterop van de sociaal economische afdeling
van Philips aan Verbond van Nederlandsche Werkgevers,  juni .
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Grafiek . Startlonen van jonge mannen en vrouwen bij Philips in 

 jaar zaten aan de top van hun uurloon. De enige mogelijkheid tot extra verdienste
lag in de prestatietoeslag. Voor mannen stegen uurlonen tot  jaar.

De feitelijke loonverschillen tussen volwassen mannen en volwassen vrouwen
waren nog groter dan de lonen tussen jongens en meisjes. In grafiek . zijn de
gemiddelde uurlonen van mannen en vrouwen tussen  en  weergegeven.
Daaruit blijkt dat het verschil in beloning in de loop van de jaren dertig alleen maar
groter werd. De lonen van vrouwen daalden licht in het begin van de jaren dertig
en bleven stationair in de tweede helft van de jaren dertig. De lonen van volwassen
mannen stegen juist in de tweede helft van de jaren dertig. Verdienden de bij Philips
werkzame vrouwen in de tweede helft van  nog % van het gemiddeld
mannenloon, in de eerste helft van  was dit gedaald tot %.

Bron: PCA, inv.nr. :. ‘Aanneemloonen, ingaande  juli  – Staal, onder
directeur’

In de jaren dertig werd landelijk een debat gevoerd over de mogelijkheid om werk
dat door vrouwen en meisjes werd gedaan door volwassen mannelijke kostwinners
te laten verrichten. Philips had veel vrouwen en meisjes in dienst en ‘verdedigde’
zich tegen de overheid door te stellen dat het technisch mogelijk was geweest om
‘meer meisjes en jongens aan het werk te stellen en oudere mannen door jeugdige
personen te vervangen, dan in de praktijk is geschied.’
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. Ibidem.
. Ibidem.
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Grafiek . Gemiddelde uurlonen van volwassen mannelijke en vrouwelijke arbeiders
in de Philipsfabrieken (-)

Bron: ARA, archief Directie Handel & Nijverheid, inv.nr. , - en .
‘Loonstatistieken der Eindhovense industrie’ (-).

De steeds verdergaande mechanisatie bood tevens meer mogelijkheden voor ver-
vanging van volwassen mannen door de veel goedkopere jongens en meisjes. Ook
was het aanbod van jongere arbeidskrachten, zowel meisjes als jongens, in de tweede
helft van de jaren dertig volgens Philips vrijwel onbeperkt. De situatie op de arbeids-
markt verschilde dus aanzienlijk van de situatie in de tweede helft van de jaren twintig
toen er een tekort aan vrouwen op de lokale arbeidsmarkt was. De Philips-directie
beriep zich erop een beleid te voeren dat er op gericht was om ‘zooveel mogelijk
ouderen aan het werk te houden of meisjes door jongens te vervangen. Of dit zoo
kan blijven doorgaan is geheel een kwestie van wat het bedrijf financieel kan dragen en
dit is feitelijk de kern van de zaak.’ Typering van bepaald werk als mannenwerk of
vrouwenwerk en de loonhoogte waren bij alle tot nu onderzochte bedrijven
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar bij Philips lag de seksesegregatie veel
minder vast dan bij andere bedrijven. Dit werd duidelijk onder woorden gebracht
door de heer G.H. Ogterop van de sociaal economische afdeling van Philips:

Ten aanzien van de vraag, wat te verstaan is onder een specifiek mannenwerk, jongens-
of vrouwenwerk, weten wij uit ervaring, die nog dagelijks wordt bevestigd, dat dit een
uitermate moeilijk terrein is. De grens tusschen mannen- en vrouwenwerk enz. verschuift
zich als het ware met hetgeen financieel mogelijk is. 

Philips was dus een moderne, calculerende ondernemer die zich enerzijds beriep op
de zorg voor de mannelijke werknemers, zoals uit de bovengenoemde citaten blijkt,
maar anderzijds bij het ontbreken van financiële ruimte werk door vrouwen en meisjes
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. Wackwitz, Het verband tusschen arbeidsprestatie en leeftijd, stelling XII.
. Ibidem, . Wackwitz constateerde dat de arbeidsprestaties van vrouwen en mannen tot  jaar

overeenkwamen. Boven die leeftijd waren heel weinig vrouwen werkzaam bij de Philipsfabrieken.
Wackwitz vergeleek de arbeidsprestaties van  mannen en  vrouwen bij het wikkelen van
gloeidraden en constateerde dat de arbeidsprestatie uitsluitend afhankelijk was van leeftijd, Het
verband tusschen arbeidsprestatie en leeftijd, .

. Van der Coelen,  jaar vrouwenarbeid bij Philips, .

liet verrichten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de bij Philips werkzame
ingenieur Johann Diederich Wackwitz als een van zijn stellingen bij zijn proefschrift
poneerde: ‘Gelijke betaling aan mannen en vrouwen, al of niet van denzelfden leeftijd,
die hetzelfde werk verrichten, is economisch en sociaal ongewenscht.’ Dit terwijl
hij in het proefschrift had aangetoond dat arbeidsprestaties van mannen en vrouwen
tot  jaar in de Philipsfabriek niet verschilden. Philips gebruikte de bestaande loon-
verschillen tussen mannen en vrouwen maar hield die ook bewust in stand omdat
die gezien de gelijke prestaties van mannen en vrouwen duidelijke financiële voordelen
opleverden.

. Samenvatting

De seksesegregatie en de verschuivingen daarin werden bij Philips’ gloeilampen- en
radiofabriek bepaald door verschillende op elkaar inwerkende factoren. In de bakermat
van de gloeilampenindustrie, de Verenigde Staten en Engeland, was het maken van
gloeilampen aanvankelijk mannenwerk. Bij Philips was de productie van gloeilampen
vanaf het begin vrouwenwerk. De keuze van Gerard Philips voor massaproductie
impliceerde een zo ver mogelijk doorgevoerde arbeidsdeling vanaf de start van het
bedrijf. Een sterke arbeidsdeling maakte de inschakeling van weinig technisch-ge-
schoolde arbeidskrachten en dus goedkopere arbeidskrachten mogelijk. Bij het streven
naar een zo goedkoop mogelijke massaproductie van gloeilampen was het op grote
schaal inschakelen van vrouwen en meisjes een logische stap.

Bij de buitenlandse gloeilampenfabrieken had de mechanisering van het pro-
ductieproces tot gevolg dat steeds meer vrouwen in het productieproces werden
ingeschakeld. Eerdere publicaties hebben gesuggereerd dat de mechanisering van
het productieproces bij Philips precies een tegenovergesteld effect had. Een voortschrij-
dende mechanisatie van het productieproces zou automatisch tot gevolg hebben dat
steeds meer mannen in de directe productie van gloeilampen werden ingeschakeld.

Als het proces van mechanisatie in detail wordt bestudeerd, zoals in dit hoofdstuk
is gebeurd, blijkt het effect van de mechanisatie op de seksesegregatie niet zo eenduidig
te zijn. Zo betekende de overschakeling op de metaaldraadgloeilamp aanvankelijk
een grotere vraag naar arbeid van vrouwen. Net als bij de kooldraadlamp begon de
productie heel arbeidsintensief en werd deze geleidelijk gemechaniseerd. De over-
schakeling op de getrokken metaaldraad betekende meer werk voor mannen
(metaalbewerkers). Het bedrijf als geheel veranderde van een vrouwen- naar een
mannenbedrijf. Deze verschuiving had twee oorzaken. In de eerste plaats nam het
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aandeel mannen toe door de verticale integratie van de productie. Doordat Philips
zelf grondstoffen en halffabrikaten ging maken, breidde het bedrijf zich uit met allerlei
hulpfabrieken, zoals een glasfabriek, papierfabriek, metaalwaren- en machinefabriek
waar veel meer of soms bijna uitsluitend mannen werkten. De in dergelijke bedrijven
gebruikelijke seksesegregatie werd in de hulpfabrieken van Philips overgenomen.
Deze delen van het bedrijf kenden een hoge organisatiegraad. De vakbonden scherm-
den deze mannelijke ‘enclaves’ af tegen vrouwen. In de tweede plaats ontstonden
door de enorm snelle expansie van het bedrijf in de jaren twintig tekorten op de
‘lokale’ arbeidsmarkt waardoor soms noodgedwongen jongens of mannen werden
aangenomen voor functies waar men eigenlijk meisjes of vrouwen wilde hebben.
Maar in de eigenlijke productie van gloeilampen en later van radiolampen en radio-
toestellen werkten gedurende de hele periode tot de Tweede Wereldoorlog voort-
durend meer vrouwen dan mannen.

Net als bij de bedrijven die in de voorgaande hoofdstukken aan bod zijn geweest,
ontstond er in de Philips gloeilampen- en radiofabriek snel weer een scheiding tussen
mannenwerk en vrouwenwerk. Door de voortdurende wijzigingen in het productie-
proces en regelmatige productinnovaties ontstonden telkens nieuwe productie- en
arbeidsprocessen. Deze voortdurende veranderingen boden de mogelijkheid om re-
gelmatig de seksesegregatie opnieuw in te vullen. De grenzen tussen mannenwerk
en vrouwenwerk lagen minder vast dan in de bedrijven die in de drie voorgaande
hoofdstukken zijn besproken.

Bepaald werk kon daardoor in de loop van de tijd een aantal keren van sekselabel
en van leeftijd veranderen. Het leegpompen van de gloeilampen is hier een mooi
voorbeeld van. In de jaren tachtig van de negentiende eeuw was dit in buitenlandse
en de eerste Nederlandse gloeilampenfabrieken mannenwerk. Bij Philips was het
aanvankelijk het werk van volwassen vrouwen, daarna meisjeswerk en vervolgens
weer mannenwerk. Het maken van radiolampen gebeurde aanvankelijk door jonge
vrouwen. Dit bleef zo toen dit werk aan de lopende band werd gedaan. Toen radio-
lampen niet langer aan de lopende band werden gemaakt, maar grotendeels weer
door één persoon in elkaar werden gezet, werd het ‘jongenswerk’. Voortdurend
werden de grenzen tussen mannen- en vrouwenwerk in de Philips gloeilampen en
radiofabrieken ge(her)definieerd.

Het blijft tegelijkertijd opmerkelijk dat vrijwel nooit een situatie ontstond waarin
beide seksen hetzelfde werk deden. De verschillende onderdelen van het productiepro-
ces bleven seksespecifiek, al wisselde die specificiteit in de loop der tijd. De voort-
durende technische vernieuwingen in het productieproces hadden niet alleen tot
gevolg dat de scheidslijnen tussen mannenwerk en vrouwenwerk telkens tijdelijk
waren. Ze boden tevens de ruimte voor een calculerend ondernemersgedrag. Omdat
de scheidslijnen tussen mannenwerk en vrouwenwerk slechts tijdelijk waren, werd
er bij Philips voortdurend een afweging gemaakt of nieuw werk zou moeten worden
opgedragen aan mannen, vrouwen, jongens of meisjes. Naast het argument van
geschiktheid voor het werk speelde het verschil in beloning tussen de verschillende
categorieën arbeiders bij deze afweging een belangrijke rol.





DEEL IV

CONCLUSIES





 Conclusie: fabricage van verschillen

In dit boek is de seksesegregatie in het industriële arbeidsproces in Nederland tussen
 en  onderzocht. Daarbij kwamen twee typen van segregatie aan de orde:
horizontale en verticale segregatie. Bij het eerstgenoemde gaat het om de ongelijke
verdeling van mannen en vrouwen over economische sectoren en (bedrijfs)takken;
bepaalde takken worden gedomineerd door mannen, andere door vrouwen. Verti-
cale segregatie heeft betrekking op de ongelijke posities van mannen en vrouwen
binnen bedrijven en blijkt uit functiesegregatie, beloningsverschillen en verschillen
in arbeidsverloop en loopbanen.

Er is voor gekozen om de seksesegregatie door middel van longitudinaal onder-
zoek – over bijna een eeuw industrialisatie – te bestuderen. Daarbij was het doel om
het verschijnsel in de industrie in de breedte te onderzoeken met een bepaalde
diepgang. Dit heeft geresulteerd in de bestudering van de seksesegregatie binnen vier
bedrijfstakken en vier bedrijven. Bij de bestudering van de seksesegregatie was het
arbeidsproces het vertrekpunt van onderzoek. In het industriële arbeidsproces kreeg
de seksesegregatie een specifieke vorm, zo was mijn overtuiging. 
 
Bij de bestudering heeft de volgende vraag centraal gestaan:

Hoe werd industriële arbeid gedurende de industrialisatie en de daarop volgende ontwikke-
ling van het arbeidsproces getypeerd en gedefinieerd als mannenwerk of als vrouwenwerk?

Aan de hand van de volgende vijf deelvragen heb ik getracht daarop een nader
antwoord te geven:
. Welke factoren speelden een rol bij de instandhouding van de seksesegregatie?

Op welke manier werden de verschillen tussen mannen en vrouwen voortdurend
bevestigd?

. Hoe vertaalde de functiesegregatie in industriële bedrijven zich in verschillen in
beloning, loopbanen en arbeidsverloop tussen mannen en vrouwen?

. Waarop berust het patroon van de seksesegregatie in de industrie en waar kwam
dat vandaan? Ging het om een nieuwe vorm of paste het in reeds bestaande pa-
tronen?

. Hoe kwam er verandering in de eenmaal bestaande seksesegregatie en onder in-
vloed van welke factoren? 

. Welke rol speelden de verschillende actoren (werkgevers, vakbonden, kerk en
overheid) bij de totstandkoming en instandhouding van de seksesegregatie?
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. Het eeuwige verschil

Seksesegregatie was en is regel in de Nederlandse industrie. Het onderzoek naar de
seksesegregatie in de vier bedrijfstakken en de vier bedrijven maakt duidelijk dat
vrijwel steeds onderscheid werd gemaakt tussen mannenwerk en vrouwenwerk.
Slechts in zeer uitzonderlijke situaties was er geen seksesegregatie, dat wil zeggen
dat mannen en vrouwen precies hetzelfde werk verrichtten met dezelfde beloning.
In dit onderzoek ben ik slechts twee situaties tegengekomen die dit enigszins be-
naderen. De eerste situatie was bij het maken van sigaren en dat dan nog slechts in
bepaalde delen van het land – Utrecht en Noord-Brabant – en bij bepaalde be-
drijven. De tweede situatie was bij het weven van effen katoenen stoffen in Twente
dat zowel door mannen als vrouwen gebeurde. Maar daarbij werd toch weer een
onderscheid gemaakt tussen het werk van mannen en vrouwen. Zo bedienden
vrouwen rond  twee getouwen en de mannen hadden er vier. In de Nederland-
se industrie waren situaties waarin mannen en vrouwen binnen hetzelfde bedrijf
precies hetzelfde werk deden dus heel uitzonderlijk en een situatie waarin vrouwen
en mannen in een en dezelfde ruimte werkten, was nog zeldzamer.

In een of andere vorm werd telkens verschil gemaakt tussen het werk van mannen
en het werk van vrouwen. Kenmerkend daarbij is dat de verschillen tussen ‘mannen-
werk’ en ‘vrouwenwerk’ steeds in termen van polariteiten ten opzichte van elkaar
werden gedefinieerd. Al deze polariteiten hebben een zekere logica en ze zullen
zeker voor de actoren in die tijd als vanzelfsprekend zijn ervaren. Deze tweedelingen
worden op basis van het gedane onderzoek opnieuw tegen het licht gehouden.
Daarbij zal duidelijk worden dat deze polariteiten minder vanzelfsprekend waren
dan ze aanvankelijk leken en gaandeweg werden ge(re)construeerd. De verschillen
tussen mannen- en vrouwenwerk bestonden niet als zodanig maar kregen in de
praktijk van de werkplek een bepaalde betekenis.

De eerste scheidslijn voor mannen- en vrouwenwerk was de fysieke kracht die
nodig was voor het uitvoeren van het werk. Zwaar werk gold als mannenwerk en
licht werk gold als vrouwenwerk. Deze scheidslijn was vooral van belang voor de
mechanisatie van de productieprocessen. We hebben bijvoorbeeld gezien dat het
weven van effen katoenen stoffen vóór de mechanisatie als zwaar werk gold en
daarom door mannen werd gedaan. Vrouwen verrichtten de ‘lichtere’ werkzaamhe-
den, zoals spinnen en spoelen. Ook het weven van bonte katoenen stoffen zoals dat
in Hengelo plaatsvond, werd wegens de zwaarte van het werk als mannenwerk
beschouwd. Hetzelfde gold voor het weven van wollen stoffen in Tilburg. Ook in
de kledingindustrie zijn we werkzaamheden tegengekomen die als ‘zwaar’ werden
beschouwd, bijvoorbeeld het persen van kledingstukken dat om die reden als
mannenwerk werd bestempeld. In andere arbeidsprocessen verrichtten vrouwen
echter wel degelijk zwaar werk. Zo sjouwden cassettendraagsters bij de aardewerkfa-
briek De Sphinx met cassetten van  à  kilo en fungeerden juist vrouwen als
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draagsters in de aardewerkfabriek. Ook bij de steenbakkerijen en bij het lossen van
suikerbieten werd door vrouwen zeer zwaar werk verricht. Het lijkt erop dat de
zwaarte van het werk als argument werd gebruikt op momenten dat het bestaande
arbeidsterrein van mannen aan het afkalven was, zoals in de kledingindustrie (snijders
en persers).

Een tweede scheidslijn werd getrokken tussen wat werd gedefinieerd als aangebo-
ren: ‘biologische’ vaardigheden versus ‘aangeleerde’ vaardigheden. Voor zover ‘vrouwen-
werk’ bepaalde kwalificaties vereiste, werden die veelal als aangeboren en van nature
aanwezig gedefinieerd. Daar was geen extra beloning voor nodig. Bij mannen waren
kwalificaties het resultaat van scholing. Hiervoor moest extra worden betaald. In de
loop van de tijd werden deze deels biologische (bijvoorbeeld vingervlugheid) en
deels aangeleerde (bijvoorbeeld scholing) kwalificaties steeds normerender en
explicieter. Vingervlugheid en behendigheid maar ook het vermogen om saai werk
te doen, werden gezien als vrouwelijke eigenschappen. Zowel bij de aardewerkfa-
briek De Sphinx als bij de gloeilampenfabriek van Philips werd gesteld dat mannen
de behoefte hadden om iets tastbaars te maken en dat zij zicht wilde hebben op het
eindproduct. Door tijdgenoten werd geconstateerd dat zowel het sorteren van
lompen als het sorteren van papier door vrouwen bij de KNP een behoorlijke
vaardigheid vereiste. De werkgever wilde de ervaren lompen- en papiersorteersters
dan ook zo lang mogelijk aan het bedrijf binden om hun ervaring niet verloren te
laten gaan. Er werkten bij de KNP dan ook gehuwde, oudere papiersorteersters die
enerzijds grote ervaring hadden en anderzijds relatief lage lonen hadden vergeleken
met die van de mannen. In de loop van de tijd werd getracht deze objectieve
vaardigheden steeds meer te koppelen aan vrouwelijke eigenschappen. Zo werd het
sorteren van papier gezien als typisch vrouwenwerk omdat het een goed oog en
vingervlugheid vereiste. Tijdens het debat over wat mannen- en wat vrouwenwerk
was in de jaren dertig van de twintigste eeuw, werd het sorteren van lompen
getypeerd als specifiek vrouwenwerk omdat het gevoel erbij een grote rol speelde
en ‘gevoel’ een vrouwelijke eigenschap was.

Een derde scheidslijn werd getrokken tussen geschoold en ongeschoold werk. Ge-
schoold werk gold als mannenwerk. En omgekeerd gold vrouwenwerk als onge-
schoold. Het maken van sigaren werd algemeen als mannenwerk gezien omdat het
een lange scholing vereiste. Toen Ribbius Peletier vrouwen opleidde voor het vak
van sigarenmaakster werd niet langer aan de benodigde vakbekwaamheid gerefe-
reerd. Dit gebeurde ook niet bij de Eindhovense sigarenfabriek Mignot & De Block
waar eveneens sigarenmaaksters werkten. Hetzelfde verschijnsel trad op bij het
sorteren van sigaren. Dit werd als geschoold werk beschouwd zolang mannen het
deden omdat zij in staat moesten zijn om wel zestig verschillende soorten sigaren
met het blote oog te onderscheiden. Maar deze eigenschap werd niet langer zo
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benoemd toen hetzelfde werk bij de firma Mignot & De Block in Eindhoven door
vrouwen werd gedaan. Zelfs als vrouwen precies hetzelfde werk deden als mannen,
bij wie het geschoolde karakter ervan werd benadrukt, werd het bij vrouwen steeds
niet als geschoold werk gekwalificeerd.

Het werk van de decorschilderessen bij De Sphinx-aardewerkfabriek kon gedu-
rende een eeuw rekenen op veel bewondering bij de waarnemers/toeschouwers
maar het werd niet als geschoold werk gekwalificeerd. Geschooldheid was een
eigenschap van mannen die niet aan het werk van vrouwen werd toegekend, al was
daar ‘objectief’ alle reden toe. Siân Reynolds komt in haar studie over de Edin-
burghse typografen tot eenzelfde conclusie.

Een sterk hieraan gerelateerd (vierde) onderscheid is dat tussen arbeidsintensief en
arbeidsextensief werk. Vrouwen verrichtten de arbeidsintensieve taken in het produc-
tieproces (veel arbeid ten opzichte van kapitaal). Mannen verrichten de arbeidsexten-
sieve taken (veel kapitaal ten opzichte van weinig arbeid). Dit onderscheid tussen
mannen- en vrouwenwerk liet zich vaak vertalen in het onderscheid tussen machine-
werk (dat mannenwerk was) en handwerk (dat vrouwenwerk was). Mannen bedien-
den de papiermachines bij de KNP, de selfactor-spinmachines bij de NKS en de
lintzaag in de kledingateliers en vrouwen sorteerden handmatig de lompen en het
papier bij de KNP, haspelden het garen bij de NKS en naaiden met de hand op de
kledingateliers.

Ook op deze tweedeling bestonden weer uitzonderingen. Bij de NKS werkten
vrouwen aan de voorspinmachines en de verdeelstoelen. De compleetmachine in
de sigarenindustrie in de jaren dertig van de twintigste eeuw werd uitsluitend door
vrouwen bediend. Zelfs in situaties waar deze tweedeling ogenschijnlijk opging, zoals
bij de KNP-papierfabriek, werkten vrouwen wel degelijk aan machines; die werden
alleen als lichtere machines getypeerd om zo toch weer onderscheid te kunnen
maken tussen mannen- en vrouwenmachines. 

Een vijfde scheidslijn dat uit dit onderzoek naar voren kwam, was de plaats van het
werk in het productieproces. Zo is er onderscheid te maken tussen werkzaamheden
die als kern van het productieproces werden gezien en werkzaamheden die onder-
steunend waren. De centrale werkzaamheden waren in de regel het werk van man-
nen, de voorbereidende en afwerkende werkzaamheden waren het werk van
vrouwen. Mannen bedienden de papiermachines bij de KNP, het hart van de
papierfabriek, vrouwen verrichtten de voorbereidende en afwerkende werkzaamhe-
den, zoals het sorteren van de lompen en het sorteren van het gefabriceerde papier.
Mannen bedienden de selfactor-spinmachines, het hart van de katoenspinnerij,
vrouwen bedienden de voorbereidende machines, verdeelstoelen en voorspinmachi-
nes en verzorgden de afwerking van het gereed gemaakte garen door het te haspelen.
Mannen maakten de sigaren, vrouwen stripten de tabak. 
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Maar ook op deze tweedeling waren weer uitzonderingen. Zo verrichtten de
mannen bij de fabricage van schoenen juist de voorbereidende werkzaamheden (het
snijden van het leer) en de afwerkende werkzaamheden (de zool aan het bovenwerk
lijmen) en vervulden vrouwen juist een belangrijke rol in het centrale productiepro-
ces (het stikken van het leer). 

Als mannen en vrouwen in verschillende delen van het productieproces werkten,
volgde ruimtelijke de seksesegregatie min of meer vanzelf uit de bestaande functiese-
gregatie. Een voorbeeld hiervan waren de aparte stikzalen in de schoenfabrieken in
de Langstraat. Ruimtelijke seksesegregatie (de situatie dat mannen en vrouwen in
afzonderlijke ruimten werkten) kon ook een bewuste keuze van de werkgever zijn
die het met het oog op de zedelijkheid beter vond als mannen en vrouwen in aparte
ruimten werkten, ook al deden ze hetzelfde werk. Ribbius Peletier richtte zelfs een
aparte sigarenfabriek voor vrouwen in en ook bij Mignot & De Block werkten
sigarenmakers en sigarenmaaksters in aparte zalen. Deze ruimtelijke seksesegregatie
werd ook gepropageerd door de geestelijkheid en de burgerij. In de praktijk van de
industriële productie bleek die door ‘buitenstaanders’ gewenste ruimtelijke sekse-
segregatie lang niet altijd haalbaar. Zo werkten vrouwen en mannen, jongens en
meisjes door elkaar in de weefzalen van de meeste Twentse katoenweverijen. Zelfs
als een werkgever in principe voorstander was van ruimtelijke seksesegregatie was
dit in de praktijk lang niet altijd volledig te realiseren. Zo was Lhoest voorstander
van ruimtelijke segregatie maar in werkelijkheid bleek deze bij de Koninklijke
Nederlandse Papierfabriek heel wat minder strikt dan hij wilde doen geloven.

Een zesde (en laatste) onderscheid met betrekking tot de verdeling van mannen- en
vrouwenwerk was het onderscheid tussen hoofd- en hulpfuncties. Hoofdfuncties waren
mannenfuncties, hulpfuncties waren vrouwenfuncties en omgekeerd: functies die
vrouwen vervulden, werden sneller als hulpfuncties beschouwd. Bij de aardewerkfa-
briek De Sphinx werden mannelijke vernisgevers geassisteerd door vrouwen en
werden mannelijke drukkers geassisteerd door een knipster, een oplegster, een
wrijfster en een wasster. Voor dit bedrijf was dit één van de twee karakteristieke ver-
schillen tussen mannen- en vrouwenwerk. Maar in de sigarenmakerij werden de
hoofd- en hulpfuncties door of mannen of vrouwen vervuld. Een sigarenmaker werd
over het algemeen geassisteerd door een poppenmaker en een sigarenmaakster door
een poppenmaakster. Bij de NKS werden hoofd- en hulpfuncties eveneens of door
mannen of door vrouwen vervuld. Aan de selfactor-spinmachine werkten een
spinner, een grote aanlapper, een kleine aanlapper en een opsteker; bij de voorberei-
dingsmachines in hetzelfde bedrijf werkten vrouwen in hoofdfuncties met vrouwelij-
ke hulpen. 

De voornoemde polariteiten kwamen niet in een vast patroon voor: meestal was één
polariteit voldoende voor een ad hoc-definiëring van mannen- en vrouwenwerk.
Wat in de ene context een scheidslijn vormde, vormde dat in een andere context
juist niet. In de bonte stoffenweverijen en de wollen stoffenweverij en gold de
zwaarte van het werk als scheidslijn terwijl bij de aardewerkovens bij De Sphinx een
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onderscheid werd gemaakt tussen werk in de aardewerkovens (mannenwerk) en
werk buiten de ovens (vrouwenwerk). Dit terwijl het werk buiten de ovens toch
minstens zo zwaar was als dat binnen de ovens. Er was geen ‘objectieve’ grondslag
voor dit onderscheid maar de motiveringen ervoor werden in een specifieke context
gebruikt om telkens verschil te kunnen maken tussen mannen- en vrouwenwerk.
De heterogeniteit van deze polariteiten liet ruimte voor een telkens hernieuwde
definiëring al naargelang de omstandigheden.

Weliswaar wisselen de patronen maar de polariteiten zijn vrijwel universeel. Ze
zijn bovendien ook vrijwel altijd omkeerbaar. Vrouwenwerk gold als ongeschoold
werk en ongeschoold werk is het werk van vrouwen. Dit soort verschillen werd in
het arbeidsproces zelf geconstrueerd op basis van vermeende mannelijke en vrouwe-
lijke eigenschappen. Hetzelfde constateerde Ava Baron naar aanleiding van haar
onderzoek in de Amerikaanse typografie. Hieruit volgt dat we geen algemene
verklaring kunnen geven voor het fenomeen maar dat we wel door middel van
concreet historisch onderzoek kunnen demonstreren op welke wijze seksesegregatie
op het werk veranderde en nieuwe vormen van onderscheid ontstonden of dat de
oude vormen in nieuwe omstandigheden werden behouden.

In de bestaande literatuur wordt weliswaar geconstateerd dat de seksesegregatie
van plaats tot plaats kon verschillen maar bij die constatering blijft het veelal. Bijna
nooit worden deze regionale verschillen onderzocht. In dit onderzoek is gebleken
dat de seksesegregatie veelal lokaal is ingekleurd. Deze lokale situatie is voor alle
betrokkenen ‘de waarheid’. Men zou kunnen spreken van een stedelijk vertoog ten
aanzien van seksesegregatie dat werd gedeeld door zowel werkgevers als arbeiders.
Binnen een lokale of stedelijke context was de daar bestaande seksesegregatie een
vanzelfsprekendheid voor alle betrokkenen. Zo bestond in Tilburg het stedelijk
vertoog dat vrouwen niet als fabrieksweefsters hoorden te werkten in de wollen
stoffenindustrie. In de Langstraat overheerste het vertoog dat vrouwen uitsluitend
als stikster in de schoenindustrie konden werken. In een andere stedelijke context
bestond dan een ander vertoog. In de Belgische en Engelse wollen stoffencentra was
het heel normaal dat vrouwen mechanische weefgetouwen in fabrieken bedienden.
In nieuwe schoenfabrieken in een grootstedelijke omgeving als Den Bosch, Tilburg
of Nijmegen was het vanzelfsprekend dat vrouwen ook buiten de stikafdeling
werkzaamheden verrichten.

Volgens deze veronderstelling is er noch typisch vrouwenwerk, noch typisch
mannenwerk maar is er sprake van een steeds opnieuw geconstrueerde relatie tussen
vrouwen en mannen in de werksituatie. Extreem gesteld: als we erin zouden slagen
om alle werkzaamheden die vandaag de dag als typisch vrouwenwerk worden
beschouwd door robots te laten uitvoeren, zou er waarschijnlijk weer snel een
nieuwe verdeling tussen vrouwen en mannen ontstaan voor het overgebleven werk.
Het gaat dus niet om de verschillende werktaken op zich want die kunnen even
goed door mannen als door vrouwen worden gedaan; het gaat evenwel om relaties
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en macht. In het arbeidsproces werkt seksesegregatie als allocatie- en ordeningsmid-
del in het voordeel van de gevestigde belangen. De definiëring van vrouwen als
‘andere’ en ‘minderwaardige’ arbeidskrachten vergemakkelijkt en rechtvaardigt
daarmee het verschil in beloning. 

. Karakteristieke arbeidsverschillen 

In de vorige paragraaf hebben we gezien dat er telkens verschillen tussen mannen-
werk en vrouwenwerk werden gefabriceerd. Daarbij ging het steeds om toegeschre-
ven eigenschappen. Maar er waren ook meetbare verschillen in beloning, arbeidsver-
loop, leeftijdsopbouw en loopbanen tussen mannen en vrouwen. Dankzij de
personeels- en loonboeken van de vier gedetailleerd onderzochte bedrijven kunnen
we die verschillen systematisch in kaart brengen.

Mannenlonen, vrouwenlonen
Dat vrouwen gemiddeld minder verdienden dan mannen is zo bekend dat we er
geen woorden aan behoeven te wijden. Die verschillen worden interessanter
naarmate we ze kunnen verbinden met het werk dat werd verricht. Vrouwen en
mannen deden immers niet hetzelfde werk en dat verschil was, aldus hun werkge-
vers, de reden voor het verschil in beloning. 

Bij de aardewerkfabriek De Sphinx was de loonverhouding tussen mannen en
vrouwen in de bestudeerde eeuw opvallend stabiel. Vrouwen verdienden zowel in
 als in  slechts % van het loon van mannen. In  was dit iets gedaald
tot %. De stabiliteit van de seksesegregatie in deze aardewerkfabriek weerspiegelde
zich dus in de stabiele loonverhouding tussen de aldaar werkzame mannen en
vrouwen. 

Bij de Koninklijke Nederlandse Papierfabriek werd de loonverhouding tussen
mannen en vrouwen in de loop van de tijd ongunstiger voor vrouwen. Verdienden
vrouwen in  nog % van het loon van mannen, in  was dat gedaald tot
%. Meisjes gingen er in dezelfde periode eveneens op achteruit terwijl jongens
er fors op vooruit gingen. Deze ongunstiger loonverhouding werd veroorzaakt door
een minder snelle stijging van de lonen van vrouwen en meisjes. Het feit dat
vrouwen en meisjes in de loop van de tijd steeds minder functies vervulden, droeg
eveneens bij aan die ongunstige loonverhouding. In  werkten zij binnen de
papierfabriek nog uitsluitend als papiersorteerster, al het andere werk werd door
jongens of mannen gedaan.

Bij de Nederlandse Katoenspinnerij (NKS) fluctueerde de loonverhouding tussen
vrouwen en mannen sterk in de loop van de bestudeerde periode. De gewijzigde
verhouding was het gevolg van de introductie van nieuwe technieken en de daaraan
gekoppelde wijzigingen in de seksesegregatie en onafhankelijk van de afzetmogelijk-
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heden. In  verdienden vrouwen % van het mannenloon. Dit percentage
daalde tot  in . In de periode tussen  en  traden er geen wijzigingen
op in de bestaande seksesegregatie bij de NKS terwijl de selfactor-spinafdeling waar
de hoogste mannenlonen werden verdiend wel geleidelijk groeide. Daardoor werd
de loonverhouding in deze periode voor vrouwen ongunstiger. In  werd
weliswaar een ringspin-afdeling opgericht maar daar werkten aanvankelijk heel jonge
meisjes die slechts lage lonen verdienden. Pas met de introductie van het vigogne-
spinnen in  ontstond er beter betaald werk voor vrouwen en herstelde de
loonverhouding zich. In  verdienden vrouwen % van het loon van mannen.
De economische crisis in de jaren dertig van de twintigste eeuw werkte aanvankelijk
in het voordeel van vrouwen omdat de ‘dure’ mannen de grootste loonsverlagingen
kregen of werden ontslagen. In  verdienden zij % van het loon van mannen.
In  daalde de loonverhouding van  naar %.

De directie van Philips streefde er naar om de productie van gloeilampen en
radio’s door meisjes en jonge vrouwen te laten uitvoeren en beloonde dit ook.
Vrouwen en meisjes tot  jaar verdienden bij de productie van gloeilampen en
radio’s meer dan hun mannelijke leeftijdgenoten voor hetzelfde werk. Arbeidsters
boven de  jaar verdienden net als in de andere bedrijven minder dan hun manne-
lijke collega’s. In  verdienden volwassen fabrieksarbeidsters bij Philips % van
het loon van hun mannelijke collega's. De hogere uurlonen van mannen werden
door drie factoren veroorzaakt. Ten eerste liepen de loonschalen van mannen door
tot hun vijfentwintigste terwijl vrouwen al op hun eenentwintigste in hun hoogste
loonschaal zaten. Ten tweede waren mannen als groep gemiddeld ouder dan
vrouwen. En ten derde werkten veel mannen bij Philips buiten de eigenlijke
productie van gloeilampen-, radiolampen en radiotoestellen, namelijk bij de metaal-
fabrieken, de glasfabriek, e.d. en daar werden hogere lonen verdiend. In de loop van
de tijd verschoof de loonverhouding steeds meer ten nadele van vrouwen. In 
verdienden vrouwen gemiddeld nog maar % van het mannenloon. Tijdens de
economische recessie veranderde de samenstelling en leeftijdsopbouw bij Philips.
De vrouwelijke fabrieksbevolking bij Philips werd in deze periode steeds jonger. 

Vergelijken we de loonverhoudingen tussen mannen en vrouwen in de vier bestu-
deerde bedrijven, dan blijkt dat deze ontwikkelingen telkens kunnen worden herleid
tot de positie van de mannen en vrouwen in het betreffende bedrijf. Uit de bedrijfs-
takken komt naar voren dat hoe sterker de functies van mannen en vrouwen waren
geïntegreerd, hoe dichter de lonen bij elkaar lagen. De nog steeds aanwezige
loonverschillen werden in die gevallen veroorzaakt doordat vrouwen minder uren
per week werkten of net iets goedkopere producten maakten (goedkope sigaren
bijvoorbeeld) of minder machines bedienden (bij het weven bijvoorbeeld). Hoe
sterker de vrouwen in een beperkt aantal functies waren geconcentreerd, hoe groter
de verschillen waren met de door mannen verdiende lonen.
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Stabiele arbeidskrachten
Lonen zijn niet uitsluitend gerelateerd aan de geleverde arbeidsprestatie maar tevens
aan andere kenmerken van het arbeidspatroon van mannen en vrouwen. Een
belangrijk aspect van dit arbeidspatroon is de mate waarin arbeid(st)ers zich als
stabiele arbeidskrachten gedragen. In dit onderzoek zijn drie maatstaven gehanteerd
om de mate waarin arbeid(st)ers trouw bleven aan hun baan te meten: het arbeids-
verloop, de lengte van het dienstverband en het aantal onderbrekingen van het
dienstverband. 

Het arbeidsverloop van vrouwen was slechts in twee van de vier bedrijven hoger
dan dat van mannen. Bij de KNP was het arbeidsverloop van vrouwen over het
algemeen hoger dan dat van de mannelijke collega’s. Maar in de periode rond de
Eerste Wereldoorlog overtrof het arbeidsverloop van de mannen dat van de vrouwen
in hoge mate. Het arbeidsverloop van vrouwelijke Philips arbeiders was waarschijn-
lijk hoger dan dat van de daar werkende mannen. Daarentegen kenden de mannelij-
ke aardewerkers bij De Sphinx een hoger arbeidsverloop dan vrouwen. Het arbeids-
verloop van mannen bij de NKS was eveneens hoger dan hun vrouwelijke collega’s.
Dit werd gedeeltelijk veroorzaakt door de aantrekkingskracht van de beter betalende
metaalindustrie in Hengelo. Er was dus geen eenduidige relatie tussen de sekse van
de arbeidskracht en het arbeidsverloop. Een dergelijke relatie bestond evenmin ten
aanzien van het aantal onderbrekingen van het dienstverband. Zo bleek het aantal
onderbrekingen van het dienstverband van mannen en vrouwen bij De Sphinx-
aardewerkfabriek nagenoeg overeen te komen. In dit opzicht zijn de resultaten van
mijn onderzoek in overeenstemming met de bevindingen van Kathleen Canning
die eerder constateerde dat mannen in de Duitse textielindustrie geen stabieler
arbeidspatroon vertoonden dan vrouwen.

Loopbanen van mannen en vrouwen
Zowel in de onderzochte bedrijfstakken als in de bedrijven zijn interne loopbanen
te onderscheiden. Vaak was sprake van een ‘hoofd’bewerking door een ervaren
arbeid(st)er en een ‘hulp’bewerking door een leerling(e). Zo werd een sigarenmaker
of sigarenmaakster geassisteerd door respectievelijk een jongen of een meisje. Een
effen stoffenwever of -weefster kon zowel door een jongen als een meisje worden
geassisteerd. 

De loopbanen van mannen bij de onderzochte bedrijven hadden een uitgestippel-
de route met duidelijke tussenstappen. Zo werden jongens die bij de Nederlandse
Katoenspinnerij kwamen werken, aangenomen op de spinafdeling en eerst opsteker,
vervolgens kleine aanlapper, daarna grote aanlapper en tenslotte spinner bij de
selfactor-spinmachine. Bij de Koninklijke Nederlandse Papierfabriek begonnen
jongens als smeerder om via snijder en onder-conducteur op te klimmen tot conduc-
teur van een papiermachine. De aardewerkfabriek De Sphinx kende een heel
formeel leertraject van hulpjongen tot meestervormer. Het is echter de vraag of deze
‘leer’weg wel bijdroeg aan de uiteindelijk benodigde vakkennis. Zo deden de
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leerjongens tussen hun twaalfde en zeventiende op de vormafdeling van De Sphinx
niets anders dan het aanvoeren van de grondstoffen en het afvoeren van de gevormde
voorwerpen, werk waar ze geen vakkennis door opdeden. Soortgelijke werkzaamhe-
den werden bovendien ook door vrouwen (de draagsters) uitgevoerd. Het was voor
het bedrijf een methode om op grote schaal goedkope arbeidskrachten te gebruiken.
De jongens moesten deze fase doorlopen in de hoop later een goedbetaalde meester-
vormer te worden.

In een aantal gevallen, zoals in de schoenindustrie in de Langstraat, ontbraken
loopbanen voor vrouwen omdat zij slechts in een beperkt aantal functies, bijvoor-
beeld die van stikster, werkzaam waren. Ook in andere bedrijven kenden vrouwen
ogenschijnlijk geen uitgestippelde loopbanen. Toch waren ze er wel degelijk, alleen
hadden ze een minder geformaliseerd karakter dan die voor mannen. Loopbanen
of leerwegen die vrouwen doorliepen, werden niet als zodanig benoemd terwijl een
gedetailleerde bestudering van de personeelsgegevens die wel degelijk aan het licht
brachten. Ik noem hiervan enkele voorbeelden. Meisjes op de drukkerij-afdeling
van de aardewerkfabriek De Sphinx begonnen als knipster om via wasster en wrijfster
op te klimmen tot oplegster. Meisjes die startten op de schilderafdeling begonnen
met het eenvoudige werk en leerden van hun meesteres in de loop van de tijd de
steeds ingewikkeldere werkzaamheden tot zij uiteindelijk zelf ook volleerde schilder-
essen werden. Meisjes bij de Nederlandse Katoenspinnerij begonnen als opsteekster
bij de plukdrol- half fijndrol- of fijndrolmachine om na een paar jaar op te klimmen
tot drolster aan een dergelijke machine. Al was er bij vrouwen wel degelijk sprake
van interne loopbaanpaden, omdat ze niet als zodanig werden benoemd, was het
net of ze niet bestonden en werd daarmee het idee versterkt dat vrouwen intern niet
opklommen. Zoals er niet over geschoold werk werd gesproken als vrouwen dit
deden, werd er niet over loopbanen/leerwegen gesproken als die op vrouwen be-
trekking hadden.

Het algemene beeld dat vrouwen in de industrie uitsluitend uitvoerend werk
verrichten, bleek niet geheel te kloppen. In dat opzicht wijken mijn bevindingen
enigszins af van die uit eerder historisch onderzoek. Een beperkt aantal vrouwen
slaagde erin op te klimmen tot opzichteres.

Bij de Koninklijke Nederlandse Papierfabriek was het vanaf de start van het bedrijf
in  expliciet beleid om vrouwen de leiding te geven over vrouwenafdelingen.
Bij De Sphinx-aardewerkfabriek kwamen pas na de Eerste Wereldoorlog vrouwelij-
ke opzichters. De Nederlandse Katoenspinnerij was in dit opzicht iets eerder met
de aanstelling van Antje Jongbloed in  als een soort interne maatschappelijk
werkster voor het vrouwelijk personeel. Jenneke ter Steege had eveneens slechts ten
dele een hiërarchische positie. Zij had de leiding van het badhuis en over de schoon-
maaksters in de Nederlandse Katoenspinnerij. De vrouwen bij de NKS kregen nooit
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de leiding over een echte afdeling, zelfs al werkten daar uitsluitend vrouwen zoals
in de haspel- of spoelafdeling. 

Bij de Philips-gloeilampenfabriek was het toezicht vanaf het begin in handen van
mannen. Weliswaar werd de vakbekwaamheid van vrouwen erkend – zodat ze
andere vrouwen het vak konden leren -, zoals Jana Buul in de startfase of de lampen-
monteuse die werkneemsters bij de nieuwe Engelse Philipsvestiging in Mitcham
mocht instrueren maar controleuse was de hoogste functie die vrouwen bij Philips
konden bereiken. In de periode tot de Tweede Wereldoorlog werkten er volgens
de mij ter beschikking staande gegevens bij de Philips gloeilampen- en radiofabrie-
ken geen vrouwelijke opzichters. 

Vrouwen in leidinggevende functies hadden uitsluitend vrouwen onder zich. Uit
het voorbeeld van Anna van Hooren bij De Sphinx bleek dat het in de periode tot
de Tweede Wereldoorlog niet gepast werd geacht om als vrouw leiding te geven
aan mannen.

Er was geen eenduidige relatie tussen de lagere lonen van vrouwen en de lengte van
hun loopbaan. Bij de Philipsfabrieken en de NKS werkten overwegend jonge
vrouwen die verhoudingsgewijs beter af waren dan de oudere vrouwen die bij De
Sphinx-aardewerkfabriek of de KNP werkten. Bij Philips verdienden meisjes en
jonge vrouwen hetzelfde loon (soms zelfs iets meer) als hun mannelijke leeftijdsgeno-
ten. Bij De Sphinx-aardewerkfabriek en de KNP werkten relatief meer oudere en
gehuwde vrouwen maar de vrouwen verdienden bij deze bedrijven slechts de helft
van de mannen terwijl zij minstens even ‘stabiele’ arbeidskrachten waren.

Het patroon was als bij de polariteiten dat er verschil werd gemaakt, steeds echter
ten nadele van vrouwen, soms impliciet doordat een geformaliseerde leerweg
ontbrak zoals bij De Sphinx en de KNP en soms heel uitdrukkelijk door het streven
geen gehuwde vrouwen in dienst te hebben zoals bij de NKS en Philips. 

. De herkomst van de verschillen

De verschillen tussen mannen en vrouwen in de Nederlandse industrie tussen 

en  ontstonden op verschillende manieren. De seksesegregatie werd of overge-
nomen van de huisindustriële productiefase of naar analogie van de situatie in het
buitenland waar de machines en/of de kennis van het productieproces vandaan
kwamen. Als er noch een huisindustriële voorloper, noch een buitenlands implantaat
was, richtte de startende ondernemer zelf de seksesegregatie in waarbij hij rekening
hield met de locale context waarin dit gebeurde. De startperiode van een bedrijf was
hierbij cruciaal omdat het eenmaal gevestigde patroon van seksesegregatie snel het
gewicht van traditie kreeg en opmerkelijk inflexibel werd. Werkgevers toonden
opvallend weinig belangstelling om het te veranderen, zelfs als dat hun economische
voordelen zou brengen. Ook de arbeiders, zowel mannen als vrouwen, waren
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Scheiderinnen’, .
. Hierop is eerder gewezen door Judith Coffin in haar studie over de Franse kledingnijverheid.

‘This image forms part of a larger historical picture in which the origins of the gender division
of labor in industry lies in the household. As we have seen, this picture is distored in important

geneigd om de bestaande seksesegregatie als iets ‘natuurlijks’ te zien. Dat is de kracht
van de ideologie van de seksetypering. 

De huisindustriële fase
Een aantal auteurs geeft de taakverdeling van gezinsleden in de huisindustriële fase
als verklaring voor de specifieke vorm van de seksesegregatie in de industrie. Zij
wijzen daarbij op de geleidelijke overgang van huisindustriële productie naar
fabrieksmatige productie in de Engelse kousen-, schoenen- en aardewerkindustrie
waarbij de taken die mannen, vrouwen, jongens en meisjes in de huisindustrie ver-
richtten, overeenkwamen met die in de nieuwe fabrieken. De seksesegregatie
veranderde wel van locatie maar niet van vorm. 

De seksesegregatie van een aantal in dit werk onderzochte industrieën was inder-
daad te herleiden tot de arbeidsdeling in de huisindustrie. Als er sprake was van ge-
leidelijke industrialisatie vanuit de huisindustrie werd de seksesegregatie zoals die be-
stond in de huisindustrie overgenomen in de nieuwe fabrieken. De Langstraatse
schoenenindustrie kende een soortgelijke overgang als de Engelse schoenenindustrie:
de taakverdeling tussen de gezinsleden vormde de basis van de seksesegregatie in de
eerste schoenfabrieken. De functiescheiding tussen vrouwen en mannen uit de huis-
industrie waar vrouwen als stiksters werkten en mannen de hele schoen maakten,
stansten en walsten, werd in de Langstraatse schoenfabrieken overgenomen. Hetzelf-
de gold voor de Tilburgse wollen stoffennijverheid en de bontweverij in Hengelo.
Het weven van zowel wollen stoffen als bonte katoenenstoffen was in de pre-indu-
striële fase mannenwerk. Door geleidelijke mechanisatie bleef de oorspronkelijke
seksesegregatie in de nieuwe fabrieken intact. 

De kledingindustrie was hierop een uitzondering. De taakverdeling tussen man-
nen en vrouwen zoals die op ateliers en in de huisnijverheid bestond, werd niet
overgenomen in de confectie-industrie. Was het in de achttiende eeuw voor mannen
nog mogelijk bij vrouwen de maat te nemen, in de preutse negentiende eeuw was
dit niet langer gebruikelijk. Toen was de sekse van de drager bepalend voor de
sekse van de producent van de kleding. De specifieke genderlading van het product
heeft daar de segregatie bepaald. Doordat confectiekleding op ‘afstand’ kon worden
gemaakt, was dit niet meer van toepassing. 
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Het buitenland
Nederland industrialiseerde betrekkelijk laat en betrok veel industriële technieken
uit het buitenland die veelal door buitenlandse technici werden geïnstalleerd. Vaak
kwamen ook arbeiders uit het buitenland in de Nederlandse industrie werken. Zij
konden overweg met de nieuwe machines. Door verschillende auteurs is al gewezen
op het belang en het mechanisme van deze technologische kennisoverdracht. Tot
nu toe is echter nauwelijks aandacht besteed aan het effect daarvan op de seksesegre-
gatie. 

Een nieuw productieproces of nieuwe machine werd geïntroduceerd door een
instructeur. Die legde niet alleen uit hoe die machine moest worden gebruikt, maar
technici en vaklieden hadden daarbij bij voorbaat al in hun hoofd of de machine
door een man of vrouw moest worden bediend. Op die manier introduceerden de
buitenlandse arbeiders de seksesegregatie van hun land van herkomst in de pas
opgerichte Nederlandse bedrijven. Het was dus niet de buitenlandse techniek die
voor de inkleuring van de seksesegregatie zorgde maar het waren de specifieke
opvattingen van de instructeurs over wat mannenwerk en vrouwenwerk was in het
productieproces waarvan zij de kennis overdroegen. Op deze manier werd buiten-
landse seksesegregatie in de Nederlandse bedrijven geïmplanteerd. 

Na de installatie zorgden de regelmatige contacten met het buitenland ervoor dat
de seksesegregatie langs de buitenlandse lijnen bleef bestaan. De seksesegregatie in
het herkomstgebied zal overigens langs even arbitraire scheidslijnen zijn gedefinieerd.

De seksesegregatie in de verschillende afdelingen van de aardewerkfabriek De
Sphinx vond zijn oorsprong in respectievelijk het Belgische Andennes en vervolgens
in het Engelse Sunderland en later Staffordshire. Evenals in de Belgische en Engelse
herkomstgebieden werden vrouwen uitgesloten van de aardpers- en vormafdeling
en fungeerden zij als assistenten in de drukkerij- en vernisafdelingen. Deze specifieke
vorm van seksesegregatie was afkomstig uit de Engelse potteries. Economische
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ontwikkelingen (en de lokale arbeidsmarkt) zorgden voor kleine differentiaties op
dit eenmaal ontstane segregatiepatroon bij De Sphinx.

De seksesegregatie in de Koninklijke Nederlandse Papierfabriek was voor wat
betreft het werk aan machines ontleend aan de situatie in de Belgische papierfabrie-
ken in respectievelijk Luik en Andenne. Daar was het bedienen van de papiermachi-
nes en het werken met chemische stoffen mannenwerk. Vrouwen bedienden de
lichtere machines in ‘vrouwenruimten’. Het sorteren van lompen en papier was al
vóór de fabrieksmatige productie vrouwenwerk.

Bij de Nederlandse Katoenspinnerij werd de seksesegregatie overgenomen uit de
Lancashire-katoenindustrie. De selfactors werden in de Engelse spinnerijen geïntro-
duceerd om die door vrouwen te laten bedienen. Maar vakbondsacties van mannen
torpedeerden deze plannen van de werkgevers zodat de machines toch weer door
mannen werden bediend. Bij de Nederlandse Katoenspinnerij werden de selfactors
dus eveneens door mannen en jongens bediend terwijl bij de introductie van deze
machines in Hengelo geen vakacties van mannen waren te duchten. Dit onderstreept
de krachtige invloed van dit overdrachtsmechanisme op de seksesegregatie. Hetzelfde
mechanisme werkte bij de geleidelijke vervanging van de selfactor door de ringspin-
machine ten gunste van vrouwen. In Lancashire werden deze machines door
vrouwen bediend en ook bij de introductie in  bij de NKS was werk aan de
ringspinmachine het werk voor vrouwen en meisjes. Met de introductie van de
vigogne-selfactors werd de seksesegregatie overgenomen uit Saksen waar vrouwen
deze machines bedienden. Zelfs in de Tilburgse wolfabrieken werd deze seksesegre-
gatie bij de introductie van de vigogne-selfactors aanvankelijk overgenomen. 

Eigen invulling
Bij volledig nieuwe industrieën, zoals de Philips gloeilampen- en radiofabrieken,
waren er wel buitenlandse bedrijven maar die dienden niet langer als voorbeeld voor
de Nederlandse seksesegregatie. Bij Philips was sprake van een ‘eigen’ invulling van
het productieproces en de daarmee samenhangende seksesegregatie. De keuze van
de ondernemer om voor bepaalde werkzaamheden vrouwen of mannen in te
schakelen, werd niet beïnvloed door de arbeidsdeling in de huisindustriële fase of
de seksesegregatie in het buitenland. Op basis van veronderstelde eigenschappen van
mannen en vrouwen, hun lonen en hun beschikbaarheid op de lokale arbeidsmarkt
maakte de werkgever zelfstandig de keuze voor meisjes, vrouwen, jongens of
mannen als arbeidskrachten. Meer dan bij de andere onderzochte bedrijven bepaalde
de ondernemer zelf wat in welke periode en in welke fase van het productieproces
als mannenwerk of als vrouwenwerk werd gedefinieerd. Doordat voortdurend
nieuwe productie- en arbeidsprocessen ontstonden, werd de seksesegregatie regelma-
tig opnieuw ingevuld. Daarbij bepaalden de loonkosten, het aanbod op de lokale
arbeidsmarkt en de (vermeende) aard van de arbeid de scheidslijnen tussen mannen-
en vrouwenwerk in de Philips gloeilampen- en radiofabrieken.
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. Wijzigingen van de verschillen

De mate waarin de seksesegregatie veranderbaar is, wordt in de literatuur verschil-
lend beoordeeld. De Britse sociologe Harriet Bradley benadrukt het flexibele karak-
ter van de seksesegregatie terwijl haar Amerikaanse vakgenote Ruth Milkman juist
de nadruk legt op het rigide karakter van de seksesegregatie in het industriële ar-
beidsproces. Laatstgenoemde benadrukt dat als de seksesegregatie eenmaal vorm
had gekregen deze uiterst moeilijk was te wijzigen: ‘The formative period is critical,
because an industry's pattern of employment by sex, once established, quickly gains
all the weight of tradition and becomes extraordinarily inflexible.’

Uit mijn onderzoek blijkt inderdaad dat mannen niet zomaar door vrouwen werden
vervangen en ook niet omgekeerd. Hoewel het vervangen door vrouwen de
ondernemer die als homo economicus handelde een financieel voordeel zou kunnen
opleveren, is dit binnen de vier onderzochte bedrijfstakken en bedrijven niet voor-
gekomen. Er was kennelijk meer nodig dan een direct materieel voordeel. Als fun-
cties eenmaal een sekselabel hadden, remde dit de verandering ervan ook omdat er
bepaalde seksegebonden eigenschappen aan die functies werden toegeschreven.

De seksesegregatie was echter wel veranderingsgevoelig wanneer er fundamentele
wijzigingen optraden in het productieproces zelf, bijvoorbeeld bij de introductie van
de fabrieksmatige productie of bij de mechanisatie van (onderdelen van) de produc-
tie. De gevolgen van dergelijke veranderingen voor de sekseverhoudingen waren
echter allesbehalve eenduidig. 

Technische innovatie kon naar twee kanten werken. De introductie van nieuwe
machines maakte een wijziging van de seksesegregatie mogelijk omdat het argument
van fysieke kracht dan verviel. Dat gebeurde bij de introductie van de schietspoel
voor het weven van effen katoenen stoffen en de introductie van de compleetmachi-
nes in de sigarenindustrie in de jaren dertig van de twintigste eeuw. Een technische
innovatie kon ook vrouwen uit een werkzaamheid verdrijven die zij voordien uit-
oefenden. Een voorbeeld hiervan is het spinnen van katoenen of wollen garens dat
voor de mechanisatie vrouwenwerk was en met de introductie van mechanische
spinmachines in Nederland mannenwerk werd. 

De invloed van technische innovatie op de bestaande seksesegregatie werd bepaald
door twee factoren: het tempo van mechanisatie en het ‘sekselabel’ dat in de per-
ceptie van de technici, arbeiders en ondernemers al aan de machine kleefde.

Het tempo van industrialisatie bepaalde uiteindelijk of een technische innovatie
ook een doorbreking van de seksesegregatie tot gevolg had. Bij een hoog groei-
tempo, dat wil zeggen een snelle industrialisatie, werd er een groot beroep op de
lokale arbeidsmarkt gedaan. Als er onvoldoende mannelijke arbeidskrachten (of
vrouwelijke in een ander geval) beschikbaar waren, werd het seksesegregatiepatroon
doorbroken. In het geval van het weven van effen katoenenstoffen werden zowel
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jongens als meisjes voor dit vak opgeleid. Bij een laag mechanisatietempo (bontwe-
verijen, wollen stoffenweverijen) werd slechts een beperkte vraag op de lokale
arbeidsmarkt uitgeoefend. Er waren voldoende arbeidskrachten van de gewenste
sekse op de lokale arbeidsmarkt voorhanden en als gevolg daarvan bleef het sekse-
segregatiepatroon onveranderd.

Introductie van machines met een duidelijk sekselabel kon de daarvóór bestaande
seksesegregatie wijzigen. Het spinnen van katoenen of wollen garens was in de pre-
industriële fase vrouwenwerk maar werd met de introductie van spinmachines man-
nenwerk omdat de uit Engeland afkomstige spinmachines al als ‘mannen’-machines
waren gelabeld. Omgekeerd werd met de algehele mechanisatie in de sigarenindus-
trie in de jaren dertig van de twintigste eeuw het maken van sigaren vrouwenwerk
omdat de compleetmachines overal als ‘vrouwen’-machines waren gelabeld.

Voor de vier bestudeerde bedrijven (De Sphinx-aardewerkfabriek, KNP-papierfa-
briek, NKS-katoenspinnerij en de Philips gloeilampen- en radiofabrieken) gold dat
ze als fabriek startten en niet voortbouwden op de huisindustrie of manufactuur. In
drie van de vier bedrijven werd de initiële seksesegregatie in hoge mate bepaald door
de seksesegregatie in het buitenland. In het geval van de Philipsfabrieken was er
daarentegen sprake van een autonome inrichting van de initiële seksesegregatie. Mijn
onderzoek toont aan dat de eenmaal bestaande seksesegregatie in de drie ‘traditione-
le’ bedrijven, namelijk De Sphinx, de KNP en de NKS, slechts onder bijzondere
omstandigheden wijzigde. Kleine technische innovaties hadden bijvoorbeeld geen
wijziging van de bestaande seksesegregatie tot gevolg. Seksespecifieke werving van
arbeidskrachten hield de bestaande seksesegregatie in het bedrijf in stand. In drie van
de vier bedrijven werd deze seksespecifieke werving van arbeidskrachten over het
algemeen niet belemmerd door het aanbod op de lokale arbeidsmarkt. Zowel De
Sphinx-aardewerkfabriek als de KNP kon ten tijde van grote expansie putten uit de
ruime Maastrichtse arbeidsmarkt waar voldoende arbeidskrachten van de gewenste
sekse beschikbaar waren. De NKS kon tijdens de groei putten uit het ruime aanbod
van vrouwen op de Hengelose arbeidsmarkt. Het aanbod van jongens en mannen
was beperkter omdat de NKS wat dat betreft concurrentie had van de in Hengelo
gevestigde metaalbedrijven. Bepaalde functies werden bij de NKS, anders dan bij
de katoenspinnerijen in Enschede, door vrouwen in plaats van mannen ingevuld.

Dat een tekort op de lokale arbeidsmarkt kon leiden tot een doorbreking van de
bestaande seksesegregatie in bedrijven is te zien bij de Gustavsberg-aardewerkfabriek
in Zweden die te vergelijken is met De Sphinx in Maastricht. Bij Gustavsberg werd
de seksesegregatie doorbroken in de periode van grote expansie. Vrouwen kregen
in die situatie de kans om werk te doen dat eigenlijk gold als mannenwerk, namelijk
als vormster aan een nieuw type machine en zelfs als graveerster. Een dergelijke
situatie deed zich bij De Sphinx-aardewerkfabriek over het algemeen niet voor
omdat voldoende mannen op de Maastrichtse arbeidsmarkt voor dit werk beschik-
baar waren. Een uitzondering daarop was de (blijvende) aanstelling van vrouwelijke
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aardewerkgieters omdat de mannelijke gieters in staking waren. Het omgekeerde
kwam ook een keer voor in  toen mannen gingen werken als wagenopbouwer
omdat er niet voldoende Belgische vrouwen waren te krijgen om dit werk doen.
In beide gevallen was de wijziging in de seksesegregatie blijvend.

De situatie bij Philips lijkt meer op die van het Zweedse Gustavsberg. De expansie
van de Philips gloeilampen- en radiofabrieken in de jaren twintig van de twintigste
eeuw was zo groot dat er onvoldoende (vrouwelijke) arbeidskrachten beschikbaar
waren om te blijven groeien zonder de bestaande seksesegregatie aan te tasten.
Ondanks het feit dat er vrouwen uit de hele regio naar de Philipsfabrieken pendel-
den, werden voor een deel mannen ingezet op plaatsen (zoals aan de lopende band
bij de productie van radio’s) waar de werkgever liever vrouwen had aangesteld. 

Vergelijkbare omstandigheden hadden bij andere bedrijven hetzelfde resultaat.
In de sigarenmakerij waren meestal voldoende arbeidskrachten voorhanden op de
lokale arbeidsmarkt. Soms was dat echter niet het geval en dan koos de ondernemer
er voor om het sigarenmaken door vrouwen te laten doen zoals bijvoorbeeld bij
Ribbius Peletier. Dat gebeurde zelfs als het om geschoolde arbeid ging, zoals bij
Mignot & De Block in Eindhoven. Een tekort aan mannelijke bontwevers ten tijde
van de Eerste Wereldoorlog leidde er toe dat een kleine groep vrouwen vanaf de
Eerste Wereldoorlog in Hengelo als bontweefster werkte. Na de Tweede Wereld-
oorlog meldden zich te weinig vrouwen bij de Koninklijke Nederlandse Katoenspin-
nerij aan als vigogne-spinster. De oude selfactor-spinners waren aanvankelijk niet
bereid om dit ‘vrouwenwerk’ te gaan doen. De directie had al haar overredings-
kracht nodig om de mannen over te halen aan de ‘vrouwelijke’ vigogne-spinmachi-
nes te gaan werken. Toen zij daar eenmaal in geslaagd was, werd dit werk blijvend
mannenwerk.

Behalve de arbeidsmarkt konden ook andere omstandigheden de bestaande segrega-
tiepatronen aantasten. Twee daarvan lijken meer dan incidenteel te zijn geweest. Ten
eerste zijn dat de in combinatie met verouderde productiemethoden doorgevoerde
bezuinigingsmaatregelen tijdens de economische depressie. Onder invloed van de
economische depressie in de jaren dertig en de daaruit voortvloeiende moordende
concurrentie tussen de katoenspinnerijen zocht de directie van de NKS naar manie-
ren om de kostprijs van gesponnen katoen te drukken. Daartoe werden vrouwen
in plaats van mannen als aanlappers bij de oude selfactors aangesteld. Dat de seksese-
gregatie in dit geval veranderde ten gunste van vrouwen had overigens niet uitslui-
tend een financiële oorzaak. Het selfactor-spinnen was een ‘oude’ techniek die aan
het eind van haar levenscyclus was. De seksesegregatie bij een dergelijke verouderde
techniek was voor een werkgever gemakkelijker te veranderen omdat toen al
duidelijk was dat de selfactors er op den duur uitgingen. De wijziging van de sekse-
segregatie vormde dus geen echte bedreiging van de geprivilegieerde positie van de
mannen bij NKS. Ulla Wikander geeft in haar boek over de Zweedse aardewerkfa-
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briek Gustavsberg een groot aantal voorbeelden van de veranderingen van mannen-
werk in vrouwenwerk, vooral bij verouderde technieken.

Ten tweede had een wijziging van de gebruikte grondstoffen of een verandering
van de eindproducten effect op de seksesamenstelling in het bedrijf. De omschake-
ling van lompen naar cellulose als grondstof voor de papierfabricage bij de KNP
leidde tot het verdwijnen van de lompensorteersters en daarmee tot verlies van een
groot stuk werkgelegenheid voor vrouwen. Hetzelfde gebeurde toen in  de
productie van huishoudelijk aardewerk bij De Sphinx, waarin veel vrouwen werk-
ten, werd stopgezet. Bij de voortgezette productie van sanitair aardewerk waren van
oudsher maar weinig vrouwen betrokken.

. De rol van de actoren

In de literatuur worden vier verschillende actoren genoemd die een rol speelden bij
de totstandkoming en vormgeving van de seksesegregatie: de werkgevers, de
vakbonden, de kerk en de overheid. We kunnen nu toetsen in hoeverre de aan-
gedragen historische verklaringen overeenkomen c.q. afwijken van de bevindingen
aangaande de seksesegregatie in de bestudeerde bedrijfstakken en bedrijven. 

De eerste verklaring ziet seksesegregatie als een bewuste strategie van de pa-
triarchale werkgevers. Ook in dit boek is een aantal ondernemers opgetreden met
duidelijk patriarchale trekken. Het meest sprekende voorbeeld hiervan was wel de
aardewerkfabrikant Petrus Regout. Er is echter geen dwingende oorzakelijke relatie
tussen de patriarchale opvattingen van Petrus Regout en de seksesegregatie in de
door hem gestichte aardewerkfabriek. De initiële seksesegregatie in het productie-
proces van de Maastrichtse aardewerkfabriek werd door Petrus Regout overgenomen
uit de buitenlandse herkomstgebieden (Andenne, Sunderland, later Staffordshire).
De seksesegregatie in de Nederlandse Katoenspinnerij werd door de directie van dit
bedrijf eveneens overgenomen uit de buitenlandse herkomstgebieden van de
spintechniek (Lancashire en later Saksen) en niet ingegeven door de ‘vaderlijke’ zorg
van de progressief-liberale directie. 

De arbeidsdeling naar sekse kwam veelal uit de huisnijverheid of werd ‘ontleend’
aan buitenlandse voorbeelden. De industriële ondernemers namen deze seksesegrega-
tie in het arbeidsproces van hun bedrijf als vanzelfsprekend over en namen op basis
daarvan mannen, vrouwen, jongens of meisjes voor bepaalde functies aan. Slechts
in het geval van de Philips- gloeilampenfabrieken was het Gerard Philips die heel
bewust de arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen in zijn bedrijf vorm gaf.
Daarbij moest hij uiteraard rekening houden met lokale en algemeen maatschappelijk
aanvaarde verhoudingen tussen mannen en vrouwen; zo kon hij bijvoorbeeld geen
vrouw de leiding geven over mannen.

Ondernemers gaven wel bewust vorm aan de nadere invulling van de seksesegre-
gatie, dat wil zeggen de mate van ruimtelijke segregatie, de mate van toezicht door
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vrouwen en de mate waarin gehuwde vrouwen in het arbeidsproces werkzaam
bleven. Zo koos de sigarenfabrikant Ribbius Peletier met de oprichting van een
sigarenfabriek voor vrouwen voor een duidelijke ruimtelijke scheiding: een sigaren-
fabriek voor vrouwen en een fabriek voor mannen. Ook bij Mignot & De Block
werkten sigarenmakers en sigarenmaaksters in aparte ruimten. Collega-sigarenfabri-
kanten in de regio Eindhoven hadden andere opvattingen want bij hen werkten
mannen en vrouwen zelfs in dezelfde ruimte en aan dezelfde tafels. In de Langstraatse
schoenfabrieken werkten vrouwen en meisjes op een afgescheiden afdeling in de
schoenfabriek. Sommige ondernemers, zoals de papierfabrikant Lhoest uit Maastricht,
streefden een ruimtelijke scheiding van de seksen in hun bedrijf na zonder die
scheiding feitelijk te realiseren.

Een uiterste consequentie van ruimtelijke seksesegregatie was het aanstellen van
vrouwelijke opzichters over de afdelingen waarin uitsluitend vrouwen werkten zoals
Lhoest deed. Er waren ook andere opvattingen: de Twentse textielfabrikanten waren
van mening dat toezicht, ook over vrouwen, altijd door mannen diende te gebeuren.

De opvattingen van de ondernemers ten opzichte van het werk van gehuwde
vrouwen liepen uiteen. De Maastrichtse fabrikanten Regout en Lhoest hadden geen
enkel bezwaar tegen het werken van gehuwde vrouwen in hun fabrieken. Sterker
nog, bij Lhoest werden vrouwen die na hun huwelijk bij het bedrijf bleven werken,
gewaardeerd vanwege hun grote ervaring. De De Monchy’s van de Nederlandse
Katoenspinnerij in Hengelo stonden in principe afwijzend tegenover het werken
van gehuwde vrouwen in hun bedrijf. Deze opvatting paste in de Hengelose context
waar gehuwde vrouwen ook niet in de bontweverijen werkten. In de praktijk
werkten er echter wel degelijk gehuwde vrouwen, vooral in piektijden en in de
haspelafdeling waar de hoeveelheid werk sterk fluctueerde. Ook bij de Philips
gloeilampen- en radiofabrieken werkte maar een zeer beperkt aantal gehuwde
vrouwen.

De tweede verklaring benadrukt de rol van georganiseerde mannen (vakbonden)
die vrouwen uitsloten van de beter betaalde posities. Dit onderzoek bevestigt de rol
van de vakbonden bij het bestendigen van een eenmaal bestaande seksesegregatie.
In de enkele gevallen dat werkgevers van plan waren om het werk van mannen door
vrouwen te laten verrichten, roerden de vakbonden zich onmiddellijk zoals bij de
pogingen van werkgevers in  en  om vrouwen als weefster in de Hengelose
bontweverijen aan te stellen. In dit geval kon de vakbond de poging van de werkge-
vers om de bestaande seksesegregatie te doorbreken tijdelijk tegenhouden. Door een
tekort aan mannelijke bontwevers in de Eerste Wereldoorlog werden vrouwen als-
nog als weefster aangesteld. Tijdens de snelle mechanisatie van de sigarenindustrie
in de jaren dertig van de twintigste eeuw, waarbij het handwerk van de sigarenma-
kers werd overgenomen door machines die door (jonge) vrouwen werden bediend,
tekenden de vakbonden protest aan (evenals een deel van de werkgevers).Vakbonden
protesteerden zelfs tegen het verrichten van in hun ogen ‘zwaar’ werk door vrouwen
zoals dat van de cassettendraagsters bij de aardewerkovens in De Sphinx-aardewerkfa-
briek.
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De rol van georganiseerde mannen (vakbonden) bij de totstandkoming van de
seksesegregatie tijdens de industrialisatie is in Nederland veel beperkter dan in be-
staande historiografie over de Engelse situatie doorgaans wordt aangenomen. Zoals
in dit boek is aangetoond, waren er geen acties van georganiseerde mannen op het
moment dat de industriële bedrijven ontstonden. Op de initiële verdeling van het
werk tussen mannen en vrouwen oefenden ze dan ook geen invloed uit.

De katholieke en protestantse kerken hadden zeer uitgesproken opvattingen over
de taakverdeling tussen de seksen. De situatie in de Tilburgse wolindustrie wordt
regelmatig aangehaald als voorbeeld van een door de katholieke kerk gewenste
situatie. Zoals in hoofdstuk  is te zien, was de seksesegregatie in de Tilburgse
wollen stoffenfabrieken niet het gevolg van de invloed van de geestelijkheid maar
van de geleidelijke groei. In het eveneens katholieke Maastricht werkten (gehuwde)
vrouwen wel op grote schaal in De Sphinx glas- en aardewerkfabrieken en in de
Koninklijke Nederlandse Papierfabriek. Het protestantse Patrimonium vond ruimte-
lijke segregatie van de seksen in de katoenweverijen en -spinnerijen in Twente
uiterst wenselijk maar vond geen gehoor bij de lokale ondernemers. De invloed van
dergelijke kerkelijke opvattingen op het dagelijks leven van de mannen en vrouwen
uit de arbeidersklasse werd pas merkbaar toen de verzuiling rond de Eerste Wereld-
oorlog min of meer was voltooid. Daar kwam nog bij dat de invloed van een
dergelijke ideologie sterk werd beperkt door de materiële speelruimte van mannen
en vrouwen uit de arbeidersklasse. De lage lonen in de industriële gebieden maakten
het noodzakelijk dat zowel mannen als vrouwen industriële arbeid verrichtten. Zo
werkten in industriesteden als het katholieke Maastricht en het protestants-katholieke
Enschede veel gehuwde fabrieksarbeidsters. De vroege industrialisatie in Maastricht
en de snelle expansie in de Twentse katoenindustrie leidden tot een enorme vraag
naar arbeid. Deze vraag was zo groot dat in vele afdelingen van de aardewerkfabriek
De Sphinx vrouwen de mannen ‘assisteerden’ terwijl in Twente zowel mannen als
vrouwen in dezelfde ruimte de weefgetouwen bedienden. Binnen de fabrieksmuren
gaf de kerkelijke context ook geen richting meer aan de verdeling van taken tussen
mannen en vrouwen. Voor industriële ondernemers fungeerden religieuze opvat-
tingen niet als richtsnoer voor de verdeling van de taken tussen mannen en vrouwen.

Een vierde verklaring is gericht op de (beperkende) rol van de overheid. De invloed
van de overheid op de seksesegregatie verliep vooral via de arbeidswetgeving. Deze
wetgeving had, zoals Van Eijl heeft aangegeven, een sterk seksespecifiek karakter.
De arbeidswetgeving beperkte de arbeidstijden van vrouwen en verbood nachtarbeid
en het werken met gevaarlijke stoffen voor vrouwen. Nadat arbeidswetgeving van
kracht was, beperkte dat de mogelijkheden van vrouwen op de arbeidsmarkt:
werkgevers konden vrouwen niet meer ’s nachts of zo lang als mannen laten werken
en bij het werken met gevaarlijke stoffen moesten de vrouwen regelmatig medisch
worden gekeurd. 
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Desondanks was de directe invloed van de arbeidswetgeving op de seksesegregatie
in de bedrijven gering omdat werkgevers fel protesteerden tegen deze overheidsbe-
palingen. Als gevolg daarvan leidde het verbod op het werken met lood in vernis
niet tot wijziging van de seksesegregatie bij De Sphinx-aardewerkfabriek: vrouwelij-
ke dompelaars bleven de vernisgevers assisteren. Ook de Mechanisatiewet uit ,
die was bedoeld om de nog niet gemechaniseerde bedrijven en de mannelijke
sigarenmakers te steunen, vertraagde slechts het proces. Na de Tweede Wereldoorlog
zette deze tendens alsnog door. Het wetsvoorstel inzake de verdeling van de beschik-
bare arbeid uit  was bedoeld om de werkzaamheden van vrouwen in de indus-
trie terug te dringen ten gunste van mannen. Het debat dat ontstond bij de voorbe-
reiding van deze wetgeving en de invulling van de Algemene Maatregel van Bestuur
(AMvB) leidde er toe dat de reeds bestaande scheidslijnen tussen mannenwerk en
vrouwenwerk scherper werden getrokken. Het gevolg van deze wet en AMvB was
dat de bestaande regionale verschillen in de seksesegregatie, bijvoorbeeld bij het
weven van wollen stoffen in Leiden en Tilburg, onderwerp van debat werden. De
AMvB die bij invoering tot een nationaal seksesegregatiepatroon had geleid, werd
uiteindelijk niet ingevoerd wegens het vele verzet ertegen. 

Het directe effect van de door de overheid uitgevaardigde wetgeving op de
seksesegregatie was niet zo groot maar het indirecte effect – het benadrukken dat
vrouwen een speciale categorie arbeiders waren – was veel groter. Het voorberei-
den van wetgeving duurde jaren en in die tijd veranderde de feitelijke situatie vaak
in de door de overheid gewenste situatie.

. Een verklaringsmodel

Het verband van de verschillende factoren die bijgedragen hebben tot de seksesegre-
gatie in de Nederlandse industrie wordt weergegeven in schema .. 

Het schema moet van links naar rechts worden gelezen. De Nederlandse industri-
ele ondernemers ontleenden de functiesegregatie en daarbij de beloningsverschillen
tussen mannen en vrouwen of aan de situatie in de huisnijverheid of aan de buiten-
landse voorbeelden op basis waarvan zij hun productieprocessen inrichtten. Hun
aannemingsbeleid zorgde voor de functiesegregatie in het industriële arbeidsproces.
De (vermeende) verschillen in fysieke kracht of scholing tussen mannen, vrouwen,
jongens en meisjes ondersteunden dit proces. De beloning voor elk van deze groe-
pen was verschillend. Functiesegregatie en verschil in beloning waren aan elkaar
gekoppeld. Hoe dichter het werk van mannen en vrouwen in een bedrijf bij elkaar
lag, hoe kleiner de loonverschillen. Over het algemeen wordt er van uitgegaan dat
functieverschillen de verschillen in beloning rechtvaardigden. Wikander stelt het
omgekeerde: eerst waren er beloningsverschillen en als gevolg daarvan moest er ook
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Schema . Verklaringsmodel voor seksesegregatie in de Nederlandse industrie
(-)

verschil worden gemaakt in het werk dat mannen en vrouwen verrichtten. Wat
daarvan ook zij, functiesegregatie en beloningsverschillen vormden de kern van de
seksesegregatie in het industriële productieproces. De verschillende posities die man-
nen en vrouwen in het fabricageproces innamen, waren een gevolg van de functiese-
gregatie. 

Het seksespecifieke aannemingsbeleid van ondernemers zou gebaseerd zijn op
meetbare arbeidsverschillen tussen mannen en vrouwen. Bij de vier bedrijven zijn
echter geen eenduidige verschillen in arbeidsverloop, aantal onderbrekingen en de
lengte van het dienstverband tussen mannen en vrouwen gevonden. Als deze meet-
bare verschillen invloed hebben gehad op de functiesegregatie en beloningsverschil-
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len in de industriële bedrijven dan is dit hoofdzakelijk verlopen via de ideeën van
ondernemers. De opvattingen over de plaats van de gehuwde vrouwen bepaalde wel
het seksespecifieke ontslagbeleid van werkgevers in de industrie. Dit had een
duidelijk effect op de leeftijdsopbouw, de loopbanen van mannen en vrouwen en
uiteraard op de aanwezigheid van gehuwde vrouwen in de fabrieken. Deze verschil-
len ondersteunden eveneens de functiesegregatie en de beloningsverschillen in het
productieproces. 

Hiermee zijn de verschillende factoren die een rol speelden bij de seksesegregatie
in de Nederlandse industrie in een kader geplaatst. Overigens zijn schema’s altijd een
vereenvoudiging van de werkelijkheid zodat de waarschuwing van Joan Scott
‘Instead of a search for single origins, we have to conceive of processes so intercon-
nected that they cannot be disentangled’, hier op zijn plaats is. 

. Epiloog

In de periode die in dit onderzoek centraal stond, namelijk  tot , groeide
bij de vertegenwoordigers van de overheid de opvatting dat volwassen vrouwen niet
in fabrieken en werkplaatsen thuishoorden. De werkgevers deelden die opvatting
niet (het moest afhankelijk zijn van het soort bedrijf en de soort werkgever en de
situatie): zij hadden niet zoveel bezwaar tegen vrouwen al werden er wel telkens
verschillen tussen mannenwerk en vrouwenwerk gefabriceerd. Anno  is het
vertoog van de overheid ten aanzien van seksesegregatie precies omgekeerd. Verte-
genwoordigers van de overheid vinden nu dat vrouwen en mannen op de werkplek
gelijkwaardig behoren te zijn. De praktijk is echter anders. De verdeling van mannen
en vrouwen over de verschillende economische sectoren en bedrijfstakken is nog
steeds scheef. Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in de industrie maar
ook bij de politie, brandweer en in de sterk groeiende ICT-sector.

In  startte het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de voorlich-
tingscampagne onder het motto Vrouwen gezocht voor ‘mannenwerk’. Deze bewuste
poging om de seksesegregatie te doorbreken, was weinig succesvol en in 
constateerden Margo Brouns en Alie Schokker in hun trendrapport Arbeidsvraagstuk-
ken en sekse:

Ook blijken de scheidslijnen tussen mannen- en vrouwenwerk hardnekkiger te zijn dan
een aantal jaren geleden werd gedacht. In organisaties voltrekken zich steeds opnieuw pro-
cessen, die de scheiding tussen mannen- en vrouwenwerk, tussen mannen- en vrouwen-
afdelingen bestendigen.

Ondanks de positieve actieplannen is in de scheve verdeling de afgelopen tien jaar
zeer weinig veranderd. Wel zijn er vele bewuste pogingen ondernomen om de
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seksesegregatie te doorbreken. Deze pogingen zijn tot nu toe weinig succesvol geble-
ken. 

Twintig jaar nadat de Wet Gelijk Loon in werking trad (), verdienen vrou-
wen nog steeds niet hetzelfde salaris voor hetzelfde werk als mannen zoals blijkt uit
het loonstructuuronderzoek van . Vrouwen verdienen gemiddeld % minder
dan mannen. Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe groter de verschillen in uurloon
tussen vrouwen en mannen. Hoewel het opleidingsniveau van vrouwen anno 
gelijkwaardig is aan dat van mannen zijn vrouwen nog steeds sterk ondervertegen-
woordigd in de leidinggevende functies.

Alleen de intentie om de seksesegregatie te wijzigen, is niet voldoende om ook
resultaat te boeken. Gedeeltelijk laat zich dit natuurlijk verklaren uit de (gevestigde)
machtsposities van mannen waar zij geen afstand van willen doen. Dit is echter geen
afdoende verklaring. De vraag rijst dan ook waarom die positieve actieplannen zo
weinig succesvol zijn. Daarbij speelt een grote rol dat deze acties voorbijgaan aan
de mechanismen waarmee seksesegregatie in het verleden tot stand is gekomen. De
taaiheid van de seksesegregatie vindt bovendien haar wortels in de manier waarop
werk is georganiseerd. Deze routines zijn niet zomaar te wijzigen. Dit onderzoek
demonstreert hoe dat verschil wordt gemaakt rond de werkplek en vervolgens wordt
geïnstitutionaliseerd, dat wil zeggen reproduceerbaar wordt. Daarmee is het verschil
maar zeer moeilijk veranderbaar.
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. Verhoorde getuigen door commissie naar de toestanden in de Am-
sterdamse confectiebedrijven

nr datum voornaam achternaam sekse functie

1 20-12-1898 Rijk m coupeur
2 22-12-1898 Anröchte m coupeur
3 03-01-1899 Weber m lakenhandelaar
4 05-01-1899 Raven m adjunct arbeidsinspecteur 
5 12-01-1899 T. Verbeek m monteur Singer naai-

machines
6 12-01-1899 R. Bal m monteur Singer naai-

machines
7 12-01-1899 S. Wesseling m monteur Singer naai-

machines
8 17-01-1899 Kemper m coupeur bij Kan Philips

& Co, grossiers in kin-
derkleding

9 20-01-1899 C. Bekart m coupeur
10 24-01-1899 F.W. Deknatel m coupeur

11 31-01-1899 Norden m fabrikant

12 31-01-1899 Slooken m armen bezoeker

13 07-02-1899 Volkers m kleermaker

14 07-02-1899 Leonard Vos m handelsagent

15 09-02-1899 Derksen m thuiswerker

16 09-02-1899 K.H.J. Homeyer m grootwerker

17 09-02-1899 Nicolaas m confectiewerker

18 14-02-1899 Holsheimer m chef Rijks kledingmaga-
zijn

19 16-02-1899 Sweres m pompier Kattenburg

20 16-02-1899 Warner m broekenmaker voor de
confectie

21 16-02-1899 Tienstra m broekenmaker

22 21-02-1899 Kok m dameskleermaker bij
Hirsch

23 21-02-1899 Magnin m mantelmaker bij Hirsch
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24 23-02-1899 Henkelman m mantelwerker bij Hirsch

25 23-02-1899 Vente m Rijks kledingmagazijn

26 28-02-1899 C.A. Becker m voorzitter Algemene
Nederlandse Kleermakers
Bond

27 28-02-1899 Kok m kleermaker voor de ge-
meente

28 02-03-1899 Dijkman m vervaardigt kleding voor
de marine

29 09-03-1899 Embden, van m kleermaker

30 14-03-1899 Kassenaar m mantelwerker   

31 14-03-1899 Boer, de m kleermaker voor de ma-
rine

32 28-03-1899 W.L. Andriesse m patroon

33 21-03-1899 Meta A. Hugenholtz v werkzaam bij De Voor-
post

34 21-03-1899 Sani Prijes v werkzaam bij De Voor-
post

35 28-03-1899 Elling m coupeur bij Dietz

36 28-03-1899 Lagaaij m directeur weeshuis

37 28-03-1899 Sophie Heertje v thuiswerkster confectie

38 28-03-1899 Roosje Vos v fijne linnennaaister

39 04-04-1899 Proos v werkzaam bij De Voor-
post

40 04-04-1899 Jo Buijs v werkzaam bij De Voor-
post

41 11-04-1899 Davidson v kinderconfectie bij Kat-
tenburg

42 04-05-1899 Hart m patroon maatzaak

43 04-05-1899 P Brul van den m patroon kledingmagazijn

44 16-05-1899 Jong, de m werkzaam bij de marine

45 07-06-1899 Sluys, van der m patroon maatzaak

46 9 juni 3799 B Stoelenga v werkzaam bij De Voor-
post



fabricage van verschillen 

. Geïnterviewde naaisters door de werkgroep Naaisters in Amsterdam


nr datum
interview

voorletters achternaam ge-
boorte
jaar

functies geinterviewd door

1 25 mei 1978 W.G. Aalst 1900 mantelstikster, con-
troleuse, cheffin
bandleidster

Nelleke Bakker

2 10 mei 1978 Aken 1899 coupeuse Wietske van Agtmaal

3 20 september
1978

A. A. Bicker 1908 controleuse Carla Verberk

4 5 mei 1978 Berg van 1887 mantelnaaister Lydia de Graaff-Everts

5 1 oktober 1978 R Boek van 1922 huisnaaister, atelier-
meisje

Marijke Weisglas

6 22 mei 1978 H Campffer 1923 ateliermeisje Lydia de Graaff-Everts

7 20 september 1978 A. S. Cornielje 1920 ateliermeisje Martje Bartel

8 23 mei 1978 W.H. Croix 1903 ateliermeisje Frank Maas

9 28 april 1978 Deekman 1903 naaister Suzanne van Norden

10 1 januari 1978 Damsma 1914 corsettennaaister Jaap Talsma

11 16 juni 1978 C.M. Driel 1911 ateliernaaister Wietske van Agtmaal

12 20 september 1978 J. Drost 1921 ateliermeisje Martje Bartel

13 9 oktober 1978 E. R. Echtelt 1918 ateliermeisje, thuis-
werkerster

Frank Galesloot

14 8 mei 1978 B. Erst 1909 ateliermeisje Frank Galesloot

15 8 mei 1978 Burgers 1915 japonnennaaister Frank Galesloot

16 3 april 1978 Frowein 1901 ateliermeisje Nelleke Bakker

17 20 oktober 1978 M.J. Gerwig 1907 ateliermeisje, huis-
naaister, machine
borduurster

Frank Maas

18 1 september 1978 C.M.C.C. Grient 1914 pompeusehuisnaaisterJanny Gerrits

19 1 september 1978 A. Gritten 1914 ateliermeisje Janny Gerrits

20 20 april 1978 Hofman 1924 ateliermeisje Frank Maas

21 31 maart 1978 Isarin 1904 tricotage ateliernaai-
ster

Wietske van Agtmaal

22 20 oktober 1978 Keijzer 1913 ateliernaaister Martje Bartel

23 30 april 1978 Klerk 1917 naaister bij thuiswer-
ker

Martje Bartel

24 31 maart 1978 Klijn 1913 hautte couteur naai-
ster

Liesbeth Wiewel

25 31 maart 1978 Jongh de 1921 mantel atelier naaisterLiesbeth Wiewel

26 20 oktober 1978 J.M.Th Kruft 1914 ateliermeisje Janny Gerrits

27 2 mei 1978 J. Labes 1916 ateliermeisje, huis-
naaister

Carla Verberk

28 5 mei 1978 Ch Lips 1902 ateliernaaister Liesbeth Wiewel
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29 9 mei 1978 W.H. Lebret 1921 pomp-naaister, huis-
naaister coupeuse

Marijke Weisglas

30 22 april 1978 Leeflang 1907 tricotage ateliernaai-
ster

Rina Korporaal

31 2 mei 1978 de heer M Leur 1919 administratie confec-
tiebedrijf

Wilfried van Hal

32 28 april 1978 Manders 1909 apprateuse hoeden-
vak

Carla Verberk

33 25 april 1978 Matuhot 1906 ateliermeisje Janny Gerrits

34 5 september 1978 Mellink 1909 costuumnaaister
naaister

Wilfried van Hal

35 16 mei 1978 Moonen 1910 naaister Wilfried van Hal

36 16 mei 1978 Moree 1909 naaister Wilfried van Hal

37 7 mei 1978 Mourik 1887 naaister bij thuiswer-
kende kleermaker

Suzanne van Norden

38 24 mei 1978 Anna
Marie

Nelissen 1902 ateliermeisje Nelleke Bakker

39 1 april 1978 J.M. Onnes van 1902 ateliernaaister Marijke Weisglas

40 14 juni 1978 Catharina Oppen 1905 mantelnaaister, band-
leidster

Wietske van Agtmaal

41 22 juni 1978 J.J. Philips 1906 ateliernaaister, cheffinNelleke Bakker

42 30 mei 1978 Jannetje Pomes 1919 ateliermeisje Suzanne van Norden

43 6 april 1978 Pontier 1904 ateliernaaister Carla Verberk

44 20 mei 1978 A Schaft 1912 ateliernaaister Anne de Boer

45 1 oktober 1978 Schaik 1902 ateliermeisje Liesbeth Wiewel

46 27 juli 1978 Jo Schotman 1917 ateliermeisje Rina Korporaal

47 26 juli 1978 J Sieling 1897 ateliermeisje, cou-
peuse

Rina Korporaal

48 1 mei 1978 Miriam Souren 1913 thuiswerkerster Lydia de Graaff-Everts

49 28 maart 1978 A Sloet 1903 tricotage ateliernaai-
ster

Lydia de Graaff-Everts

50 5 oktober 1978 G. Stoep 1903 naaister, modellen-
maakster

Frank Galesloot

51 8 mei 1978 Ruiter 1895 ateliernaaister Frank Galesloot

52 19 mei 1978 A Vaartjes 1905 ateliermeisje, huis-
naaister, cheffin

Marijke Weisglas

53 20 september 1978 Voogt 1905 ateliermeisje Frank Maas

54 25 juli 1978 V Vroom 1921 japonnennaaister Rina Korporaal

55 20 mei 1978 Vulpen 1915 ateliernaaister Anne de Boer

56 10 mei 1978 R Weitenberg1922 vader had naaiatelier
thuis

Lydia de Graaff-Everts

57 20 oktober 1978 Maria
Helena

Wildt 1905 knoopsgatenstikster Frank Maas

58 20 april 1978 J.H. Zwaan 1899 ateliermeisje Liesbeth Wiewel

Ter wille van de privacy zijn alle echte namen van de geïnterviewden door gefingeerde
vervangen
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. Brontechnische bijlage bij De Sphinx-aardewerkfabriek

Bij de gedetailleerde bestudering van de seksesegregatie bij De Sphinx-aardewerk-
fabriek is gebruik gemaakt van de bewaard gebleven personeelsboeken. 

Personeelsboeken
Van De Sphinx-aardewerkfabriek zijn personeelsgegevens bewaard gebleven. Hier
wordt beschreven voor welke periode en van welke groepen werknemers deze per-
soneelsgegevens bewaard zijn gebleven en wat voor soort informatie deze bronnen
bevatten. Er zijn twee soorten personeelsgegevens van De Sphinx bewaard gebleven,
te weten algemene personeelsgegevens, die informatie bevatten over alle werknemers
in de Sphinxfabrieken (glasfabrieken, aardewerkfabrieken, alle afdelingen), en per-
soneelsgegevens van een bepaalde afdeling.

Algemene personeelsgegevens 
De vroegste personeelsgegevens (op naam) van De Sphinx betreffen een momentop-
name uit juli . Deze opgave bevat tevens informatie over de verdiende
(week/dag)-lonen.

Daarna worden sinds  de personeelsgegevens bijgehouden in diverse ‘bevol-
kingsregisters’. De aanleiding voor het aanleggen van deze complete en doorlopende
personeelsboeken was waarschijnlijk de Kinderarbeidswet van Van Houten in .

Voor de periode - is een omvangrijk ‘Bevolkingsregister’ bewaard gebleven
met de personeelsgegevens van alle werknemers, zowel in de aardwerk- als in de
glasfabrieken van De Sphinx [inv.nr.  Giessel]. In dit personeelsboek/register wer-
den alle werklieden (en opzichters en employés) bijgehouden die in de periode tus-
sen  mei  en  december  bij de glas- en aardewerkfabriek van Petrus Re-
gout werkten.

Dit deel bevat de volgende personeelsgegevens:
• achternaam;
• voornamen;
• geboorteplaats;
• geboortedatum soms onvolledig als de precieze datum niet bekend was bij de

directie; men streefde wel naar een zo nauwkeurig mogelijke registratie van de
geboortedatum,

• beroep (d.w.z. soms de functie, soms een aanduiding van een afdeling van de
fabriek waarin men werkzaam was);

• aangenomen (bewijs zakboekje, certificaat, verblijfspas);
• datum van aanneming (als deze datum voor lag  werd meestal alleen het jaar

van aanneming opgeschreven voor de personeelsdatabase is de datum dan op 
juli van dat jaar gesteld);

• datum van vertrek (dus pas vanaf  tot eind );
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. Maenen, Petrus Regout -, XVI.

• aangenomen;
• vertrokken:

• (hier is het aantal malen dat arbeiders in dienst waren uit te halen) loopt sterk
uiteen, maximum  maal in  jaar was reden voor ontslag;

• aanmerkingen;
• eventuele reden vertrek (meestal in geval van overlijden te onvolledig om syste-

matische conclusies uit te trekken).
• vrouwen werden op het moment van hun huwelijk opnieuw in dit personeelsre-

gister opgenomen onder de naam van hun man. Er waren twee varianten:
• ‘gehuwd overgeschreven onder den naam ...’;
• ‘hertrouwd overgeschreven onder den naam van .....’;

• eventuele reden van ontslag (oproer maken e.d.);
• als arbeid(st)ers onder de verkeerde naam werden ingeschreven werden ze op-

nieuw ingeschreven onder hun juiste naam en werd een verwijzing gemaakt;
• uitschrijving uit de ziekenkas (‘houdt op lid der ziektekas te zijn’);

In dit register werden alle arbeiders die bij Regout werkten, ingeschreven (dus zowel
van de aardewerkfabriek, de glasfabriek als degenen in algemene dienst (grondwer-
kers e.d)). Het gehele personeelsboek bevat . vermeldingen (gehuwde vrouwen
werden opnieuw ingeschreven dus die kwamen twee keer voor; personen waarvan
de naam in eerste instantie foutief werd gespeld, kwamen twee keer voor). Omdat
ik alleen was geïnteresseerd in de arbeid(st)ers van de aardewerkfabriek, heb ik op
basis van de functies/afdelingen die arbeid(st)ers geselecteerd die enige tijd in de
aardewerkfabriek werkten. Dit kwam neer op . vermeldingen/personen.
De gegevens werden met behulp van een door Leen Breure in dBase IV geschreven
programma (TGF Document editor version . ()) opgeslagen in een viertal
onderling gerelateerde bestanden.
- personal, met alle personalia gegevens, voornamen, achternaam, geboortedatum,

sekse, geboorteplaats;
- functie, met de functiegegevens;
- dienstve, met de data van in- en uitdiensttreding;
- altnaam, in dit bestand werden alternatieve namen opgeslagen, bijvoorbeeld de

meisjesnaam van gehuwde vrouwen of naam van de man voor vrouwen die
gingen trouwen of anders gespelde namen.

De specifieke opmerkingen bij het uitdiensttreden werden vermeld en werden
gezien de beperkte omvang daarvan verwerkt in een apart tekstbestand.

De opvolgende personeelsregisters zijn of zoek geraakt of verloren gegaan. Zo zou
er voor de periode - ook nog een namenlijst van het personeel moeten zijn.
Maenen noemt deze bron in zijn dissertatie Petrus Regout -. Ik heb dit deel
ondanks intensief speurwerk niet kunnen vinden in het op dat moment nog niet
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. Brief  maart  van mevrouw A.J.L.F. Knoups, manager public relations NV Koninklijke
Sphinx.

. In het archief van De Sphinx/De Céramique aanwezig bij het SHCL in Maastricht bevinden zich
een tweetal bevolkingsregisters voor de periode  – ca. en een personeelregister dat aan
het eind van de twintiger jaren is aangelegd. Deze personeelsregisters zijn afkomstig van de
aardewerkfabriek Céramique en niet van De Sphinx. Dit bleek na een poging om de in deze
boeken vermelde personen terug te vinden in de personeelskaarten zoals die zich (inmiddels) bij
het SHCL bevinden; daarin waren de personen uit de personeelsboeken niet terug te vinden.

. Hiernaar wordt verwezen in het Bevolkingregister dat in  is aangelegd.
. Deze personeelskaarten zijn in  overgedragen aan het SHCL.

geïnventariseerde archief van De Sphinx zoals dat bij het SHCL aanwezig is. Het
was evenmin aanwezig bij De Sphinx- sanitairfabriek in Maastricht.

Waarschijnlijk zijn er voor de periode - ook een of twee vervolg-per-
soneelsregister(s) geweest. In ieder geval heeft er een Bevolkingsregister voor de
periode  –  bestaan. Wel is er een Bevolkingsregister bewaard gebleven
dat in  is aangelegd. Het bestaat uit twee delen: een deel voor de personeelsle-
den met de achternamen A t/m L en een deel voor de personeelsleden met de
achternamen M t/m Z. Dit deel is inmiddels ook overgedragen naar het SHCL. Van
dit deel is geen gebruik gemaakt omdat het buiten de door mij onderzochte periode
viel.

Daarnaast zijn er vanaf ca.  personeelskaarten aangelegd. Deze bevatten geen
functiegegevens maar vermelden uitsluitend de afdeling waarin de arbeid(st)ers
werkzaam waren en andere personalia. Deze tienduizenden oude personeelskaarten
zijn inmiddels ook overgedragen naar het SHCL. Ik heb slechts een beperkte
hoeveelheid van deze kaarten gebruikt om de personalia aan te vullen van ar-
beid(st)ers waarover ik uit andere personeelsboeken al functiegegevens had. 

Personeelsgegevens van bepaalde afdelingen

Vormafdeling
Van de vormafdeling aardewerk (faïencerie) zijn relatief de meeste personeelsgege-
vens bewaard gebleven:
ongeïnv. Personeelsregister faïencerie loopt van  april  tot  juli

 ( vermeldingen);
ongeïnv. Namenlijst der faïenciers van  mei  tot  februari 

( vermeldingen);
ongeïnv. Personeel faïencerie  e.v. (bevat geen functies, wel naam en

geboortedatum), voornamelijk ter aanvulling van Namenlijst der
faïenciers.

Deze personeelsgegevens bevatten naast de personalia ook functiegegevens en ge-
gevens over de leertijd van de arbeiders.
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Schilder- en decorafdeling en drukkerij
Van de schilder- en decorafdeling is één gezamenlijk persoonsboek met de druk-
kerij(afdeling) bewaard gebleven. Ongeïnv. Personeelboek van de schilder- en de-
corafdeling en drukkerij betreft de periode  mei  tot en met  maart .

Sanitair
Van de afdeling sanitair is voor één jaar () een personeelsoverzicht op naam be-
waard gebleven.

Loonboeken
De loonboeken van De Sphinx, de zogenaamde quinzaines, waarin de veertiendaagse
uitbetalingen aan de arbeiders werden opgeschreven, zijn helaas vernietigd. Gedetail-
leerde loongegevens zijn slechts spaarzaam bewaard gebleven. Voor de periode na
 zijn af en toe een soort uittreksels die zijn gemaakt op basis van de loonboeken,
bewaard gebleven. Daarnaast werden voor de latere periode  e.v. (onder strikte
geheimhouding) loongegevens gegeven aan de vakbonden. Deze informatie is ver-
werkt in paragraaf . Mannenlonen, vrouwenlonen.
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Procentuele verdeling van het personeel over de verschillende afdelingen van 
De Sphinx-aardewerkfabriek 1846-1949

1846 1849 1859 1864 1870 1895 1932 1949

aardpers en molen 12 6 10 10 11 5 10 5
vormafdeling 49 39 40 40 37 27 26 31
cassettenmakerij 3 10 10 9 8 8 7 9
ovens 12 10 18 16 17 25 22 12
decorafdeling 10 8 5 8 12 9 6 7
drukkerij 11 9 8 5 9 6 10
vernisafdeling 7 3 8 15 8
aardewerkmagazijn 6 13 8 9 11 10 9 17
totaal 100 100 100 100 100 100 100 100

Verdeling van mannen en vrouwen over de afdelingen van De Sphinx-aardewerkfabriek in juli 1849
afdeling mannen % vrouwen % totaal %
aardpers 13 100 13 6
vormafdeling 89 100 89 39
cassettenmakerij 15 65 8 35 23 10
ovens 23 100 23 10
decorafdeling 8 42 11 58 19 8
drukkerij 4 17 20 83 24 11
vernisafdeling 3 43 4 57 7 3
aardewerkmagazijn 4 13 26 87 30 13
totaal 159 70 69 30 228 100

. Verdeling van mannen en vrouwen over de verschillende afdelingen
van De Sphinx- aardewerkfabriek

Bron: SHCL, archief Sphinx, inv.nr.  [Giessel], Contractenboek -, ‘Staat van het
Personeel in de diverse Fabrijken van en Wel Edelen Heer P. Regout te Maastricht opgemaakt
in July ’, -. 
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Verdeling van mannen en vrouwen over de afdelingen van De Sphinx-aardewerkfabriek
op 1 januari 1859
afdeling mannen % vrouwen % totaal %
aardpers 78 100 78 10
vormafdeling 320 100 320 40
cassettenmakerij 48 62 30 38 78 10
ovens 102 70 43 30 145 18
decorafdeling 13 31 29 69 42 5
drukkerij 18 24 57 76 75 9
aardewerkmagazijn 5 8 57 92 62 8

584 73 216 27 800 100

Verdeling van mannen en vrouwen over de afdelingen van De Sphinx-aardewerkfabriek
op 1 januari 1870
afdeling mannen %    vrouwen     %    totaal      %
aardpers 111 99 1 1 112 11
vormafdeling 377 100 377 37
cassettenmakerij 58 67 29 33 87 8
ovens 111 65 59 35 170 17
decorafdeling 21 17 101 83 122 12
drukkerij 14 27 37 73 51 5
vernisafdeling
aardewerkmagazijn 6 5 105 95 111 11

698 68 332 32 1030 100

Bron: SHCL, archief Sphinx, inv.nr.  [Giessel], Contractenboek -, .

Bron: SHCL, archief Sphinx, inv.nr.  [Giessel], Contractenboek -, -.
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Verdeling van mannen en vrouwen over de afdelingen van De Sphinx-aardewerkfabriek in 1894
afdeling mannen % vrouwen % totaal %
aardpers 80 100 80 5
vormafdeling 471 100 471 27
cassettenmakerij 80 58 58 42 138 8
ovens 218 52 204 48 422 25
decorafdeling 4 3 143 97 147 9
drukkerij 34 21 125 79 159 9
verniskamer 31 23 101 77 132 8
aardewerkmagazijn 34 21 131 79 165 10

952 56 762 44 1714 100

Verdeling van mannen en vrouwen over de afdelingen van De Sphinx-aardewerkfabriek
op 22 januari 1932
afdeling mannen %   vrouwen     %    totaal      %
aardpers 29 100 29 4
vormafdeling 265 100 265 35
cassettenmakerij 61 85 11 15 72 10
ovens 87 67 43 33 130 17
decorafdeling 42 51 41 49 83 11
drukkerij 18 30 42 70 60 8
vernisafdeling 14 30 33 70 47 6
aardewerkmagazijn 6 8 65 92 71 9

522 69 235 31 757 100

Bron: SHCL, archief Sphinx, ongeïnv., Map  jaar Sphinx, Recapitulatielijst der Afdeelingen
 tot  april .

Bron: IISG, archief NVFA, inv.nr. , Opgave van de directie van De Sphinx aardewerkfabriek
aan de Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders en SHCL, archief Sphinx, ongeïnv.
Personeelsopgave per  januari .
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  mannen        %   vrouwen         %    totaal       %
aardpers 44 100 44 5
vormafdeling 263 92 22 8 285 31
cassettenmakerij 54 62 33 38 87 9
ovens 24 22 87 78 111 12
decorafdeling 14 22 50 78 64 7
drukkerij 26 27 69 73 95 10
vernisafdeling 29 40 43 60 72 8
aardewerkmagazijn 38 24 121 76 159 17
totaal 492 54 425 46 917 100

Bron: SHCL, archief Sphinx, ongeïnv.,  Personeelslijst juli  – april .
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. Daglonen per functie in de Spinx-aardewerkfabrieken in , ,
 en  (in guldens)

man-
nen

vrou-
wen

1891 1895 1896 1898 1891 1895 1896 1898

AARDPERS
aardpersers 1,34 1,46 1,41 1,37
VORMERIJ
afdraaiers 2,35 2,26 2,37 2,11
bordenmakers 2,30 2,19 2,40 2,32
hulpjongens van borden- en schoteltjesmakers 1,51 0,53
garneerders 2,60 2,14 2,32 2,85
hulpjongens van (hol)garneerders 1,51 0,71
holvormers 2,43 2,32 2,47
klaarmakers (kopjes e.d.) 1,78 1,78 2,03
hulpjongens van klaarmakers 0,87
mouleurs (gipsenvormenmakers
            bankwerkers) 2,28 2,31 2,08
mouleurs (gipsenvormenmakers
           tournettewerkers) 1,97 2,04 2,08
persvormers, groot werk 2,78 2,66 2,84
persvormers, middelsoort werk 1,94 2,13
persvormers, klein werk 1,77 1,71
hulpjongens van pers en platvormers 0,93
schoteltjesmakers (leerlingen) 1,52 1,70
CASSETTENMAKERIJ
cassettenmakers 1,71 1,83 1,93 1,81
cassettenmakers handlangers 1,03 1,33 1,08
cassettenmakers-jongens 0,85 0,66 0,76
cassettenaardmengers 1,96 2,03 1,20
triangel (stiften)maakster 0,74 0,65 0,65
DECORAFDELING
schilders 1,33
schilderessen op onverglaasd > 17 jaar 0,66 0,72 0,77
schilderessen op onverglaasd 13 t/m 16 jaar 0,45
verguldsters en glazuurschilderessen 0,75 0,77
DRUKKERIJ
graveurs 2,92
drukkers 1,73 1,85 1,84 2,21
meisjes bij de drukkers 0,72 0,65 0,66 0,93

papiersnijdsters bij drukkers 13 t/m 15 jaar 0,36 0,35 0,33
stempelmeisjes 0,59 0,62 0,62
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VERNISSERIJ
vernisgever 1,23 1,64 1,69
meisjes bij vernisgevers > 17 jaar 0,60 0,60 0,58 0,71

meisjes bij vernisgevers 14 t/m 16 jaar 0,54 0,58 0,55

OVENS
ovenstokers 1,46 2,30 2,35
meisjes die biscuit cassetten vullen 0,80 0,89 0,86
oplegsters van coloms > 17 jaar 0,60 0,56
oplegsters van coloms 14 t/m 16 jaar 0,54 0,56
biscuit-enfourneurs 1,75 1,80 1,66
biscuit-enfourneurs 1e inzetter 2,78
biscuit-enfourneurs 2e inzetter 2,20
meisjes die vernis cassetten vullen en ledigen 0,70 0,73 0,77
vernis-enfourneurs 1,77 1,83
vernis-enfourneurs 1e inzetter 2,15
vernis-enfourneurs 2e inzetter 1,90
ovenschoonmakers 1,94 2,03 1,98
ovenuitpakkers 1,79 1,89 1,84
MAGAZIJN
magazijnmeisjes 0,72 0,72
inpakkers van afgewerkt goed 1,65 1,48 1,70 1,71
meisjes bij de inpakkers van afgewerkt goed 0,70 0,69
hulpjongens van de inpakkers van afgewerkt
goed

0,54

uitzoeksters van afgewerkt goed 0,52 0,64 0,63
leerling-uitzoeksters afgewerkt goed 13 t/m 16
jaar

0,44 0,43

handlangers voor afwisseldend werk 1,07 1,06
steenkolen- en aardwagonlossers 1,78 1,78

Bron: Enquête gehouden door de Staatscommissie benoemd krachtens de wet van  Januari  (Staats-
blad no. ) gehouden te Nijmegen betreffende onderscheidene bedrijfstakken in de eerste arbeidsinspectie,
[], [deel ] -, SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. Staat der gemiddelde loonen per dag
van  uren volgens de op  Oct  in werking zijnde stukprijzen, na aftrek van ziekengeld;
SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. Staat der gemiddelde loonen per dag van  uren betaald, door
de Aardewerkfabriek van Petrus Regout & Co, van af  Januari tot  Augustus , volgens
de in werking zijnde stukprijzen na aftrek van ziekengeld; SHCL, archief Sphinx, ongeïnv.
Reglement voor de arbeiders der porseleinfabriek van firma Louis Regout & Zoon te Maastricht (z.p.; z.j.)
[november ], ook gepubliceerd in Verslag Inspectie Arbeid (/), e inspectie, ,
Bijlage bij reglement voor de arbeiders der porseleinfabriek van de firma Louis Regout en Zoon
te Maastricht, Gemiddelde verdienste per dag van  uren in het laatste jaar (van  October 
–  October ).
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. Verdeling van mannen en vrouwen over afdelingen en functies en dag-
lonen (in guldens) bij De Sphinx-aardewerkfabriek in 

 mannen vrouwen
aantal   loon aantal   loon

AARDPERS
uitdragers 6 1,45
aardpers ploeg 24 1,49
daglooners 4 1,13
gipsbrander 1 1,60
gipsbreker 1 1,19
kelderploeg 5 1,52
molenaars en aardpreparatie 11 1,37
opzichters 3 1,49
rachevures ploeg 2 1,50
aardmengers 15 2,01
molenaars 3 1,83
terrail werkers 3 2,08
terrail stokers 2 0,95

totaal afdeling, gemiddeld loon 80 1,57
VORMERIJ
afdraaiersmeester 14 3,01
afdraaiers leerling 1 1,68
afdraaiers meesters jongens 15 0,56
afdraaiers leerling jongens 1 0,51
aardvervoerders 4 1,07
bordenmakersmeesters 40 2,28
bordenmakers leerlingen 17 1,56
bordenmakers meesters jongens 82 0,62
bordenmakers leerling jongens 31 0,54
droogkamer 1 1,27
garneerders meesters 29 2,54
garneerders leerlingen 4 1,55
garneerder meesters jongens 30 0,65
garneerders leerling jongens 5 0,52
holvormers meesters 24 2,48
holvormers leerlingen 4 1,05
holvormers meester jongens 4 0,68
hijschmachine 3 1,17
klaarmakers 35 1,88
klaarmakers jongens 37 0,65
kachelstokers 3 1,01
keerders 2 0,84
modelleurs 2 3,19
modelleurs leerling 1 0,73
mouleur leerling 2 1,92
moulendragers 5 1,51



fabricage van verschillen 

opzichter bordenmakers, holvormers en mouleurs 3 2,71
opzichter afdraaiers en garneerd. 2 2,56
opzichter persvormers, uitzoekers, mouleurs en
dragers

4 1,46

persvormers meesters jongens 17 0,73
plankenbrenger 1 0,97
schrobbers 3 0,90
smederij 4 1,95
klaarmakers leerlingen 3 1,68
klaarmakers leerling jongens 3 0,52
persvormers leerlingen 1 1,44
persvormers leerling jongens 1 0,54
mouleurs 3 2,46
machinisten 3 1,37
stokers 4 1,18
smeerders 4 1,12
meester mouleurs, tournetwerk 4 2,81
meester mouleurs, bankwerker 3 2,96
meester persvormer kleinwerk 5 2,46
meester persvormer zwaarwerk 3 2,57
meester persvormer middenwerk 4 2,57

totaal afdeling, gemiddeld loon 471 1,38
OVENS
opzichters 16 1,50
biscuitoven stokers 9 1,43
vernisovens stokers 5 1,98
biscuitoven enfourneurs 26 1,79
oven schoonmakers 4 2,02
metselaars 7 1,51
opperlieden 4 0,61
cassetten vernissers 2 1,35
cassetten vervoerders 2 1,65
stukken cassetten vervoerders 3 1,37
daglooners 22 1,22
in- en uitpakkers der jachten 4 1,48
vernisovens enfourneurs 60 1,82
uitpakkers der biscuitovens 15 1,89
draagploeg biscuitovens 30 0,70 
biscuit opdraagsters 10 0,79 
biscuit uitzoeksters 6 0,76 
steenkolen lossers 21 1,70
machinist 1 1,51
incassetteersters vernisovens 80 0,85 
incassetteersters biscuitovens 26 0,90 
collombons meisjes 25 0,57 
collombons meisjes 14 0,57 
inpakker goudoven 1 2,17
uitpakker goudoven 1 1,87
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stoker goudoven 1 1,68
verfmolen 2 2,40
plankendragers 2 1,74
galvanoplastiek 3 1,76
commissie uitzetsters 3 0,76 
stokers 5 1,54
in- en uitpakkers 2 1,47
in- en uitpaksters 4 0,71 
draagploeg 6 0,84 

totaal afdeling, gemiddeld loon 218 1,66 204 0,77 
VERNISSERIJ
opzichters 8 1,38
vernisgevers 23 1,65
meisjes bij de vernisgevers 71 0,58 
afklopsters 12 0,74 
stempelmeisjes 18 0,69 

totaal afdeling, gemiddeld loon 31 1,58 101 0,61 
DRUKKERIJ
opzichters 4 2,17
graveurs 3 4,62
drukkers 27 1,85
drukkersmeisjes 80 0,74 
snijdsters 39 0,36 
afklopsters 6 0,71 

totaal afdeling, gemiddeld loon 34 2,13 125 0,62 
DECOR AFDELING
opzichters 4 1,93
vergulders 10 1,66 
meesteressen 3 1,15 
fileersters 36 0,82 
schildermeisjes 57 0,72 
verguld indraaister 1 0,85 
uitzoeksters 3 0,75 
afklopsters 4 0,73 
biscuitschilder meisjes 23 0,71 
blauwrandsters 4 0,77 
stempelmeisje 1 0,74 
uitgeefster vloeiverf 1 0,65 

totaal afdeling, gemiddeld loon 4 1,93 143 0,82 
CASSETTENMAKERS AFDELING
opzichters 4 1,46
cassettenmakers 15 1,81
cassettenmoitters 3 1,47
jongens bij de cassettenmakers 20 0,99
brikkenmakers 2 1,65
jongens bij de brikkenmakers 2 0,68
mouleurs 1 1,78



fabricage van verschillen 

stokers 2 1,55
smeden 6 1,72
collombonspersers 3 1,41
darm- en aardpersers 6 1,59
kuipsteenkappers 2 1,94
in- en uitpakkers 10 1,69
daglooners 4 1,10
triangelkapsters 58 0,76 

totaal afdeling, gemiddeld loon 80 1,45 58 0,76 
MAGAZIJN
opzichters 8 1,49
marqueur 1 1,84
handlangers 3 1,69
pakkers 10 1,60
voerlieden 4 1,63
kistenmakers 6 1,38
mandemakers 2 1,31
magazijn meisjes 5 0,65 
pakkersmeiden 19 0,69 
uitzetsters 9 0,83 
dagloonsters 3 0,75 
inrangeersters 16 0,64 
uitzoeksters 48 0,55 
draagsters 21 0,74 
inpaksters 7 0,57 
meisjes aan het hijstoestel 2 0,75 
meesteres 1 0,95 

totaal afdeling, gemiddeld loon 34 1,54 131 0,65 
TECHNISCHE DIENST
schrijnwerkers penitent 1 1,45
schrijnwerkers aardperskist 2 1,46
schrijnwerkers faijencerie 4 1,46
schrijnwerkers diversen 9 1,38
houthakker 1 1,16
wagenmaker 1 1,58
mannen aan zaag en schaaf 2 1,24
riemenmaker 1 1,40
glazenmaker 1 1,27
leiendekkers 2 1,02
bestraters 2 1,33
zinkwerkers leerling 2 0,99
koperslager 1 1,15

totaal afdeling, gemiddeld loon 29 1,32

Bron: SHCL, archief Sphinx, ongeïnv. Recapitulatie quinzaine lijst der afdeelingen van 
tot  april 
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. Brontechnische bijlage - Koninklijke Nederlandse Papierfabriek

Er zijn twee soorten bronnen bewaard gebleven die een gedetailleerde bestudering
van de seksesegregatie bij de Koninklijke Nederlandse Papierfabriek mogelijk maak-
te, te weten personeelsboeken en loonboeken.

Personeelsboeken
Voor de periode tussen  en  zijn de personeelsboeken van de KNP bewaard
gebleven. Tot  zijn aparte boeken bijgehouden voor mannen en vrouwen die
bij de KNP werkzaam waren. Waarschijnlijk vormden de vragen van de enquête-
commissie in  naar de omvang en leeftijdsopbouw van het personeel de aanlei-
ding om de eerste personeelsboeken aan te leggen. Dit blijkt uit het feit dat de eerste
opgave van de personeelsomvang van de KNP aan de commissie dateert van  juni
, op dit tijdstip werden ook de eerste personeelsboeken aangelegd. 

inv.nr.  Lijst met vrouwelijk personeel aangelegd op  juni ;
Lijst met vrouwelijk personeel aangelegd op  september ;
Lijst met vrouwelijk personeel aangelegd op  september ;
Lijst met vrouwelijk personeel aangelegd op  september ;
Lijst met vrouwelijk personeel aangelegd op  september ;
Lijst met vrouwelijk personeel aangelegd op  september ;
Lijst met vrouwelijk personeel aangelegd op  september .

inv.nr.  Lijst met vrouwelijk personeel aangelegd op  september ;
Lijst met vrouwelijk personeel aangelegd op  september ;
Lijst met vrouwelijk personeel aangelegd op  september ;
Lijst met vrouwelijk personeel aangelegd op  september ;
Lijst met vrouwelijk personeel aangelegd op  september ;

inv.nr.  Lijst met vrouwelijk personeel aangelegd op  september ;
Lijst met vrouwelijk personeel aangelegd op  september ;
Lijst met vrouwelijk personeel aangelegd op  november .

inv.nr.  Lijst met vrouwelijk personeel aangelegd op  mei .
inv.nr.  Lijst met mannelijk personeel aangelegd op  juni ;

Lijst met mannelijk personeel aangelegd op  september ;
Lijst met mannelijk personeel aangelegd op  september ;
Lijst met mannelijk personeel aangelegd op  september ;
Lijst met mannelijk personeel aangelegd op  september ;
Lijst met mannelijk personeel aangelegd op  september ;
Lijst met mannelijk personeel aangelegd op  september ;

inv.nr.  Lijst met mannelijk personeel aangelegd op  september .
Lijst met mannelijk personeel aangelegd op  januari ;
Lijst met mannelijk personeel aangelegd op  januari ;
Lijst met mannelijk personeel aangelegd op  januari ;
Lijst met mannelijk personeel aangelegd op  januari .
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inv.nr.  Lijst met mannelijk personeel aangelegd op  september ;
Lijst met mannelijk personeel aangelegd op  september .

inv.nr.  Lijst met mannelijk personeel aangelegd op  mei .

In de personeelsboeken werden naast de personalia van de werknemers (voornamen,
achternaam, geboortedatum) ook de gegevens over het dienstverband (datum in-
diensttreding, functie(s), datum uitdiensttreding en soms de reden van beëindiging
dienstverband) vermeld. In het fabrieksreglement was vastgelegd dat de werklieden
hun vertrek veertien dagen (een quinzaine) van tevoren moesten melden. Dit ge-
beurde echter lang niet altijd en ook dit werd in de personeelsboeken vermeld. De
opzichter van een afdeling moest het vertrek van werklieden aan de ‘personeelsadmi-
nistratie’ doorgeven en deze tekende dan de vertrekdatum in het personeelsboek aan.
Ook hieraan (evenals aan het tijdig opzeggen van werklieden) hechtte de directie
veel waarde want regelmatig staan opmerkingen in de marge als ‘is ... vertrokken
echter pas .... doorgegeven door opzichter’. Omdat de directie het zo belangrijk
vond dat het vertrek van werklieden tijdig werd doorgeven, is de datum van uit-
diensttreding in bijna alle gevallen ingevuld als iemand de KNP verliet. 

Aanvankelijk werd er elke twee of drie jaar een nieuwe personeelslijst aangelegd.
Alle op dat moment werkzame mannen of vrouwen werden in het boek ingeschre-
ven dat vervolgens een aantal jaren werd bijgehouden tot er weer een geheel nieuwe
lijst werd opgemaakt. Dit gecombineerd met het precies bijhouden van de uitdienst-
treding maakt de personeelsboeken vrij nauwkeurig. Slechts in een enkel geval werd
wel melding gemaakt van het vertrek maar niet van de precieze datum van vertrek.

Om de personeelsgegevens uit de personeelsboeken te kunnen bevragen, heb ik
de personeelsboeken van vrouwen en mannen opgeslagen in databases. Elke keer
dat er een nieuwe personeelslijst werd aangelegd, werd deze ondergebracht in een
nieuwe database. Op deze manier werden  bestanden voor vrouwen en  bestan-
den voor mannen aangelegd. De omvang van een afzonderlijk personeelsbestand
varieerde tussen  en  records. In totaal gaat het om . vermeldingen,
. van mannen en . van vrouwen. 
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Omvang van de personeelsdatabases van de KNP (-) 

mannen vrouwen

nr. naam
aantal 

records  nr. naam
aantal 

records

1 ma_knp86 347 1 vr_knp86 409

2 ma_knp88 376 2 vr_knp88 376

3 ma_knp91 303 3 vr_knp91 347

4 ma_knp93 264 4 vr_knp93 281

5 ma_knp95 337 5 vr_knp86 301

6 ma_knp98 346 6 vr_knp97 288

7 ma_knp00 346 7 vr_knp99 318

8 ma_knp03 502 8 vr_knp03 267

9 ma_knp06 424 9 vr_knp06 308

10 ma_knp07 568 10 vr_knp09 261

11 ma_knp11 702 11 vr_knp11 526

12 ma_knp14 433 12 vr_knp14 244

13 ma_knp15 746 13 vr_knp15 511

14 ma_knp19 815 14 vr_knp19 300

15 vr_knp20 461

15 ma_knp29 572 16 vr_knp29 357

totaal 7.081 5.555

Met de grote reorganisatie van  is de KNP overgestapt op een losbladig kaart-
systeem. Per werknemer werd een kaart bijgehouden. Inv.nr.  -  Cartotheek
van werknemers die in de periode - in dienst traden ( banden; de kaarten
uit deze cartotheek zijn met circa  stuks op alfabetische volgorde draadloos bij
elkaar gebonden). In totaal ging het om circa . personeelskaarten. Ik heb er van
afgezien om deze personeelskaarten die slechts informatie geven over de laatste zes
jaar van mijn onderzoeksperiode, te verwerken. Dit zou een te arbeidsintensieve klus
zijn, zeker gezien de te verwachten uitkomsten. Bovendien heb ik voor de periode
- personeelsoverzichten van de KNP uit het Algemene Werkgevers Archief
kunnen halen. De KNP vulde lijsten in die het AWV doorstuurde naar het CBS.

Loonboeken
Uit de periode  -  () zijn verschillende series loonboeken van de KNP
bewaard gebleven. De loonbetalingen gebeurden eens per  dagen en de loon-
boeken werden bij de KNP dan ook Quinzaines genoemd. Deze Quinzaines werden
meestal per afdeling opgemaakt. Voor de periode  -  zijn de Quinzaines
bijna volledig bewaard gebleven. Uit de periode tussen  en  zijn slechts
incidenteel Quinzaines bewaard gebleven. Hieronder staat een overzicht van de
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bewaard gebleven loonboeken waarbij tevens wordt aangegeven op welke afdeling
en welke periode de Quinzaines betrekking hebben.

inv.nr.  - inv.nr.  Quinzaines Traige et découpage des chiffons  - .
Hierin werden de verdiensten van de lompensnijdsters en
lompensorteersters bijgehouden. Helaas werden de ver-
diende lonen niet op naam genoteerd en is ook het aantal
lompensnijdsters en -sorteersters niet uit deze quinzaines
af te leiden zodat ze voor dit onderzoek niet zo bruikbaar
waren.

inv.nr.  - inv.nr.  Quinzaines Salle à Papier  - . In deze loonboeken
werden de lonen van de arbeid(st)ers die bij de papier-
afwerking werkzaam waren, genoteerd. 

inv.nr.  - inv.nr.  Quinzaines Principales  - . Deze loonboeken
bevatten de lonen van alle arbeiders (behalve de lompen-
snijdsters en -sorteersters).

inv.nr.  - inv.nr.  Quinzaines Préparation  - . In deze loonboeken
werden de lonen van de arbeid(st)ers bijgehouden die
werkten bij de voorbereidende werkzaamheden.

inv.nr.  - inv.nr.  Quinzaines S.O.²  - . In deze loonboeken wer-
den de lonen van de arbeiders in de houtbouw bijgehou-
den.

inv.nr.  - inv.nr.  Quinzaines des Chiffonnières  - . Deze loonboe-
ken bevatten lonen van de lompensnijdsters op naam: 
inv.nr.   maart  -  juni ;
inv.nr.   juni  -  augustus ;
inv.nr.   augustus  -  januari ;
inv.nr.   maart  -  april ;
inv.nr.   december  -  mei .

inv.nr.  - inv.nr.  Quinzaines Construction  - . Deze loonboeken
bevatten de lonen van de bouwarbeiders.

inv.nr.  - inv.nr.  Quinzaines Satineurs  - . Deze loonboeken
bevatten de lonen van de vrouwen bij het satineren van
het papier:
inv.nr.   december  -  september ;
inv.nr.   september  -  juli .

inv.nr.  - inv.nr.  Quinzaines Raffineurs, Continues, Coupeuses et
calandreurs  - . Deze loonboeken bevatten de
lonen van de mannen die bij de papierproductie werkten.
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inv.nr.  - inv.nr.  Quinzaines Chauffeurs, Nettoyeurs, Chaudières, Ma-
chinistes et Graisseurs  - . Deze loonboeken be-
vatten de lonen van de mannen die bij de papierafwerking
werkten.

inv.nr.  Quinzaine Maçons  - . Dit loonboek bevat de
lonen van de metselaars.

inv.nr.  Quinzaines Principales  juli  -  maart . Dit
loonboek bevat de lonen van alle arbeiders (behalve de
lompensnijdsters en -sorteersters).

inv.nr.  Quinzaines Lessivage, Effileurs, Presse Pâte, Laveurs,
Collerie, Rogneurs, Defibreurs, Machinistes et Chauffeurs
 februari - april . Dit loonboek bevat de
lonen van alle arbeiders die werkten bij de voorbereidende
werkzaamheden.

inv.nr.  Quinzaines Façonnage  december  - februari .
Dit loonboek bevat de lonen van de arbeidsters die
werkten bij de papierafwerking. 
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. Aantal mannen en vrouwen werkzaam bij de KNP -

Per 31
decem

ber jaar

aantal

mannen vrouwen totaal bron

1850
1851 49 Gemeenteverslag Maastricht (1851)
1852 49 Gemeenteverslag Maastricht (1852)
1853 140 Gemeenteverslag Maastricht (1853)
1854 150 Gemeenteverslag Maastricht (1854)
1855 150 Gemeenteverslag Maastricht (1855)
1856 140 Gemeenteverslag Maastricht (1856)
1857 190 Gemeenteverslag Maastricht (1857)
1858 290 Gemeenteverslag Maastricht (1858)
1859 400 Gemeenteverslag Maastricht (1859)
1860 181 255 436 eigen berekening
1861 182 268 450 SHCL, archief KNP inv.nr. 160. Opgave personeel.
1862 206 311 517 Gemeenteverslag Maastricht (1862)
1863 274 367 641 Gemeenteverslag Maastricht (1863)
1864 268 331 599 Gemeenteverslag Maastricht (1864)
1865 316 407 723 Gemeenteverslag Maastricht (1865)
1866
1867 318 454 772 Gemeenteverslag Maastricht (1867)
1868
1869
1870
1871
1872 283 356 639 SHCL, archief KNP inv.nr. 179, Omvang op 30

januari 1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882 471 Een kwaad leven, deel 2 Maastricht, 216, antw. 8284
1883
1884
1885
1886 248 267 515 * Eigen berekening



 bijlagen

1887 239 251 490 Ibidem
1888 239 226 465 Ibidem
1889 233 207 440 Ibidem
1890 236 218 454 Ibidem
1891 236 207 443 Ibidem
1892 221 202 423 Ibidem
1893 217 193 410 Ibidem
1894 218 192 410 Ibidem
1895 227 205 432 Ibidem
1896 227 185 412 Ibidem
1897 243 181 424 Ibidem
1898 248 163 411 Ibidem
1899 251 178 429 Ibidem
1900 268 170 438 Ibidem
1901 237 133 370 Ibidem
1902 232 114 346 Ibidem
1903 241 119 360 Ibidem
1904 246 134 380 Ibidem
1905 258 142 400 Ibidem
1906 266 156 422 Ibidem
1907 273 158 431 Ibidem
1908 268 136 404 Ibidem
1909 272 156 428 Ibidem
1910 295 182 477 Ibidem
1911 261 185 446 Ibidem
1912 278 192 470 Ibidem
1913 273 232 505 Ibidem
1914 240 157 397 Ibidem
1915 234 169 403 Ibidem
1916 203 117 320 Ibidem
1917 220 147 367 Ibidem
1918 209 157 366 Ibidem
1919 301 175 476 Ibidem
1920 268 160 428 Ibidem
1921 260 117 377 Ibidem
1922 271 122 393 Ibidem
1923 228 104 332 Ibidem
1924 269 153 422 Ibidem
1925 303 166 469 Ibidem
1926 293 166 459 Ibidem
1927 292 166 458 Ibidem
1928 291 165 456 Ibidem
1929 275 158 433 Ibidem
1930 230 149 379 Ibidem
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1931 205 117 322 Ibidem
1932 197 95 292 Ibidem
1933 263 89 352 IISG, archief AWV inv.nr. 303
1934 149 96 245 IISG, archief AWV inv.nr. 303
1935 155 89 244 SHCL, archief ETIL inv.nr. 134
1936
1937 201 91 292 IISG, archief AWV inv.nr. 918
1938 217 139 356 IISG, archief AWV inv.nr. 919
1939 317 IISG, archief AWV inv.nr. 303
1940 373 Honderd jaar papierfabriek 1850-1950, 163
1941 191 55 246 IISG, archief AWV inv.nr. 303
1942 320 IISG, archief AWV inv.nr. 303

* Eigen berekening op basis van personeelsdatabases van de KNP 1886-1933, zie Bijlage 8.1.
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. Brontechnische bijlage - de Nederlandse Katoenspinnerij

Er zijn twee soorten bronnen bewaard gebleven die een gedetailleerde bestudering
van de seksesegregatie in de Nederlandse Katoenspinnerij mogelijk maakte, te weten
personeelsregisters en loonboeken. Beide worden in het onderstaande besproken.

Personeelsgegevens
De aangenomen arbeiders werden sinds  in verschillende personeelsregisters
ingeschreven. Het oudste register werd  mei  aangelegd en tot  bijge-
houden. In  werd bij de Nederlandse Katoenspinnerij een spaarkas voor het
personeel opgericht. Daarom werd in  overgegaan tot het inschrijven van het
personeel in dit register. Dit register werd gevolgd door andere, voor een deel
overlappende registers.
inv.nr.  Register van aangenomen personeelsleden -.
inv.nr.  Register van aangenomen personeelsleden - + index.
inv.nr.  Personeelsregister aangelegd ca. , voortgezet tot .
inv.nr.  Personeelsregister aangelegd ca. , voortgezet tot .
inv.nr.  Register aangenomen personeel - + index.
inv.nr.  Index op aangenomen personeel -.
inv.nr.  Gezinssamenstelling [datum uit dienst], tevens personeelsregister

voor de periode -.
inv.nr.  Personeelslijst opgemaakt ca.  [datum uit dienst].

In alle personeelsregisters werden de achternaam, de voornamen, het geslacht, het
geloof, de geboortedatum, de datum van indiensttreding en over het algemeen de
datum van vertrek van het personeel genoteerd. Het oudste personeelsregister
(inv.nr. ) vermeldde zowel personeel met een vast als met een los dienstverband
bij de NKS. In latere personeelsregisters (inv.nr.  e.v.) werden de werknemers die
in losse dienst waren van de NKS niet vermeld. Het waren vooral gehuwde vrou-
wen die na hun huwelijk als losse arbeidsters bij de NKS bleven werken. In de
personeelsboeken was sprake van onderregistratie van gehuwde vrouwen. Gehuwde
vrouwen werden wel in de loonboeken vermeld. 

In totaal gaat het voor de periode - om . vermeldingen. Omdat de
werknemers elke keer dat ze in dienst van de NKS traden opnieuw werden inge-
schreven, ging het om veel minder personen. Met behulp van een door mij
geschreven programma in dBase IV heb ik de verschillende vermeldingen over één
persoon samengevoegd. Op die manier bleven er uiteindelijk . personen (
mannen en . vrouwen) over die in de periode - kortere of langere tijd
bij de NKS hebben gewerkt. De personeelsdatabase is gebouwd op basis van
personeelsregisters over de periode - (inv.nr. ) en de daarop volgende
periode - (inv.nr. ). Deze personeelsdatabase is vervolgens aangevuld met
gegevens uit de andere personeelsregisters zoals de personeelsregisters die in 
(inv.nr. ), respectievelijk  werden aangelegd en de personeelslijst die in 
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werd opgemaakt. In deze personeelsregisters werden regelmatig vertrekdata vermeld
die niet in de eerder aangelegde personeelsregisters werden vermeld. 

Op deze wijze kon de vertrekdatum van een groot deel van het personeel worden
achterhaald. Van de  personen die in de periode - bij de NKS werkten,
waren er eind  nog  in dienst van de NKS. In  gevallen waren werk-
nemers vertrokken zonder dat de vertrekdatum uit de verschillende personeels-
boeken te achterhalen was. Ik kreeg de indruk dat de vertrekdatum werd genoteerd
als de datum waarop de werknemer in dienst trad en de datum van vertrek niet te
ver uit elkaar lagen. De werknemers werden op volgorde van binnenkomst in het
personeelsboek ingeschreven. Omdat de eerste personeelsboeken geen index be-
vatten, waren personen naderhand moeilijk terug te zoeken. Een andere reden dat
de vertrekdatum niet werd genoteerd, was bij de werknemers in losse dienst. Deze
werkten dan weer eens wel, dan weer eens niet bij de NKS. 

Anders dan de personeelsregisters van De Sphinx en de KNP werd er in de
personeelsregisters van de NKS geen melding gemaakt van de afdeling of de functies
waarin de arbeiders werkten. De afdeling en de funktie waren alleen af te leiden
door de gegevens uit de personeelsregisters te koppelen aan de gegevens uit de
loonboeken. 

Loonboeken 
Vanaf  januari  werden de uitbetaalde lonen bijgehouden in loonboeken. De
loonboeken zijn compleet bewaard gebleven tussen  januari  en  juni .
Uit de periode tussen  juni  en  april  zijn slechts vier loonboeken
bewaard gebleven terwijl uit de periode van de depressie in de jaren dertig helemaal
geen loonboeken bewaard gebleven zijn. 

inv.nr.  Loonboek  juni  -  december .
inv.nr.  Loonboek  januari  -  februari .
inv.nr.  Loonboek  januari  -  oktober .
inv.nr.  Loonboek  oktober  -  december .
inv.nr.  Loonboek  maart  -  oktober .
inv.nr.  Loonboek  oktober  -  januari .
inv.nr.  Loonboek  januari  -  juni .
inv.nr.  Loonboek  januari  -  december .
inv.nr.  Loonboek  december  -  oktober .
inv.nr.  Loonboek  oktober  -  juli .
inv.nr.  Loonboek  augustus  -  mei .
inv.nr.  Loonboek  mei  -  december .
inv.nr.  Loonboek  maart  -  maart .
inv.nr.  Loonboek  maart  -  februari .
inv.nr.  Loonboek  februari  -  oktober .
inv.nr.  Loonboek  oktober  -  juni .
inv.nr.  Loonboek  juni  -  december .
inv.nr.  Loonboek  februari  -  december .
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inv.nr.  Loonboek  januari  -  maart .
inv.nr.  Loonboek  maart  -  juni .
inv.nr.  Loonboek  juni  -  juni .
inv.nr.  Loonboek  juni  -  april .
inv.nr.  Loonboek  april  -  maart .
inv.nr.  Loonboek  februari  -  oktober .
inv.nr.  Loonboek  oktober  -  november .
inv.nr.  Loonboek  januari  -  oktober .
inv.nr. - Loonboek  januari  -  november .
inv.nr. - Loonboek  april  -  februari .
inv.nr.  Loonboek  november  -  januari .
inv.nr.  Loonboek  januari  -  december .
inv.nr.  Loonboek  november  -  november .
inv.nr.  Loonboek  februari  -  april .
inv.nr.  Loonboek  oktober  -  augustus .
inv.nr.  Loonboek  december  -  januari .
inv.nr.  Loonboek  februari  -  september .
inv.nr.  Loonboek  september  -  december .
inv.nr.  Loonboek  januari  -  november .
inv.nr.  Loonboek  maart  -  december . 
inv.nr.  Loonboek  december  -  september .
inv.nr.  Loonboek  december  -  december .
inv.nr.  Loonboek  juli  -  maart .
inv.nr.  Loonboek  september  -  juli .
inv.nr.  Loonboek  oktober  -  september .
inv.nr.  Loonboek  september  -  juni .
inv.nr.  Loonboek  november  -  maart .
inv.nr.  Loonboek  mei  -  november .
inv.nr.  Loonboek  juli  -  november .
inv.nr.  Loonboek  juni  -  april .

In de periode tot de Eerste Wereldoorlog werden wekelijks alle uitbetaalde lonen
op naam van de arbeid(st)ers genoteerd. De loonboeken bevatten de volgende gege-
vens. Per afdeling werden de voorletters, de achternaam, het aantal gemaakte stuks
of aantal gewerkte uren, het stukloon of uurloon, het bruto weekloon en het netto
weekloon per arbeider genoteerd. Omdat het veel te veel werk zou zijn al deze
gegevens op te slaan, heb ik er voor gekozen om voor elke laatste week van het jaar
een database te maken met deze gegevens. De keuze voor de laatste week van het
jaar is gemaakt omdat het aantal werkzame mannen en vrouwen, jongens en meisjes
op  december van elk jaar bekend is uit andere bronnen. Hierdoor was dus een
controle mogelijk. Nadeel van deze datum was echter dat er in deze laatste week
vaak minder werd gewerkt en de lonen dus lager lagen dan gemiddeld in de rest van
het jaar. Soms heb ik er dan ook voor gekozen de eerste week van het volgend jaar
te gebruiken.
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Overzicht van de verschillende loondatabases. Bij elke database is aangegeven op
welke week deze is gebaseerd en het aantal records dat de database bevat.

loon  december   records.
loon  december   records.
loon  december   records.
loon  december   records.
loon  december   records.
loon  oktober   records.
geen loondatabase NKS in herbouw wegens brand op  oktober .
loon  december   records.
loon  december   records.
loon  december   records.
loon  december   records.
loon  december   records.
loon  december   records.
loon  december   records.
loon  december   records.
loon  december   records.
loon  december   records.
loon  december   records.
loon  januari   records.
loon  januari   records.
loon  januari   records.
loon  januari   records.
loon  januari   records.
loon  december   records.
loon - december   records.
loon - december   records.
loon - december   records.
loon - december   records.
loon - december   records.
loon - januari   records.
loon - december   records.
loon - december   records.
loon - december   records.
loon - december   records.
loon - december   records.
loon - december   records.
loon  dec - jan   records (eind december 

slappe tijd).
loon - december   records.
loon - december   records.
loon - december   records.
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loon - december   records.
loon - januari   records.
loon - december   records.
loon - december   records.
loon - december   records.
loon - december  396 records.
loon - december   records.

loon - november   records.

loon - november   records.

loon - december   records.

Vanaf  werd het salaris van het leidinggevend personeel in aparte salarisboeken
bijgehouden:
inv.nr.  -;
inv.nr.  -;
inv.nr.  -.

Loonboeken van de vigogne-spinnerij
Voor de in  opgerichte vigogne-spinnerij zijn aparte loonboeken bewaard
gebleven uit de periode tussen  november  en  juni  en vervolgens is
er een gecombineerd loon- personeelsboek bewaard gebleven dat betrekking heeft
op de periode tussen  en . Helaas zijn er geen loonboeken bewaard geble-
ven uit de startfase van de vigogne-spinnerij en ontbreken de jaren  en .

inv.nr.   november  -  oktober .
inv.nr.   oktober  -  november .
inv.nr.   november  -  juni .
inv.nr.   juli  -  februari .
inv.nr.   april  -  juni .
inv.nr.   juni  -  augustus .
inv.nr.   augustus  -  oktober .
inv.nr.   november  -  juni .
inv.nr.  personeels- en loonboek van de vigogne-spinnerij -.

Selfactor-spinnerij 
inv.nr.  personeels- en loonboek van de selfactor spinnerij in , 

(spinners en aanlapsters van selfactors naar Hennink).
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Bewerking en koppeling van personeels- en loonboeken
Omdat de loonboeken alleen de achternaam en de voorletter(s) van de arbeid(st)ers
vermeldden, was een koppeling met de personeelsboeken noodzakelijk om de sekse
en de leeftijd van de arbeid(st)ers te achterhalen. De combinatie van beide bronnen
verschafte informatie over hoe lang de arbeid(st)er al in dienst was en wanneer deze
weer vertrok. 

Bij deze koppeling werd de door mij gemaakte personeelsdatabase als uitgangspunt
genomen. De personeelsdatabase werd gesplitst in een deel waarvan de datum van
indiensttredingen en uitdiensttredingen bekend waren en een deel waarvan een van
de twee of beide niet bekend waren. Door middel van een programma in dbase IV
werd een personeelcode toegevoegd aan een loondatabase. Op deze manier was het
mogelijk de gegevens uit beide bestanden te combineren. Tevens kon een persoon
in verschillende loonbestanden in de loop van de tijd worden gevolgd door middel
van de unieke personeelscode. Deze werkwijze verschafte veel informatie over de
loopbanen van mannen en vrouwen die bij de Nederlandse Katoenspinnerij wer-
kten.

In eerste instantie werd met behulp van een in dBase IV geschreven programma
de meest voor de hand liggende koppeling tussen het personeelsbestand (dfknks)
en de loondatabase gemaakt. Als de achternaam exact overeenkwam en de persoon
volgens het personeelsbestand in het betreffende jaar bij de NKS werkte, werd een
pers_code toegevoegd aan het loonbestand. Naast deze ‘automatische’ koppeling
werden de overblijvende ongelinkte records uit het loonbestand van het betreffende
jaar met de hand gekoppeld. In veel gevallen week de spelling van de (achter)naam
in het loonboek af van die in het personeelsboek. 

Voorbeeld: Geertruida Gelink stond als Geertruida Gelink in het personeelsboek
en als G. Geelink in het loonboek over  vermeld. Uit de diverse checks (eerdere
loonboeken, datum indiensttreding, e.d.) bleek dat het wel degelijk over dezelfde
arbeidster ging. 

Na deze twee koppelingsrondes bleven er nog steeds ‘ongelinkte’ records over
in het loonbestand van het betreffende jaar. Dit betrof voornamelijk gehuwde vrou-
wen die bij de NKS werkten en waarvan geen gegevens in de personeelsboeken
werden opgenomen. 
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. Aantal mannen, jongens, vrouwen en meisjes werkzaam bij de NKS
-

mannen vrouwen totaal aantal

jaar vol

wassen

jongens totaal vol

wassen

meisjes totaal arbei

ders

Bron

1865

1866

1867 64 90 275 archief KNKS, inv.nr. 631. Loonboek

1868 307 archief KNKS, inv.nr. 632. Loonboek

1869 299 archief KNKS, inv.nr. 632. Loonboek

1870 297 archief KNKS, inv.nr. 629, Loonboek

1871 82 38 120 100 43 143 263 Provinciaal Verslag Overijssel, 532

1872 79 98 295 archief KNKS, inv.nr. 634 Loonboek

1873

1874 161 archief KNKS, inv.nr. 634 Loonboek 

1875 164 archief KNKS, inv.nr. 637 Loonboek 

1876 115 25 140 39 21 60 200 Gemeente verslag Hengelo (1876)

1877 203 archief KNKS, inv.nr. 639 Loonboek 

1878 203 archief KNKS, inv.nr. 640 Loonboek 

1879 77 60 137 18 41 59 196 Verslag Kamer van Koophandel Hengelo

1880 97 48 145 33 30 63 208 Verslag Kamer van Koophandel Hengelo

1881 83 63 146 37 32 69 215 Verslag Kamer van Koophandel Hengelo

1882 103 34 137 45 22 67 204 Verslag Kamer van Koophandel Hengelo

1883 104 35 139 45 22 67 206 Verslag Kamer van Koophandel Hengelo

1884 138 138 75 75 213 Verslag Kamer van Koophandel Hengelo

1885 147 147 76 76 223 Verslag Kamer van Koophandel Hengelo

1886 103 41 144 34 42 76 220 Verslag Kamer van Koophandel Hengelo

1887

1888 85 60 145 10 65 75 220 Verslag Kamer van Koophandel Hengelo

1889 85 33 118 45 69 114 232 Verslag Kamer van Koophandel Hengelo

1890 119 21 140 52 28 80 220 Verslag Kamer van Koophandel Hengelo

1891 121 20 141 59 23 82 223 Verslag Kamer van Koophandel Hengelo

1892 126 20 146 47 20 67 213 Verslag Kamer van Koophandel Hengelo

1893

1894 125 30 155 91 39 130 285 Verslag Kamer van Koophandel Hengelo

1895 126 25 151 97 26 123 274 Verslag Kamer van Koophandel Hengelo

1896 127 21 148 115 24 139 287 Verslag Kamer van Koophandel Hengelo

1897 137 18 155 123 28 151 306 Verslag Kamer van Koophandel Hengelo

1898 142 15 157 110 24 134 291 Verslag Kamer van Koophandel Hengelo

1899 137 18 155 106 23 129 284 Verslag Kamer van Koophandel Hengelo

1900 135 18 153 104 22 126 279 Verslag Kamer van Koophandel Hengelo

1901 139 20 159 127 27 154 313 Verslag Kamer van Koophandel Hengelo



fabricage van verschillen 

1902 140 19 159 121 27 148 307 Verslag Kamer van Koophandel Hengelo

1903 146 15 161 87 32 119 280 Verslag Kamer van Koophandel Hengelo

1904 144 10 154 100 38 138 292 Verslag Kamer van Koophandel Hengelo

1905 140 14 154 111 43 154 308 Verslag Kamer van Koophandel Hengelo

1906 142 37 179 118 53 171 350 Verslag Kamer van Koophandel Hengelo

1907 139 46 185 123 64 187 372 Verslag Kamer van Koophandel Hengelo

1908 144 50 194 126 58 184 378 Verslag Kamer van Koophandel Hengelo

1909 159 42 201 133 54 187 388 Verslag Kamer van Koophandel Hengelo

1910 167 32 199 138 50 188 387 Verslag Kamer van Koophandel Hengelo

1911 150 41 191 111 63 174 365 Verslag Kamer van Koophandel Hengelo

1912 151 31 182 118 64 182 364 Verslag Kamer van Koophandel Hengelo

1913 147 30 177 98 55 153 330 Verslag Kamer van Koophandel Hengelo

1914 148 30 178 105 56 161 339 Verslag Kamer van Koophandel Hengelo

1915 144 32 176 109 84 193 369 Verslag Kamer van Koophandel Hengelo

1916 145 40 185 148 120 268 453 archief KNKS, inv.nr. 32 Verslag 1916

1917 139 33 172 142 108 250 422 archief KNKS, inv.nr. 32 Verslag 1917

1918 132 24 156 191 67 258 414 archief KNKS, inv.nr. 32 Verslag 1918

1919 127 24 151 165 54 219 370 archief KNKS, inv.nr. 32 Verslag 1919

1920 132 25 157 193 52 245 402 archief KNKS, inv.nr. 32 Verslag 1920

1921 142 38 180 127 127 254 434 archief KNKS, inv.nr. 32 Verslag 1921

1922 146 32 178 169 95 264 442 archief KNKS, inv.nr. 32 Verslag 1922

1923 144 36 180 145 115 260 440 archief KNKS, inv.nr. 32 Verslag 1923

1924 138 14 152 167 107 274 426 archief KNKS, inv.nr. 32 Verslag 1924

1925 173 10 183 196 129 325 508 archief KNKS, inv.nr. 32 Verslag 1925

1926 192 10 202 239 147 386 588 archief KNKS, inv.nr. 32 Verslag 1926

1927

1928 207 25 232 260 175 435 667 invnr.1074 Bijlagen jaarverslagen 

1929 193 25 218 288 152 440 658 invnr.1074 Bijlagen jaarverslagen 

1930 197 25 222 260 153 413 635 invnr.1074 Bijlagen jaarverslagen 

1931 168 21 189 230 134 364 553 invnr.1074 Bijlagen jaarverslagen 

1932 146 12 158 181 127 308 466 invnr.1074 Bijlagen jaarverslagen 

1933 144 15 159 168 123 291 450 invnr.1074 Bijlagen jaarverslagen 

1934 165 18 183 217 152 369 552 invnr.1074 Bijlagen jaarverslagen 

1935

1936

1937 185 18 203 265 165 430 633 invnr.1116 Verslag 1937

1938 188 36 224 293 154 447 671 invnr.1125 Verslag 1938

1939 185 45 230 290 133 423 653 invnr.1125 Verslag 1940

1940 201 37 238 267 108 375 613 invnr.1125 Verslag 1940

1941 200 19 219 233 62 295 514 invnr.1155

1942 207 13 220 225 35 260 480 invnr.1155

1943 196 7 203 201 17 218 421 invnr.1155

1944

1945 189 archief KNKS, inv.nr. 1118
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1946 229 archief KNKS, inv.nr. 1118

1947 267 archief KNKS, inv.nr. 1118

1948 431 archief KNKS, inv.nr. 1118
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fabricage van verschillen 

. Brontechnische bijlage bij Philips gloeilampen- en radiofabriek

Van de Philips gloeilampen- en radiofabriek zijn noch personeelsboeken, noch loon-
boeken bewaard gebleven. Wel is een incomplete serie weekstaten bewaard geble-
ven. Een deel van de weekstaten is in de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan.
De weekstaten zijn statistische overzichten waarin per week per afdeling van de
gloeilampen- of radiofabriek het aantal daarin werkzame mannen of vrouwen wordt
aangegeven. De weekstaten zijn aanwezig bij het PCA dossiers . Weekstaten
personeel.
• Van de gloeilampenfabriek zijn de weekstaten bewaard gebleven van de periode

tussen  mei  en eind . Daarna zijn er pas weer weekstaten van de
gloeilampenfabriek van  januari  tot  december .

• Van de radiofabriek zijn de weekstaten tussen  juni  en  december 
bewaard gebleven.

• Van de proeffabriek zijn de weekstaten tussen  oktober  en  augustus
 bewaard gebleven.

• Van de apparatenfabriek zijn de weekstaten tussen 6 augustus  en  augustus
 bewaard gebleven.

Voor de periode tussen januari  en december  zijn ‘loontechnische’ over-
zichten van de Philips gloeilampen- en radiofabriek bewaard gebleven in het archief
van de Algemene Werkgevers Vereniging (aanwezig op het IISG, inv.nr. , 
en ). In deze overzichten worden per leeftijdscategorie en per soort fabriek de
uurlonen van mannen en vrouwen aangegeven. 





Gebruikte archieven

Algemeen Rijksarchief (ARA)
Archief van de Commissie van Enquete betreffende werking en uitbreiding der wet van 
september  (Staatsblad no. ) en naar den toestand van fabrieken en werkplaatsen,
ingesteld door de Tweede Kamer op  oktober 
Arbeid- en Fabriekswezen
Centrale Dienst van de Arbeidsinspectie
Directie van Handel en Nijverheid (-)
Verslagen van verhoren van de Staatscommissie tot het houden van een arbeidersenquête ()
Adviesbureau voor Bedrijfsorganisatie van J.M. Louwerse 
Ingenieursbureau V. W. van Gogh

Algemeen Rijksarchief in Noord-Brabant (RA N-Br)
Dienst van de Arbeidsinspectie tweede district (voorheen eerste district) te Breda -
Katholieke Vereniging van Werkgevers in de Metaalindustrie (-), (-)
Provinciaal Bestuur Brabant

Algemeen Rijksarchief Overijssel (ARO)
H.P. Gelderman en Zn., weverij en spinnerij te Oldenzaal (. en .)
Kamer van Koophandel en Fabrieken Enschede
Koninklijke Nederlandse Katoenspinnerij
Koninklijke Textielfabrieken Nijverdal-Ten Cate N.V., weverij en spinnerijen te Almelo
en Nijverdal
Koninklijke Weefgoederenfabriek v/h C.T. Stork & Co.
Provinciaal Bestuur van Overijssel (-/)
Twentsche Vereniging tot bevordering van Handel en Nijverheid

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Voorburg
Beroepstelling  per plaats.
Uitkomsten van de Volks- en Beroepstelling  mei  per plaats.

Gemeentearchief Amsterdam (GAA)
Bevolkingsregisters
Commissie tot het instellen van een onderzoek naar de arbeidstoestanden te Amsterdam
-
Kamers van Arbeid te Amsterdam
Maatschappij tot het Nut ‘t Algemeen
Vereeniging Tentoonstelling De Vrouw -



 fabricage van verschillen

Gemeentearchief Den Bosch (GADB)
Vestigingsregisters
Van den Bergh schoenfabriek

Gemeentearchief Delft (GAD)
Bevolkingsregister
admissies nieuw archief

Gemeentearchief Enschede (GAE)
Fa. Blijdestein en Co., later Blijdestein-Willink N.V., spinnerij en weverij te Enschede
Enschedese Katoenspinnerij en Spinnerij Tubantiav/h B.W. en H. ter Kuile te Enschede
Gerard Jannink & Zonen te Enschede
N.J. Menko en spinnerij Roombeek te Enschede (-)
N.V. Rigtersbleek v/h G.J. van Heek & zonen te Enschede 

Gemeentearchief Hengelo Overijssel (GAHengelo)
Bevolkingsregisters - (  delen)
Bevolkingsregisters - (  delen)
Bevolkingsregisters - ( delen)
Bevolkingsregisters - ( delen)
Gezinskaarten - – ca. . gezinskaarten
Vestigingsregisters (-)

Gemeentearchief Kampen (GAK)
Kamer van Arbeid voor Tabaksindustrie
Nieuw archief Gemeente Verslagen 
Sigarenfabriek Ubink -

Sigarenfabriek “Camper Damper” -

Gemeentearchief Maastricht (GAM)
Volkstelling 
Volkstelling 
Bevolkingsregisters -
Bevolkingsregisters -
Bevolkingsregisters -
Bevolkingsregisters -

Gezinskaarten -

Commissaris van Politie
Familiearchief Regout
Gemeente secretarie Maastricht
Kamer van Koophandel te Maastricht

Gemeentearchief Tilburg (GAT)
Kamer van Koophandel en Fabrieken Tilburg
Wolspinnerij Pieter van Dooren N.V.



gebruikte archieven en literatuur 

Gemeentearchief Waalwijk (GAW)
(archief) gemeente Waalwijk (-)

Het Utrechts Archief (HUA)
Provinciaal Bestuur
Kamer van Arbeid voor de Confectiebedrijven te Utrecht
N.V. Koninklijke Tabak- en Sigarenfabriek voorheen G. Ribbius Peletier Jr. te Utrecht 

Historisch Seminarium van de Universiteit van Amsterdam
Verslagen van de interviews gehouden door de werkgroep Naaisters in Amsterdam in 

Internationaal Informatiecentrum voor de Vrouwenbeweging (IIAV)
Comité tot Verdediging van de Vrijheid van Arbeid voor de Vrouw
Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid en de Nationale Vereniging voor Vrouwenarbeid
() - ()
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid (NTVA)

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)
Algemeene Werkgevers Vereeniging
Nederlandsche Vereeniging van Fabrieksarbeiders
Nederlandse Bond van mannelijke en vrouwelijke arbeiders in de kleedingindustrie en
aanverwanten vakken

Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen (KDC)
Frencken, F.B.J.

Koninklijk Huisarchief (KHA)
Fotoarchief

PCA Eindhoven
Philips Concern Archief

Rijksarchief Limburg (RAL)
Arbeidsinspectie eerste district Maastricht tot 

Provinciaal archief 

Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL)
Economisch Technologisch Instituut in Limburg
Koninklijke Nederlandsche Papierfabriek N.V. -
N.V. Sphinx
Personeelskaarten van De Sphinx en De Céramique vanaf ongeveer 

Streekarchief Regio Eindhoven (SARE)
Gemeente Archief Eindhoven (GA Eindhoven)

Kamer van Koophandel Eindhoven
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Engeland

Keele University 
Wedgwood Papers

Lancaster Record Office (LRO)
Platt-Saco-Lowell

Minton Stoke-on-Trent 
Minton Archives

Staffordshire Record Office (SRO)
Hatherton’s arbitration upon the reduction of Potters Wages, - Nov. 

Sunderland Museum
Scott Pottery Documents

Interviews gehouden voor het hoofdstuk  Aanlappers en plukdrolsters: de
Nederlandse Katoenspinnerij

. Mevrouw J. H. Keizer-Lammersen geboren  november  geïnterviewd op  december
, was tijdens het interview  jaar. Werkte van - als drolster bij de NKS.

. Mevrouw H. B. Oude Engberink-Smink, geboren  december  geïnterviewd op 
december , was tijdens het interview  jaar. Werkte van - aan krasmachine.

. De heer A.H.J. Schlichter, geboren  maart  geïnterviewd op  december , zijn
vrouw (mevrouw Klister) werkte van  tot  bij de NKS.

. De heer D. Wissink geboren  januari , geïnterviewd op  april , begeleid door
de heer Van Schelven. De heer Wissink werkte vanaf  via een accountants kantoor voor
de NKS, ging in  full time voor de NKS werken en trad op  mei  in dienst van
de NKS als hoofd boekhouder/directie-secretaris. Vanaf  was hij directeur van de KNKS.
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. Aantal mannen en vrouwen werkzaam bij de KNP -
. Aantal papiersorteersters bij de KNP -
. Daglonen van lompensorteersters en - snijdsters
. Daglonen van vrouwen bij de papierafwerking  - 
. Daglonen van mannen bij de wasbakken
. Daglonen van mannen en jongens werkzaam bij de papiermachines  - 
. Leeftijdsopbouw mannen en vrouwen bij de KNP in 
. Leeftijdsopbouw mannen en vrouwen bij de KNP in 
. Arbeidsverloop van vrouwen en mannen bij de KNP  - 

. Productie van katoenen garens bij de NKS in  kilo -
. Winst bij de NKS in  guldens -
. Aantal mannen en vrouwen werkzaam bij de NKS -
. Aantal verschillende spinmachines in gebruik bij de NKS tussen  en 
. Aantal mannen werkzaam in de selfactor-spinnerij van de NKS -
. Aantal vrouwen werkzaam in de haspel-afdeling -
. Weeklonen van mannen in guldens aan de selfactors -
. Weeklonen van vrouwen bij de voorspinnerij van de NKS -
. Leeftijdsopbouw mannen en vrouwen bij de NKS in 
. Leeftijdsopbouw mannen en vrouwen bij de NKS in 
. Arbeidsverloop van mannen en vrouwen bij de NKS -

. Aantal mannen en vrouwen werkzaam bij de Philipsfabrieken tussen  en


. Startlonen van jonge mannen en vrouwen bij Philips in 
. Gemiddelde uurlonen van volwassen mannelijke en vrouwelijke arbeiders in

de Philipsfabrieken (-)



lijsten van bijlagen,  grafieken, tabellen, schema’s en afkortingen 

Lijst van tabellen

. Beroepsbevolking en arbeidsmarktparticipatie naar sekse -
. Procentuele verdeling van de beroepsbevolking over de verschillende economi-

sche sectoren
. Aandeel vrouwelijke werknemers in de verschillende economische sectoren
. Aandeel vrouwen in de verschillende industriële bedrijfstakken

. Weeklonen (in guldens) van mannen, vrouwen, jongens en meisjes bij Ribbius
Peletier in januari 

. Weeklonen van mannen, vrouwen, jongens en meisjes bij Ribbius Peletier in


. Aantal en functies van in  bij Ribbius Peletier werkzame vrouwen en meisjes
. Werkzaamheden van mannen en vrouwen bij Mignot & De Block in 
. Aantal en soort machines in Nederland tussen september  en mei 
. De verdeling van mannen en vrouwen over negen functies in de sigarenindustrie

in november 
. Uurlonen (in centen) van mannen en vrouwen in november  in de siga-

renindustrie

. Aantal bewerkingen in een confectiefabriek
. Aantal mannen- en vrouwen verdeeld over de verschillende bedrijfsvormen

en branches in de Amsterdamse kledingindustrie in 
. Verdeling van mannen en vrouwen over de verschillende branches in de Amster-

damse kledingindustrie op  december 
. Verdeling van thuiswerkende kleermakers(sters) naar het type werk in Amsterdam

en Rotterdam in 
. Aantal mannen, jongens, vrouwen en meisjes bij de Almelose confectiefabriek

voorheen Smits & Co.
. Aantal mannen, jongens, vrouwen en meisjes bij de Bedien’s confectiefabriek

in Almelo

. Mannen en vrouwen werkzaam op werkplaatsen en als thuiswerker voor
Langstraatse schoenfabrikanten in 

. Leeftijdsopbouw en verdeling van mannen en vrouwen over de verschillende
afdelingen in  Langstraatse schoenfabrieken in 

. Verdeling van vrouwen over de verschillende werkzaamheden in de  onder-
zochte Brabantse schoenfabrieken in 

. Verdeling van mannen en vrouwen over de verschillende afdelingen in de
schoenfabriek van Van Den Bergh in Den Bosch in  en 

. Verdeling van mannen en vrouwen over de verschillende afdelingen in de
schoenfabrieken in Tilburg in  en 
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. Gemiddelde weeklonen (in guldens) van mannen, vrouwen, jongens en meisjes
in de bontweverij van C. T. Stork in ,  en .

. Functies en daglonen (in guldens) van mannen en vrouwen in de Enschedese
katoenweverijen in 

. Functies en gemiddelde leeftijd van mannen en vrouwen in twee Tilburgse
wollen stoffen‘fabrieken’ circa 

. Verhouding wollen stoffenfabrieken met en zonder stoom en aantal fabrieksarbei-
ders en buitenwevers in Tilburg -

. Functies en gemiddelde leeftijd van mannen en vrouwen in de wollen stof-
fenfabriek Ledeboer & Mutsaerts in 

. Functies en daglonen (in guldens) van mannen en vrouwen in de wollen stof-
fenfabricage in Tilburg in 

. Functies en lonen (in guldens) van mannen en vrouwen in de Tilburgse wolindu-
strie in 

. Verdeling van mannen, jongens, vrouwen en meisjes over de verschillende
fabrieken van Petrus Regout in 

. Procentuele verdeling van vrouwen over de verschillende afdelingen van De
Sphinx-aardewerkfabriek  - 

. Daglonen van mannen en jongens en minimum en maximum lonen van meisjes
werkzaam bij de ovens in guldens

. Werkzaamheden van mannen en vrouwen in de verniskamer bij De Sphinx
in 

. Daglonen van mannen en vrouwen in de verschillende afdelingen van De
Sphinx-aardewerkfabriek in juli  (in guldens)

. Verdeling van mannen en vrouwen over de verschillende afdelingen en gemid-
delde daglonen (in guldens) bij De Sphinx-aardewerkfabriek in 

. Gemiddelde daglonen (in guldens) van mannen en vrouwen bij De Sphinx op
 april 

. Aantal onderbrekingen van het dienstverband van mannen en vrouwen bij De
Sphinx-aardewerkfabriek -

. Burgerlijke staat van arbeid(st)ers bij De Sphinx-aardewerkfabriek in juli 
. Aantal (gehuwde) vrouwen bij de Sphinx-aardewerkfabriek -

. Leeftijd van de lompensorteersters op  december 
. Verdeling van mannen, vrouwen en meisjes over de belangrijkste afdelingen

van de KNP in 
. Verdeling van mannen, jongens, vrouwen en meisjes over de afdelingen van

de KNP op  juni 
. Maximum- en minimumweeklonen (in guldens) van mannen, jongens, vrouwen

en meisjes bij de KNP -



lijsten van bijlagen,  grafieken, tabellen, schema’s en afkortingen 

. Procentuele verdeling van de beroepsbevolking in Hengelo over de vier belang-
rijkste bedrijfstakken -

. Weeklonen van mannen, vrouwen en kinderen in ,  en 
. Uurlonen (in centen) voor de verschillende functies bij de NKS in 
. Weeklonen bij de Nederlandse Katoenspinnerij per  november  (in guldens)
. Weeklonen per functie in  en  bij de NKS (in guldens)

. Aantal mannen, jongens, vrouwen en meisjes werkzaam bij de productie van
kooldraadgloeilampen (-)

. De verdeling van de in  in dienst gekomen mannen en vrouwen bij de pro-
ductie van metaaldraadgloeilampen bij Philips

. Verdeling van mannen, jongens, vrouwen en meisjes over de verschillende afde-
lingen in de Philips-gloeilampenfabriek in 

. Aantal mannen, jongens, vrouwen en meisjes werkzaam bij de Philips gloei-
lampenfabriek (-)

. Aantal arbeiders werkzaam bij de productie van gloeilampen en de productiviteit
per arbeider in de verschillende onderdelen per uur tussen  en 

. Verdeling van mannen en vrouwen over de verschillende Philipsfabrieken in


. Aandeel gehuwde vrouwen bij Philips (-)
. Daglonen van mannen, jongens, vrouwen en meisjes bij Philips in  (in

guldens)
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Lijst van schema’s

. Verdeling van mannen en vrouwen over de verschillende afdelingen in 
Langstraatse schoenfabrieken in 

. Het productieproces in de bontweverij

. Productiegang van aardewerk

. Productieproces van lompen naar papier

. Productieproces voor het spinnen van katoen

. Productieproces en seksesegregatie bij de productie van kooldraad-gloeilampen
bij Philips, ca. 

. Productieproces en seksesegregatie bij de productie van gespoten metaaldraad-
gloeilampen bij Philips in 

. Verklaringsmodel voor seksesegregatie in de Nederlandse industrie (-)



lijsten van bijlagen,  grafieken, tabellen, schema’s en afkortingen 

Lijst van afkortingen

AMvB Algemene Maatregel van Bestuur
ARA Algemeen Rijksarchief (Den Haag)
AR N-Br. Algemeen Rijksarchief Noord-Brabant (Den Bosch)
ARO Algemeen Rijksarchief Overijssel (Zwolle)
AWV Algemene Werkgevers Archief
CAO Collectieve Arbeids Overeenkomst
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Voorburg)
CVVAV Comité tot Verdediging van de Vrijheid van Arbeid voor de

Vrouw
DGA Directoraat-Generaal van de Arbeid (van het Ministerie van

Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
ean economisch administratief nummer
ETIL Economisch- Technologisch Instituut in Limburg
GAA Gemeente Archief Amsterdam
GADB Gemeente Archief Den Bosch
GAD Gemeente Archief Delft
GAE Gemeente Archief Enschede
GAH Gemeente Archief Hengelo (Overijssel)
GAK Gemeente Archief Kampen
GAM Gemeente Archief Maastricht
GAT Gemeente Archief Tilburg
HUA Het Utrechts Archief
ICT Informatie en Communicatie Technologie
IIAV Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbe-

weging
IISG Internationaal Instituut Sociale Geschiedenis
inv.nr. inventaris nummer
KB Koninklijk Besluit
KDC Katholiek Documentatie Centrum
KHA Koninklijk Huisarchief
KNKS Koninklijke Nederlandse Katoenspinnerij
KNP Koninklijke Nederlandse Papierfabriek
K.v.K Kamer van Koophandel
KWF Koninklijke Weefgoederen Fabriek
LRO Lancashire Record Office
NBV Nationaal Bureau Vrouwenarbeid
NBmvAKI Nederlandse Bond van mannelijke en vrouwelijke Arbeiders in

Kledingindustrie en aanverwante vakken
NCI Nederlandse Confectie Industrie
NKS Nederlandse Katoenspinnerij
NTVA Nationale Tentoonstelling Vrouwen Arbeid
PCA Philips Concern Archief
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RAL Rijks Archief Limburg
Sappi South African Pulp and Paper Industry
SARE Streek Archief Regio Eindhoven
SHCL Sociaal Historisch Centrum voor Limburg
SRO Staffordshire Record Office



Summary

Manufacturing Differences: Men’s Work, Women’s Work in Dutch
Industry (-)

In  the industrial psychologist Johannes Heskes carried out a survey among 
senior managers at the Philips Light Bulb Company to ascertain why certain work
was carried out by men, while other work was performed by women. Heskes con-
structed the following typology, based on this survey: men’s work was responsible
and skilled; women’s work was precise, monotonous, routine and caring. The replies
given in Heskes’ survey demonstrated clearly that the work of men and women was
defined in antithetical terms at Philips: men’s work was tough rather than light, res-
ponsible rather than routine, skilled rather than caring. The characteristics required
for this work were largely gender-related. Men were technologically competent;
women were more caring, and so on. In other words, work was classified in gender
terms.

Fabricage van verschillen examines gender segregation in Dutch industry during the
process of industrialisation. In the transitional stage, from pre-industrial to manufactu-
ring production, the production process and labour process underwent continual
change. This offered opportunities to regender the existing division of labour. Changes
in the production process and the introduction of new technology created opportuni-
ties for a different division of labour between men and women. This book presents
the findings of my research into how gender-based divisions of labour were actually
established in industrial companies. The sex-typing of certain jobs cannot be explained
at the macro level in terms of the general operation of the “industrial” labour market.
The present study assumes that the explanatory value of such an approach increases
though the more one descends from the macro to the micro level of investigation.
I have opted for a comparative approach, comprising a general description of gender
divisions in four different branches of industry and a detailed study of four companies.
Research into gender divisions at the level of industry and individual companies is
preferable since it provides detailed information on the origin of the sex-typing of
jobs and the form that process took. For this research four markedly different types
of industry were selected: the cigar-making, clothing, shoemaking, and textile
industries. Selecting such very different sectors makes it possible to get a clearer picture
of how gender-based divisions of labour developed in the labour process. Before
factory-based production became dominant, these four industries were characterised
by a wide variety of forms of production. For four companies – the Sphinx pottery
factory in Maastricht, the Koninklijke Nederlandse Papierfabriek [KNP, Royal Dutch
Paper Mill], also in Maastricht, the Nederlandse Katoenspinnerij [NKS, Dutch Cotton
Spinning Mill] in Hengelo, and the Philips gloeilampen- en radiofabrieken [Philips
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Light Bulb and Radio Company] in Eindhoven – gender segregation was studied
in detail. For these four companies, which were among the most important of their
type, data were available on the occupations and gender of employees, allowing one
to study the difference between men’s work and women’s work in great detail.

Gender segregation was and is the rule in Dutch industry. My research into gender
segregation in these four industries and four companies demonstrates clearly that a
distinction was almost always made between men’s work and women’s work. It was
exceptional for there to be no gender division of labour, that is for men and women
to carry out the same work, for the same pay.

One way or another, a distinction was almost always made between men’s work
and women’s work. Characteristically, the differences between “men’s work” and
“women’s work” tended to be defined in terms of polarities. There is a certain logic
to these polarities, and at the time workers and employers would have accepted them
unquestioningly.

The first distinction drawn between men’s work and women’s work was the
physical strength needed to carry out the work. Heavy work was men’s work; light
work was women’s work. This distinction was important mainly before the
mechanisation of production processes. The physical demands of the work seems
to have been used as an argument at times when prevailing gender divisions were
being eroded, as in the clothing industry (cutters and pressers).

A second distinction drawn was that between hereditary, or “biological”, skills and
“acquired” skills. In so far as “women’s work” required any skills, these were generally
defined as innate, natural, and so no additional reward was necessary. Men’s skills
were the result of training. A higher wage was therefore justified. Over time, the
distinction between biological skills (nimbleness for example) and acquired skills
(through training for example) became increasingly the norm, and were referred to
with the explicit aim of justifying the gender division of work. Nimbleness and
dexterity, and the capacity to carry out routine work, were regarded as female
characteristics.

A third distinction was that between skilled and unskilled work. Skilled work was
men’s work. And women’s work was unskilled. Cigar-making was generally regarded
as men’s work because it required a long period of training. When Ribbius Peletier
began to train women to make cigars, there was no longer any mention of this being
skilled work. The work of the paintresses at the Sphinx pottery factory was admired
by observers for a century, but it was not considered skilled work. Skill was a male
characteristic; it was not ascribed to women’s work, even if there were “objective”
reasons for doing so.

A fourth, closely related, distinction was that between labour-intensive (a high ratio
of labour to capital) and labour-extensive (a high ratio of capital to labour) work.
Women carried out the labour-intensive work in the production process. Men carried
out the labour-extensive work. This distinction was often reflected in the distinction
between machine work (which was men’s work) and manual work (which was
women’s work). Even where this dichotomy seemed to apply, as at the KNP, women
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did in fact operate machines; only theirs were classed as lighter machines, again so
as to create a distinction between men’s machines and women’s machines.

A fifth distinction that emerged from this research was the role of a particular
activity in the production process, that is whether it was seen as central to that process
or ancillary to it. Again, there were exceptions to this dichotomy. In shoemaking,
men actually carried out the preparatory work (cutting the leather) and the finishing
work (bottoming, fastening together the sole, heel, and upper), while women had
an important role in the main production process (stitching the uppers).

A sixth and final distinction relating to the gender division of labour was that made
between main jobs and ancillary jobs within a department. These main jobs were held
by men, ancillary jobs were held by women, and vice versa: women’s jobs were more
likely to be regarded as ancillary.

These polarities did not take the form of a fixed pattern: one polarity was normally
sufficient for an ad-hoc definition of men’s work and women’s work. A distinction
in one context might not have been the same in another. In coloured cloth weaving
and woollen cloth weaving the physical demands of the work determined gender
divisions at the workplace, while at the kilns at the Sphinx the prevailing distinction
was between work inside the kilns (men’s work) and outside the kilns (women’s work),
even though the work outside the kilns was at least as physically demanding as that
in the kilns. There were no “objective” grounds for this distinction, but the reasons
given were used in a specific context to enable a continual distinction to be made
between men’s work and women’s work. The heterogeneity of these polarities created
scope for constant redefinition depending on the circumstances.

Though the patterns varied, the polarities were virtually universal. Moreover, they
were almost always reversible. Women’s work was regarded as unskilled work, and
unskilled work was women’s work. Such distinctions were built into the labour process
itself and justified by what were presumed to be male and female characteristics.

The present study has demonstrated that local conditions were coloured by gender
divisions. This local situation was accepted by all parties as “the truth” In effect, there
was an urban discourse on gender segregation which was shared by both employers and
workers. Within a local or urban context, the existing gender divisions were accepted
unquestioningly by all those involved. In Tilburg for instance an urban discourse
prevailed by which it was inappropriate for women to work as factory weavers in
the woollen mills. In the Langstraat, a region famous for its shoemaking, the dominant
discourse insisted women should only be allowed to work as stitchers. Each urban
context had its own discourse. In Belgium and England it was normal for women
to operate power looms in the woollen mills.

There is no such thing as work peculiar to men, nor work peculiar to women,
but instead a relationship between men and women in the workplace which is subject
to continual reinterpretation. In the labour process, the gender division of labour
acts as a way of allocating and organising labour to the advantage of vested interests.
Defining women as “other” and “inferior” labour makes it easier to pay them less,
and justifies doing so.
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. Canning, Languages of Labor and Gender, .

That women generally earned less than men is such a truism that we need say
nothing more about it. But the differences become more interesting when they can
be linked to the work actually performed. Men and women did not carry out the
same work; and this, employers claimed, was why they were not paid the same wage.
At the Sphinx the ratio of female wages to male wages remained remarkably stable
between  and . Women earned just % of what men earned. The stability
of the gender division of labour at this pottery factory was thus reflected in the stable
relationship between the wages of the men and women working there. At the KNP
the ratio of female wages to male wages deteriorated over the years. In  women
earned around % of what men earned; by  it was just %. Furthermore, over
time women and girls were excluded from more and more jobs, and this also
contributed to the deteriorating wage position of women. At the NKS female wages
as a percentage of male wages initially declined from % in  to % in .
It was only with the introduction of vigogne-wool spinning in  that better paid
female jobs were created and women’s wages recovered. The board of directors at
Philips actually intended the production of light bulbs and radios to be carried out
by girls and young women, and paid them accordingly. Women and girls up to the
age of  earned more for this work than their male counterparts. As in other
companies though, women aged over  earned less than their male colleagues.

A comparison of the wages of men and women in the four companies selected
for this study reveals that the pattern of wage differentiation can be explained by the
relative position of men and women in the company concerned. The greater the
concentration of women in a limited number of jobs, the greater the difference
between female wages and male wages. The more the jobs of men and women were
integrated, the less their wages differed. In this case, the remaining differences were
the result of women working fewer hours, making slightly cheaper products – cheaper
cigars for example – or operating fewer machines – in weaving for example.

One explanation given for the lower wages of women is that they had less job
stability. However, labour turnover among women was higher than that among men
in only two of the four companies studied. At the Sphinx and the NKS labour
turnover was actually higher among men than women. In this respect, the results
of my research confirm the findings of Kathleen Canning, who noted that in the
German textile industry the employment history of men was no more stable than
that of women.1

The career progression of men working at the companies studied had a fixed and
unambiguous character. Boys taken on by the NKS were first set to work in the
spinning room as doffers, then little piecers, before being promoted to big piecers
and finally spinners at a self-actor. At the KNP boys joined as greasers before going
on to become paper cutters and backtenders, progressing ultimately to papermachine
tenders. The Sphinx had a very formalised career progression, from boy assistant to
master potter.

On the face of it, there was no fixed career progression for women. In practice,
there was; it was simply less formalised than for men. The careers of women and the
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. See for example Thomas Dublin, Women at Work, , Judith McGaw, Most Wonderful Machine,
, and Louise Tilly, “Gender and Jobs in Early Twentieth-Century French Industry”, . These
three scholars found no evidence of women being appointed supervisors.

. So far, in comparing gender segregation in the English and Canadian hosiery industries the Canadian
historian Joy Parr is the only scholar to have pointed to the importance of this transfer mechanism.
See Parr, “Disaggregating the sexual division of labour”, and Parr, The Gender of Breadwinners,
-.

training they underwent were not referred to in those terms, though a detailed study
of the personnel records showed that they clearly existed. A few examples should
suffice to illustrate the point. At the Sphinx, girls who started in the printing-room
as cutter went on to become washer and rubber, and ultimately transferrer. Girls who
joined the decorating department began by doing simple work, being taught more
difficult aspects over the years until they eventually became skilled paintresses. Just
as the work carried out by women was not referred to as being skilled, nor were the
terms “career” or “training” used in relation to women. The general impression,
that women in the industry only carried out non-management work, was not entirely
accurate. In this respect, my findings differ somewhat from those of previous studies.2

A few women did succeed in working their way up to supervisor.
At the KNP it was the company’s explicit policy right from the start () to

employ women to supervise the women’s departments. At the Sphinx it was not until
just after the First World War that the company employed its first female overseers.
In this respect, the NKS was somewhat earlier, appointing Antje Jongbloed as a sort
of company social worker for women employees in . Furthermore, though
women were appointed to supervisory positions, they only ever supervised other
women. At Philips, supervision was entrusted to men right from the start. Women’s
skills were recognised, but inspectress was the highest position open to them. 

The gender division of labour in Dutch industry between  and  had several
origins. Gender segregation was either carried over from the home-industry stage
of production or transposed by analogy with the situation abroad, from where the
machines and expertise used in the production process were imported. Only in the
absence of either a domestic-industrial antecedent or implant from abroad was the
entrepreneur free to determine the gender segregation, while taking account of the
local context. The early years of a company’s existence were crucial in this respect
since, once established, patterns of gender segregation rapidly took on the mantle
of tradition and became remarkably inflexible. Employers showed conspicuously little
interest in changing them, even if it would have been to their economic advantage.
Both men and women were also inclined to regard the prevailing gender segregation
as something natural. Such is the power of the ideology of sex-typing.
The Netherlands industrialised relatively late and imported a great deal of industrial
technology from abroad, technology that was generally implemented by foreign
engineers. Often, workers too were hired from abroad to work in Dutch industry
since they knew how to operate the new machines. Several authors have already
pointed to the importance of this technological expertise and described the mechanism
of its transfer. However, little attention has yet been paid to its effect on the gender
division of labour.3
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When new production processes or new machines were introduced, an instructor
would explain their purpose and show workers how to use the machines. However,
the foreign engineers and workers already had preconceived ideas about whether
the machines should be operated by men or women. In this way, foreign workers
introduced the gender segregation of their own country into the newly established
Dutch companies. It was not the foreign technology that determined the gender
segregation, but the view of the instructors as to what constituted men’s work and
women’s work in the production process they were helping to introduce. The effect
was to implant foreign gender segregation in Dutch companies.

The gender segregation in the various departments at the Sphinx originated in
Andenne in Belgium, and subsequently in Sunderland and later Staffordshire in
England. As in England, women were excluded from the clay press department and
the pot bank, and worked as assistants in the printing-room and the glazing
department. This particular form of gender segregation was actually transposed from
the Potteries, the seat of the English pottery industry. Economic developments –
and the local labour market – ensured slight variations in the pattern of gender
segregation once it became established at the Sphinx.

At the KNP, the gender segregation with regard to the machine operatives was
copied from the Belgian paper mills in Liège and Andenne, where operating the
papermaking machines and working with chemicals were men’s work.

The NKS adopted the gender segregation prevalent in the Lancashire cotton
industry. Self-actors were introduced in the English spinning mills to be operated
by women. But trade-union opposition by men put an end to the plans of the
employers, and the self-actors too ended up being operated by male workers. And
so at the NKS too these self-actors were operated by men and boys, even though,
when they were introduced in Hengelo, there was no fear of men claiming this work
for themselves. This instance serves to highlight just how powerful the influence of
this transmission mechanism was on gender segregation. The same mechanism was
at work, this time to the advantage of women, with the gradual replacement of the
self-actor by the ring-spinning frames. In Lancashire ring spinning was women’s work,
and when ring spinning was introduced at the NKS in  the machines were
consequently operated by women and young girls. Later, vigogne self-actors were
introduced and the gender segregation prevalent in Saxony, the cradle of the vigogne-
wool spinning industry in Germany, was adopted. In Saxony the machines were
operated by women, and even in Tilburg’s woollen mills the same gender segregation
was initially adopted when vigogne self-actors were introduced.

With completely new industries, such as the Philips Light Bulb and Radio Company
(as the Philips Light Bulb Company later became), there were foreign counterparts,
but these no longer served as models for gender segregation in the Dutch context.
Philips decided its own production processes and the appropriate gender division
of labour. More so than the other companies included in this study, the company
itself determined what was men’s work and women’s work, and when, and at what
stage of the production process. Since new production processes and labour processes
were constantly being introduced, gender segregation could frequently be defined
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again in new situations. Wage costs were one deciding factor, but so too were the
supply of local labour and the nature – supposed or otherwise – of the work involved.

My research suggests it was no easy matter replacing men by women, or vice versa.
Although replacing male workers by women might have been financially advantageous
to the entrepreneur as homo economicus, this did not actually happen in the four
industries and companies investigated. Direct material advantage was, apparently,
an insufficient reason. Once jobs had acquired a gender label, regendering them
became difficult since, by then, they had already been ascribed certain gender-based
characteristics.

Gender segregation was susceptible to change though when fundamental
modifications were made to the production process itself, for instance when factory-
based production was introduced or part of the production process automated.
However, the consequences of such changes for gender relations were far from
unambiguous. Technological innovation could work both ways. The introduction
of new machines enabled tasks to be regendered because physical strength was no
longer a requirement, but technological innovation could also lead to women being
ousted from work that had previously been their domain. The influence of
technological innovation on the established gender division of labour was determined
by two factors: the speed of mechanisation, and the “gender label” attached to the
machine by engineers, labourers and entrepreneurs.

The pace of industrialisation ultimately determined whether technological
innovation also led to occupations being regendered. Where growth rates were high,
as a result of rapid industrialisation, significant demands were placed on the local labour
market. A shortage of men – or women in some cases – led to the pattern of gender
segregation being broken. In the case of plain cloth weaving, both boys and girls were
trained. Where machines were introduced only slowly – as in coloured cloth weaving
or woollen cloth weaving – the demand for local labour was less. With sufficient
workers of the desired gender available locally, gender segregation patterns remained
unchanged.

The introduction of machines with an unambiguous gender label could change
the prevailing gender segregation. In the pre-industrial era, cotton spinning and wool
spinning were women’s work, but with the introduction of spinning machines they
became men’s work because the spinning frames imported from England were labelled
“men’s” machines. The reverse occurred when the cigar-making industry mechanised
in the s; cigar-making became women’s work because the machines were
universally regarded as “women’s” machines.

My research has shown that, once established, gender segregation in the three
“traditional” companies – the Sphinx, the KNP and the NKS – changed only in
exceptional circumstances. Minor technological innovations left the prevailing gender
division of labour unaffected. Gender-specific labour recruitment preserved the pattern
of gender segregation in the company. In three of the four companies studied, the
supply available on the local labour market formed no obstacle to gender-specific
recruitment.



 fabricage van verschillen

In the literature, the imposition and structure of this gender segregation is attributed
to patriarchal employers or trade unions, which put men’s interests first. My research
too has shown that some entrepreneurs acted out of clear patriarchal concerns. The
most striking example was Petrus Regout, who established a pottery factory in
Maastricht. There was no compelling causal relationship though between Petrus
Regout’s patriarchal views and the gender segregation in his factory. Initially, he simply
copied the gender segregation of other major pottery regions (Andenne, Sunderland
and later Staffordshire). At the NKS, the board also transposed the pattern of gender
segregation in place in those regions from which they imported spinning technology
(Lancashire and later Saxony); it did not reflect any paternalism on the part of the
company’s progressive-liberal directors.

The second explanation offered in the literature emphasises the role of organised
men (trade unions), who excluded women from better-paid jobs. My research confirms
the role of trade unions in perpetuating patterns of gender segregation once they had
been established. Where – and this was rare – employers tried to replace men by
women, the unions were quick to protest. In the Netherlands, however, the role
of organised men (trade unions) in determining patterns of gender segregation during
industrialisation was less significant than the role usually attributed to them in the
historiography on the English situation since, as this book demonstrates, there were
in fact no organised protests by men when industrial companies were set up.

Translation: Chris Gordon
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