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STELLINGEN
1.

Ten onrechte wordt in Nederland tot nu toe de bedrijfsgeschiedenis voornamelijk vanuit de economisch/technisch-historische gezichtshoek benaderd
en veelal als een subdiscipline van de economische geschiedenis opgevat.*)
Bedrijfsgeschiedenis omvat echter ook aspecten die slechts op adequate
wijze met behulp van andere disciplines dan de economie kunnen worden
bestudeerd, zoals o.a. de bedrijfssociologie en -psychologie. In eerste
instantie zouden vooral de sociaal-historische facetten meer in het aandachtsveld dienen te worden gebracht.
de Vries, 'Bedrijfsgeschiedenis', in H.

Baudet en H. van der Meulen (red.).
Kernproblemen der economische geschiedenis, Groningen 1978, p. 180-192.

*) Vgl. Joh.

2.

De relatief gunstige sociale verhoudingen die bij Hoogovens IJmuiden aan
het eind van de jaren dertig bestonden, waren mede het resultaat van
technisch bepaalde, 'teamachtige' samenwerkingsvormen. In zoverre was
hier sprake van een determinatie van de betreffende sociale bovenbouw door
de destijds bestaande technische structuren.

3. Meer dan men wellicht zou verwachten, zon het vooral bepaalde sociaal
gerichte, christelijke stromingen geweest, die hebben bewerkstelligd dat bij
Hoogovens reeds vanaf omstreeks het midden van de jaren dertig in het
ondernemingsbeleid grote belangstelling voor de menselijke factor bestond.
Zo werd de ideologie van een 'werkgemeenschap' die toentertijd binnen het ·
bedrijf in zwang kwam, in eerste instantie verwoord door een plaatselijke
doopsgezinde predikant, ds. J.D. van Calcar.
J.D. van Calcar, 'De mensch in een werkgemeenschap', in Samen, Vl

(1934). p. 243-244.

288-289,322-323, 399-401,429-430.

4. Dat

Wereldoorlog geen drastische discontinuiteit in de sociale
binnen
het Nederlandse bedrijfsleven betekende, blijkt ook
verhoudingen
uit de specifieke ontwikkelingen in het sociaal beleid bij Hoogovens.

5.

de Tweede

Een algehele degradatiethese inzake de veranderingen in de kwaliteit van de
arbeid van produktie-arbeiders onder invloed van voortgaande mechanisatie c.q. automatisering - zoals gehuldigd door o.a. J.R. Bright en H.
Braverman*) - stemt niet overeen met de betreffende

ontwikkelingen bij
Hoogovens aan het eind van de jaren vijftig en in het begin van de jaren

zestig.
*) Vgl. J. R. Bright, 'Does automation raise skill requirements?', in Harvard Business Review,
XXVI (1958), no. 4, p. 85-98; H. Braverman, Labor and monopoly capital. The degradation of
work in the twentieth century, New York/Londen 1974.

- 6.

Het is niet alleen het relatief goede sociaal beleid van Hoogovens geweest,
dat in de jaren vijftig en zestig oorzaak was van een sterke bedrijfsbinding
van vele geoefende arbeiders (waaronder met name de zgn. hogere
produktie-arbeiders: smelters, walsers e.d.), maar vooral ook de bedrijfsspecifieke kwalificering van deze categorieen werknemers. Als gevolg hiervan
konden zij niet of nauwelijks elders in Nederland soortgelijke arbeid op eenzelfde niveau verrichten.

II

7.

Vanwege de ethische receptie van de 'human relations'-benadering door het
Nederlandse bedrijfsleven in de periode 1945-1960 hebben representanten
van deze stroming in ons land minderals echte'servants of power' gefunctioneerd dan in de jaren veertig en vijftig in de Verenigde Staten het geval is
geweest.
Vgl. L. Baritz,

*

The servants of power,

Middletown, Conn. 1960.

8.

De buitensporig grote aandacht die in kringen van het maatschappelijk werk
in de jaren vijftig voor de sociale implicaties van binnenlandse migratie bestond, vormt een opvallend contrast met de vrij povere interesse die men destijds in diezelfde kringen op dit punt ten aanzien van de eerste groepen
buitenlandse arbeiders aan de dag legde.

9.

De management-technieken die recentelijk uit Japan zijn geimporteerd en in
bepaalde Westeuropese, waaronder Nederlandse, industriele ondernemingen als innovaties werden geintroduceerd, zijn niet zo nieuw als vanuit een
beperkt historisch bewustzijn door vele bedrijfskundigen wordt verondersteld.

10. De sterke cultuur- en tijdgebondenheid van psychologische motivatietheorietn blijkt met name uit de achtereenvolgende trends die zich in de theorievorming ten aanzien van arbeidsmotivatie van werknemers in de industrie
gedurende de afgelopen decennia hebben voorgedaan.
te weinig wordt ten onzent de wetenschappelijke en maatschappelijke
relevantie onderkend van het verrichten van sociaal-psychologisch onderzoek naar groepsprocessen, in het bijzonder op het vlak van de besluitvorming en beleidsbepaling, onder managers in grote ondernemingen. Een
hardnekkig misverstand wil, dat het hier slechts om secundaire aspecten van
de bedrijfsvoering zou gaan.

11. Nog

12. Het is opmerkelijk, dat de Nederlandse vakbonden zich pas sinds kort
duidelijk met de kwaliteit van de arbeid in industriele bedrijven zijn gaan
bezig houden. Dit terwijl hier in het recente verleden ingrijpende veranderingen in de taakinhouden van met name vele produktiefuncties hebben plaatsgevonden.

13. Er bestaat om wetenschapstheoretische en methodologische redenen een
noodzaak tot een nadere bezinning op de componentsgewijze opdeling van
de historisch-maatschappelijke werkelijkheid, zoals die aan de Subfaculteit
Maatschappijgeschiedenis te Rotterdam wordt gehanteerd. De conceptualisering in termen van een economisch-technologische, sociaal-hitrarchische,
c.q. mentaal-culturele laag heeft de min of meer impliciete aanname in zich
van de primaire determinatie ('im letzten Instanz' volgens Marx) van het
menselijk handelen door de economisch-technologische processen. Er
schemert hier een doctrinair marxistisch onderbouw-bovenbouwschema
door, met alle theoretische en empirische problemen van dien.

III

14. De waarde van de sociale wetenschappen voor de geschiedbeoefening is
veeleer gelegen in het toeleveren van globale en specifieke analytische kaders
en heuristieken dan in het aanreiken van kant en klare 'falsificeerbare'
theorietn. Voor zover er echte sociaal-wetenschappelijke theorietn aan te
pas komen, dienen deze veelal eerst te worden geherformuleerd en
gehistoriseerd, in aansluiting op de betreffende historische vraagstellingen.
15.

Het historisch onderzoek naar antisemitisme (alsook andere collectieve
wanen) kan worden verrijkt door de gangbare macro-sociologische benaderingswijzen ter zake te complementeren met een socio-psychologische
analyse van de intergroepsprocessen die hierbij in het geding waren, en vervolgens - op het tweede plan - de zogeheten ego-defensieve dynamiek van de
betrokken bevooroordeelde persoonlijkheden in de analyse te betrekken.
De benadering die D. van Arkel onlangs met betrekking tot historisch
onderzoek op dit vlak heeft voorgesteld, is op zich waardevol, maar blijft
steken in een sociologische, zo niet sociologistische aanpak. Deze verklaart
daarmee niet de sociaal-cognitieve processen die zich bij de betrokken
individuen en groepen hebben afgespeeld en die de kern van de betreffende
waan vormen.
Vgl. D. van Arkel,'Degroei van het anti-Joodse stereotype. Een pogingtot een hypothetischdeductieve werkwijze in historisch onderzoek', in Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis.
X (1984), nr. 33, p. 34-70.

16. Representanten van de interpretatieve micro-sociologische benaderingen,
die zich plegen te oritnteren op de fenomenologische traditie van de sociaalfilosoof A. Schutz, zouden zich beter kunnen laten inspireren door de
cognitieve richting binnen de moderne sociale psychologie. Hier zijn
inmiddels voor de theoretische en methodologische problemen, waar Schutz
ruim 40 jaar geleden mee worstelde, bevredigende oplossingen gevonden.

17. De dominerende stromingen in de economie zijn niet als sociaal-wetenschappelijk te beschouwen. Dit maakt dat zowel de geldigheid als de betrouwbaarheid van wetenschappelijke uitspraken ten aanzien van het economisch handelen van mensen door beoefenaren van deze discipline over
het algemeen niet hoog zijn. Wel bestaat er een opkomende stroming, met
name in de Angelsaksische wereld, die zich meerin de richting van een empirische sociale (economische) wetenschap beweegt, daarbij gebruik makend
van benaderingswijzen ontleend aan psychologie, sociologie. anthropologie
e.d., en voornoemde tekortkomingen niet kent.
Vgl. S. Kaish en B. Gilad (red.), Handbook ofbehavioral economics. Greenwich, Conn. 1985.

18. Kenmerkend voor de huidige Nederlandse samenleving-en daarbinnen met
name de politieke cultuur - is, dat de publieke discussie inzake deregulering
wordt beheerst door enerzijds de conservatief-liberate traditie en anderzijds
de etatistisch gerichte progressieve stromingen. Vertegenwoordigers van
enigerlei links-liberale of sociaal-anarchistische traditie, zo die in ons land
nog bestaat, laten op dit terrein vrijwel geheel verstek gaan.

IV

19. Er bestaat de noodzaak ten aanzien van de taakinhouden van universitaire
posities metterdaad tot functie-analyse over te gaan, opdat aan de "q.nd hiervan een meer gedifferentieerde beoordeling en honorering mogelijk wordt
van met name de uitoefening van functies die zich officieel in eenzelfde
ambtelijke schaal bevinden. Aan een dergelijke functie-analyse en personeelsbeoordeling dient dan echter wel een serieus genomen loopbaanbeheer,
met re8le beloningen en sancties in relatie tot de geleverde arbeidsprestaties,
te worden gekoppeld.
20. Het verdient aanbeveling binnen de huidige Nederlandse universitaire
bestuurs- en beheersorganen onderzoek te verrichten naar de precieze aard

en de frequentie van voorkomen van het zgn. 'machiavellistisch persoonlijkheidstype' op beleidsstrategische posities.
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WOORD VOORAF

Circa vijf jaar geleden begon ik aan een uitgebreid archiefonderzoek in verband met een probleemgerichte sociale geschiedenis van
Hoogovens IJmuiden. Twee centrale thematieken in de ontwikkeling van
dit bedrijvencomplex bleken in een bepaalde onderlinge samenhang te
kunnen worden bestudeerd door deze onder de gemeenschappelijke noemer te brengen van hetgeen ik als ' industriole accommodatieprocessen' heb betiteld: ten eerste de opneming in het bedrij f van onderscheiden categorie6n arbeiders die niet of in onvoldoende mate met
de betreffende industri6le arbeid vertrouwd waren (binnenlandse migranten, buitenlandse arbeiders en met name voor de Tweede Wereldoorlog juist ook autochtone arbeiders uit de streek rondom het bedrijf); ten tweede de omschakeling van de op zeker moment bestaande
arbeidersbezetting op nieuwe technisch-organisatorische omstandigheden. Dit geschiedde steeds in relatie tot het terzake gevoerde bedrijfsbeleid. Aldus kwam een sociale bedrijfsgeschiedenis tot stand,
gericht op specifieke aspecten van de betreffende industriBle arbeid
en hiermee samenhangende sociale en culturele processen, zowel binnen als buiten het bedrijf. Tot nu toe heeft deze studie geen duidelijke tegenhanger voor wat betreft een ander industrieel bedrijf in
Nederland.
De resultaten van mijn onderzoek hebben hun neerslag gevonden in
een omvangrijk werk, waarvan de delen I en II, samengebracht in band
A, thans als proefschrift verschijnen. Inmiddels heb ik ook het derde en laatste deel, waarvan de inhoud thematisch 66n geheel vormt
met deze dissertatie en de periode 1956-1966 bestrijkt, voltooid.
Dit deel, ondergebracht in band B, zal binnenkort ter perse gaan en
door dezelfde uitgeverij worden gedistribueerd.

Tot de voltooiing van mijn proefschrift heeft een aantal personen
bijgedragen, die ik op deze plaats graag mijn dank wil betuigen. In
de allereerste plaats denk ik hierbij aan mijn promotor, prof. dr.
H.F.J.M. van den Eerenbeemt, die mij nauwgezet heeft begeleid en bereid was om enkele malen in een zeer kort tijdsbestek grote stukken
tekst aan een minitieuze ' close reading' te onderwerpen. Vooral van
zijn zeer praktische, op een goede structurering en consistentie van
het betoog gerichte, aanwijzingen heb ik veel profijt gehad. Bovendien was hij bereid ook het manuscript van het nog te publiceren
deel III op dezelfde wijze onder de loep te nemen, waarmee hij welbewust buiten het eigenlijke taakdomein van zijn promotorschap
trad.

Ook aan de heer H.G. Pirovano, voorheen chef van het centraal ar-

chief Hoogovens, thans hoofd afdeling Centrale Documentaire Informatie van Hoogovens, ben ik veel dank verschuldigd. Hij heeft mij in
de afgelopen jaren aanhoudend krachtig gesteund bij de uitgebreide
speurtocht in de bedrijfsarchieven en bij het leggen van de noodzakelijke contacten met (ex-)bedrijfsfunctionari sen. Tevens was hij
zo vriendelijk het gehele manuscript kritisch door te nemen.
VII

De heer J.U. van Wijngaarden, medewerker centraal archief Hoogovens,
heeft vele hand- en spandiensten verleend, waarvoor ik hem zeer er

kentelijk ben. Tevens dank ik de heer C.L. Groenland, chef centraal
archief Hoogovens, voor de geboden handeUngsvrijheid bij het raadplegen van de ontelbare dossiers, alsmede mr. H. Slingenberg, hoofd
afdeling PubUc Relations van Hoogovens, voor zijn bemiddeling.
Voorts wil ik hier memoreren, dat het de heer A. Heerding, voormalig
bedrijfsarchivaris van Hoogovens, thans bedrijfshistoricus
van
is
Philips.
geweest, die mij indertijd de zeer waardevol gebleken
suggestie deed een dergelijk onderzoek bij Hoogovens in plaats van
bij Philips Eindhoven te verrichten.
Daarnaast hebben ook de medewerkers van het historisch archief van
het Ministerie van Sociale Zaken, het semi-statisch archief van het
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (thans
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur), het archief van de Nationale
Raad voor Maatschappeujk Werk, alsook het gemeentearchief van
Velsen nuttige diensten bewezen. Tevens heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de inlichtingen die de diverse, door mij geinterviewde
sleutelinformanten en de heer J. J. Veltkamp, ex-chef afdeling Personeelszaken Arbeiders Hoogovens, in een persoonlijk schrijven hebben
verstrekt. In dit verband verdient de enthousiaste medewerking van
mevrouw mr. E. Meijer en de heer C.J. Derksen expliciet vermelding.

Voor wat betreft de verdere afwerking en het drukklaar maken van
het manuscript wil ik hier nog de volgende personen bedanken:
mevrouw E.L.W. Wolst voor de verwerving van de benodigde literatuur en de precieze afwerking van de bronvermeldingen, mevrouw C.
Blankenstein-Verschuur voor haar aandeel in het type- en correctiewerk en mevrouw M.E. Belksma-Hiemstra voor haar aanwijzingen in verband met de samenstening van het notenapparaat en de indices. De
heer G.D. Markerink, hoofd Reprografische Dienst van Hoogovens dank
ik voor zijn medewerking in alle fasen van de druktechnische verwer
king. De Engelse basisvertaling van de samenvatting (summary) is
verzorgd door de heer C.A. Greenwood te Amsterdam.
Tenslotte kom ik woorden tekort om uitdrukking te kunnen geven aan
mijn erkentelijkheid voor de steun die mijn echtgenote, Tineke A. de
Jong, oP ·allerlei terreinen heeft geboden. Zonder haar warme belangstelling, energieke inzet en volharding zou ik dit grote project
nooit tot een goed einde hebben kunnen brengen. Deze dissertatie is
dan ook aan haar en aan onze jonge dochter Vera opgedrag
en.
Haarlem, januari 1986

Mel C.M. van Elteren
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XIV

Hoofdstuk 1

VERANTWOORDING EN THEORETISCH REFERENTIEKADER

1.1. Probleernstelling en keuze van onderzoeksobject

De onderhavige studie vormt een probleemgerichte sociale bedrijfs-

geschiedenis van een groot Nederlands ijzer- en staalbedrijf, i.c.
Hoogovens IJmuiden, over de periode 1924-1966. 1) De onderzoeksinteresse concentreert zich daarbij op het bedrijfsbeleid ten aanzien
van industri8le accommodatieprocessen onder arbeiders in dit bedrijvencomplex, en wel accommodatie in twee6rlei zin :
I. accommodatie van de bestaande arbeidersbezetting aan sterk gewijzigde technologisch-organisatorische omstandigheden. Dit betreft de
overschakeling van reeds in het bedrijf werkzame arbeiders op het
functioneren in geheel andere arbeidssituaties die het resultaat
waren van technologische innovaties, rationalisering van de arbeidsorganisatie e.d. ;
II. accommodatie van nieuwkomers aan de bestaande bedrij fssituatie
c.q. onderscheiden arbeidssituaties hierbinnen. De focus is hierbij
gericht op de opname in het bedrijf van arbeiders die niet of althans in onvoldoende mate met de desbetreffende industridle arbeid
vertrouwd waren: binnenlandse migranten, buitenlandse arbeiders,
maar soms juist ook autochtonen, afkomstig uit de streek rondom het
bedrijf (dit laatste met name in de periode voor de Tweede Wereldoorlog).
In beide gevallen is sprake van industri6le opname van arbeiders in
voor dezen nieuwe bedrijfs- c.q. arbeidssituaties.
In de volgende paragraaf zal de term ' accommodatie' nader worden
toegelicht en tevens worden verduidelijkt, waarom uitdrukkelijk is
afgezien van het gebruik van het meer traditionele aanpassingsbegr·lp.

De centrale vraagstellingen in dit onderzoek kunnen nu als volgt

worden geformuleerd:
- Hoe heeft de bedrijfsleiding van Hoogovens zich in (nog nader te
preciseren) achtereenvolgende perioden opgesteld en gedragen met betrekking tot de industriille accommodatie van arbeiders, in de hiervoor bedoelde tweeledige zin?;
- Onder welke bedrijfsinterne en bedrijfsexterne omstandigheden
heeft de leiding voornoemde beleidsstrategieon ontwikkeld en gevolgd?;
- Welke cruciale veranderingen hebben zich in de desbetreffende beleidsvoering voorgedaan?
Waarom juist voornoemde, gecombineerde thematiek tgt voorwerp van
onderzoek verkozen? Er is hier naar onze mening een interessante invalshoek om belangrijke facetten van de sociale geschiedenis van een
industridle onderneming te bestuderen: in relatie tot deze accommo1

datieprocessen treden op pregnante wijze de basiskarakteristieken
van het bedrijfsbeleid ten aanzien van de bemanning van arbeidsposities - en de veranderingen hierin - naar voren.
Het bemanningsproces vatten wij daarbij op als de recrutering, selectie, opleiding en vorming van arbeidskrachten, alsmede de eigenlijke positietoewijzing.
Bovendien biedt deze invalshoek zicht op de belangrijkste ontwikkelingslijnen in het overig bedrijfsbeleid ten aanzien van de menselijke arbeid, alsook het bredere personeelsbeleid, voor zover dit
betrokken was op de onderhavige accommodatieprocessen. Tenslotte komen, zij het op het tweede plan en veelal indirect, de hierbij in
het geding zijnde gedragingen van de betrokken arbeidersgroepen in
het aandachtsveld.
Voornoemde stellingname willen wij hierna proberen te verduidelijken in het kader van een nadere uitwerking van het verkozen theoretisch referentiekader en de afbakening van de te bestuderen beleidsdomeinen. Eerst volgt echter een verantwoording van de keuze voor
het specifieke onderzoeksobject.
Voor een onderzoek als het onderhavige bij Hoogovens pleit het navolgende:
- Het betrof hier een expansief industrieel bedrijvencomplex dat behoorde tot de sectoren die de basis vormden van de Nederlandse industrie, met name in de wederopbouwperiode en de periode van geleide
industrialisatie na de Tweede Wereldoorlog. Studie
van de sociale
deze
is
daarmee
bedrijfsgeschiedenis van
onderneming
tevens tot op
zekere hoogte een studie van sociale aspecten van de contemporaine
industridld geschiedenis van Nederland;
- Het bedrijf maakte een aantal drastische technologische en organisatorische veranderingen door, die van invloed waren op de aard van
het werk in de diverse afdelingen en de hiervoor vereiste arbeidskwalificaties en andere sociale en psychische hoedanigheden van arbeiders. Deze ontwikkelingen lenen zich bij uitstek voor nader onderzoek vanuit ons onderzoeksperspectief. Een gelukkige omstandigheid hierbij is, dat voor wat betreft de naoorlogse periode desgewenst verwijzingen kunnen worden gegeven naar situaties en ontwikkelingen in andere ijzer- en staalbedrijven. Met name in de vroegere
E.G.K.S. -landen en in de V.S. zijn destijds diverse sociaal-wetenschappelijke onderzoekingen naar soortgelijke ontwikkelingen in deze
industri8le sector verricht. De desbetreffende onderzoeksverslagen
en -rapporten kunnen thans als historische bronnen dienen;
- Bovendien werden in
achtereenvolgende perioden door het bedrijf
soms
verschillende, en
omvangrijke groepen binnenlandse migranten en
buitenlandse arbeiders in dienst genomen, hetgeen specifieke industri6le accommodatieprocessen met zich bracht, die tot nader onderzoek uitnodigen. Inzake sommige van deze processen zijn indertijd
detailstudies verricht, die voor ons onderzoeksdoel relevante empirische gegevens bevatten;
- Voorts is van belang, dat bij Hoogovens in het sociaal beleid
reeds in een vrij vroeg stadium sociaal-wetenschappelijke benade2

ringswijzen en inzichten toepassing vonden. Met de bestudering van
het personeelsbeleid in relatie tot de onderzochte aspecten van de
sociale bedrijfsgeschiedenis verwerft men tevens meer inzicht in de
belangrijkste ontwikkelingen op het stuk van de toegepaste bedrijfssociologie en -psychologie (psychotechniek) in de Nederlandse grootindustrie;
- Bij een bestudering van eerdergenoemde aspecten van de sociale bedrijfsgeschiedenis van Hoogovens stuit men haast vanzelf ook op andere algemene ontwikkelingen op bedrijfsniveau in de Nederlandse industrie. Te denken valt hierbij met name aan: meer algemene invloeden van toenemende mechanisatie en automatisering op de kwaliteit
van de arbeid, landelijke ontwikkelingen op het vlak van arbeidsmigratie en -immigratie; voorts ook bredere tendensen in het beleid
ten aanzien van de menselijke arbeid, het personeelsbeleid, alsmede
het arbeidsmarktbeleid;
- Tenslotte is een niet onbelangrijk praktisch gegeven, dat Hoogovens beschikt over een zeer systematisch centraal archief dat met
betrekking tot de voor ons onderzoek relevante aandachtsvelden volledig toegankelijk was. Dit biedt een voor Nederlandse begrippen tamelijk unieke gelegenheid om binnen een bestaand industrieel grootbedrijf de desbetreffende sociale processen en beleidsvoering in het
recente verleden te bestuderen.

1.2. Theoretisch referentiekader

In deze paragraaf willen wij trachten de belangrijkste elementen
die bij industri6le accommodatieprocessen en het dienaangaande ge-

voerde beleid in het geding zijn, in kaart te brengen en in hun onderlinge samenhang te bezien. Het gaat hier om een nadere omschrijving van de componenten, waaruit de arbeidssituatie bestaat, van het
beleid ten aanzien van de arbeid, meer in het bijzonder het eigenlijke beleid ten aanzien van industridle accommodatie, alsmede mogelijke reacties van arbeiderszijde. Allereerst is echter een nadere
'
precisering van het sleutelbegrip accommodatie' vereist.

1.2.1. Begripsomschrijving

Accommodatie, opgevat als proces, is in het kader van deze studie
als volgt te omschrijven: het door betrokkenen trachten te bereiken
van een min of meer bevredigende modus vivendi ten aanzien van de
nieuwe arbeidssituatie. Het proces van zich accommoderen heeft hierbij de betekenis van: tot een schikking (trachten te) komen, een
vergelijk (trachten te) treffen tussen de eigen mogelijkheden, beperkingen en wensen en de in de arbeidssituatie gelegen taakvereisten, mogelijkheden en beperkingen; het tot een bevredigende plaats-

bepaling (trachten te) komen in de nieuwe situatie. 2)
Onder accommodatie als eindresultaat (= nagestreefde situatie) verstaan we dan de situatie, waarin betrokkenen voornoemde modus vivendi feitelijk hebben bereikt.
3

In oudere sociaalwetenschappelijke studies op dit terrein

wordt

veelal de term 'aanpassing' gehanteerd. Dit overeenkomstig het leerstuk van de aanpassing, dat in de sociologie en het sociale beleid
van de jaren vijftig en nog tot diep in de jaren zestig dominant is
geweest. 3) Zo sprak Feitsma over "remming bij aanpassing in de in-

dustrie". Bouman bezigde de term ' aanpassing' ter aanduiding van
psychische of sociale ' adjustment' ( de veelal in de angelsaksische
literatuur gebruikte term), door hem nader gedefinieerd als "pogingen om spanningen tussen persoon en omgeving te verminderen door
weerstandsfactoren uit de weg te ruimen". De psycholoog Daniols had
het tot in de titel van zijn dissertatie toe over "onaangepastheid
in de werksituatie". Deze dissertatie vormde een van de neerslagen
van een breder onderzoeksproject, A a n p a s s i n g s p r o b 1 em e n i n d e i n d u s t r i e, dat aan het eind van de jaren
vijftig door een team van psychologen, psychiaters en sociologen, in

opdracht van het Katholiek Nationaal Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg, is ge6ntameerd. 4)
Het aanpassingsbegrip zoals dat in deze en soortgelijke studies is

terug te vinden, suggereert o.i. tezeer een passieve invoeging in
een als vaststaand beschouwde bedrijfsstructuur en -cultuur.
5)
Hiervan kan inderdaad soms sprake zijn geweest, maar niet per definitie in alle gevallen. Om deze reden wordt hier van een hantering
van de term ' aanpassing' afgezien. Ook het eventuele gebruik van de
nadere aanduiding 'actieve aanpassing' biedt o.i. geen echte oplossing, ofschoon moet worden erkend, dat deze enigszins aan het genoemde bezwaar tegemoet komt.
De term ' accommodatie' beoogt een neutrale aanduiding te zijn, die
ten aanzien van de specifieke handelwijzen en reactiepatronen, die
feitelijk aan de orde zijn, nog verschillende mogelijklieden openlaat.

1.2.1.1.

Accommodatie in relatie tot technisch-organisatorische
structuurveranderingen

Dit type industrijle accommodatie verwijst naar ' aanpassingsprocessen' onder de bestaande arbeidersbezetting ten aanzien van voor
deze arbeiders nieuwe arbeidssituaties, die het resultaat zijn van
technologische en organisatorische veranderingen. Het betreft hier
die sociale processen, door middel waarvan de betrokken arbeiders
zich in hun nieuwe werkomgeving installeren en binnen de randvoorwaarden van de technische en arbeidsorganisatorische structuren een
min of meer bevredigende modus van werken trachten te cre@ren. Het
gaat hier dus niet per se om aanpassing in de zin van een klakkeloos
zich richten naar de nieuwe arbeidssituatie. De mogelijkheid is niet
bij voorbaat uitgesloten, dat een actieve bewerking van de gegeven
arbeidssituatie plaats .vindt. In hoeverre dit ook daadwerkelijk gebeurt, is, behalve van de arbeidsorilintaties (d.i. wensen en verwachtingen ten aanzien van de arbeidssituatie) van de betreffende
werknemers, vooral ook afhankelijk van de door het bedrijf c.q. de
bedrijfsleiding gestelde grenzen en handelingsmogelijkheden. Welke
4

deze grenzen en mogelijkheden zoal kunnen zijn,
1.2.2. worden uitgewerkt.
1.2.1.2.

zal in paragraaf

Accommodatie in relatie tot de opname in het bedrijf van
(im)migrantenarbeiders

De term ' accommodatie' verwijst hier naar een bepaalde fase in het

industri6le absorptieproces van (im)migrantenarbeiders: het installatieproces en de nadere plaatsbepaling van recent aangetrokken binnenlandse migrantenarbeiders en buitenlandse arbeiders 6) in de voor
hen nieuwe werkomgeving.
Voor de Tweede Wereldoorlog was bij Hoogovens de industri5le accommodatie van arbeiders, afkomstig uit de regio rondom het bedrij f,
verhoudingsgewijs een meer problematische aangelegenheid dan die van
de (im)migrantenarbeiders. Voor wat betreft deze periode, zal de
focus ten aanzien hiervan dan ook mede op eerstgenoemde categoriedn
arbeiders worden gericht.
De limiet - het uiterste, ideale geval - van het onderhavige absorptieproces kan als 'integratie' worden betiteld, d.i. volledige opname in een industrieel bedrijf op voet van gelijkheid met vergelijkbare autochtone arbeiderscategoriedn. 7) Dit vindt slechts sporadisch plaats gedurende de eerste fasen na indiensttreding van met
name buitenlandse arbeiders.
Ten aanzien van de integratie kan overigens nog een onderscheid
worden gemaakt tussen integratie in de arbeidssituatie sec en sociale integratie in de werkomgeving. 8) Het is namelijk mogelijk, dat
volledige integratie is bereikt, strikt met betrekking tot de formele arbeidssituatie - d.w.z. de nieuwkomers zijn in dezen op volledige voet van gelijkheid gekomen met de autochtone arbeiders -, maar
dat niettemin op grond van etnische of andere culturele verschillen
een bepaalde sociale afstand tussen (im)migranten en autochtonen is
blijven bestaan.
Een belangrijke indicator voor de mate van integratie in de arbeidssituatie is het relatieve aandeel 'van (im)migrantenarbeiders in de
bezetting van de diverse functies op onderscheiden statusniveaus.
'
Overigens is naast deze objectieve' gelijkberechtiging ook de aard
van de bejegening door het lager kader en de hogere bedrijfsleiding
van belang. De integratie is verder voortgeschreden, naarmate deze
bejegening meer die ten aanzien van de autochtone arbeiders benadert.

Het behoeft geen betoog, dat bij dit type accommodatieproces veel
sterker dan bij het andere type de confrontatie met de voor betrokkenen nieuwe sociale verhoudingen in de werkomgeving problemen met
zich kan brengen. Dit nog afgezien van de gewenning aan en integratie in de nieuwe woon- en leefomgeving.
Niet alleen het arbeidsverleden, maar· vooral ook de socio-culturele
achtergrond van de (im)migranten in kwestie is bij dit alles een
factor van betekenis. Deze achtergrond kan elementen ( waarden, normen, gedragsdisposities e.d.) bevatten, die al dan niet bevorderlijk
zijn voor een soepele industriBle absorptie. 9)
5

1.2.2. De arbeidssituatie
De arbeidssituatie, ten aanzien waarvan accommodatie plaats vindt
of althans - uit bedrijfsoogpunt bezien - zou moeten plaatsvinden,
kent een veelheid van aspecten, die tot een viertal basisdimensies
kan worden teruggebracht: 10)
- de arbeidsinhoud. Deze betreft de aard van het werk, het soort

bijdrage dat geleverd wordt aan een of meer produktieprocessen, al
dan niet met gebruikmaking van bepaalde hulpmiddelen (gereedschap in
ruime zin, machines, bedieningsinstallaties,
in het algemeen de
technische outillage).
- de fysieke arbeidsomstandigheden. Het gaat hier om die aspecten
van de arbeidssituatie, die samenhangen met de fysieke omgeving,
waarin het werk wordt uitgevoerd, zoals de temperatuur, de vochtig-

heidsgraad, het geluidsniveau.
- de arbeidsverhoudingen. Deze dimensie heeft betrekking op de sociale verhoudingen, waarbinnen de arbeid wordt verricht. Ze bestaan
uit de sociale relaties tussen de betrokken arbeiders onderling en
met anderen binnen de afdeling of het bedrijf.
- de arbeidsvoorwaarden. Deze dimensie omvat die aspecten van de arbeidssituatie, die te maken hebben met de materiBle en immateriBle
tegenprestaties die voor de arbeid worden geleverd: de primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden, opleidings- en promotiemogelijkheden
en de arbeidsplaatszekerheid.
Bij de door het bedrijf gestelde opgave tot accommodatie aan de
nieuwe arbeidssituatie worden de desbetreffende arbeiders geconfronteerd met mogelijkheden en eisen. De arbeidssituatie biedt handelingsmogelijkheden voor en stelt specifieke eisen aan de arbeiders.
Bij deze eisen kan met name gedacht worden aan de voor de arbeidsverrichtingen vereiste kwalificaties, de samenwerking en de arbeidsbelasting.
De voor de functie-uitoefening vereiste kwalificaties kunnen ruwweg onderscheiden worden in de navolgende typen: handvaardigheden
(senso-motorische vaardigheden), cognitieve vaardigheden en arbeidsmotivationele vereisten. 11). De vereiste kwalificaties hangen nauw
samen met de aard van het object van de arbeid (het te bewerken basismateriaal of halffabrikaat), het arbeidsmiddel (soort machine
bijvoorbeeld) en de met de concrete arbeidssituatie verbonden arbeidsorganisatorische regels en voorschriften. Voor een adequate
functievervul]ling dient de arbeider in kwestie over bepaalde handvaardigheden en mentale c. q. emotionele kwaliteiten te beschikken.
Noodzakelijk is echter ook, dat hij bereid is deze vaardigheden op
de door het bedrijf c.q. de bedrijfsleiding vereiste wijze toe te
passen. Van centrale betekenis hierbij is de autonomie die de arbeidssituatie biedt. Autonomie verwijst in dit verband naar de vrijheid van de individuele arbeider bij het vaststellen van de arbeidsmethode, de arbeidssnelheid, produktkwditeit e.d. Afhankelijk van
zijn motivatie en met name van de mate van identificatie met de
doeleinden van het bedrijf en/of van zijn werk, gebruikt de arbei6

der zijn handelingsvrijheid in overeenstemming met de doelstelingen
en strevingen van de bedrijfsleiding of juist om zijn eigen belangen
zo veel mogelijk te behartigen.
Autonomie heeft eveneens een sociale dimensie. Men kan dit aspect
namelijk ook beschouwen vanuit het gezichtspunt van de collectieve
controle van de werknemers over het arbeidsproces. Het gaat hierbij
om de mate, waarin arbeiders als groepering of collectiviteit op afdelings- en bedrijfsniveau invloed kunnen uitoefenen op besluitvormingsprocessen inzake de organisatie van de produktie, de verdeling
van het werk over de afzonderlijke arbeidsplaatsen, de mogelijkheden
tot functieroulatie i taakwisseling e.d.
Elke arbeidssituatie stelt ook bepaalde eisen en biedt bepaalde
mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van de samenwerking. De
heersende samenwerkingsvorm wordt in sterke mate bepaald door de
aard van de technische c.q. de arbeidsorganisatorische structuur.
12) Daarnaast kunnen binnen een afdeling of het bedrijf als geheel
samenwerkingsrelaties min of meer onafhankelijk van het arbeidsproces worden aangegaan.
Wat betreft de arbeidsbelasting kan een onderscheid worden gemaakt

in fysieke, psychisch-cognitieve en psychisch-affectieve belasting.
13) Deze vormen van belasting, die onderling vaak een nauwe samenhang vertonen, zijn de resultante van de aard van het werk en bijv.
ook van bepaalde fysieke omgevingsinvloeden. Zo doet kortcyclisch,
monotoon werk slechts een aanspraak op beperkte psychisch-cognitieve
vaardigheden en belast die bepaalde spiergroepen eenzijdig. Het werken bij zeer grote hitte en veel lawaaioverlast vormt uiteraard een
zware fysieke belasting. Een hoog afbreukrisico is een schoolvoorbeeld van een belastende factor op het psychisch-affectieve vlak.
Tegenover de arbeidssituatie staan de arbeiders, die beschikken
over bepaalde kwalificaties en die specifieke arbeidsoriontaties
(wensen en verwachtingen) en belangen met betrekking tot deze situatie inbrengen. De kenmerken van de arbeiders behoeven niet overeen
te komen met of afgestemd te zijn op de eisen, die het management in
en door middel van de arbeidssituatie stelt. Er dient dan ook een
onderscheid te worden gemaakt tussen de vereiste en de aangeboden
kwalificaties. Laatstgenoemde kwalificaties maken tezamen het arbeidsvermogen uit, waarover de arbeiders in feite beschikken. Deze
kwalificaties vormen een handelingspotentieel, dat in het arbeidsproces geactualiseerd kan worden. Dit handeHngspotentieel heeft een
dubbel moment. Functionele kwalificaties betreffen het arbeidsvermogen in strikte zin, d.i. het vermogen om bepaalde arbeidshandelingen
te verrichten. Daarnaast vormen kwalificaties een innovatief potentieel, d.w.z. het vermogen van de betrokken arbeiders om de kdnmerken van de arbeidssituaties en de achtergronden daarvan in overeenstemming met hun belangen te 'veranderen. In hoeverre dit potentieel
ook daadwerkelijk wordt geactualiseerd is van velerlei factoren afhankelijk. Bepalende factoren in dezen zijn met name de speelruimte
in
de
arbeidssituatie
( mate van technische en orgdnisatorische
voorstructurering), de verhoudingen op de interne en externe ar7

beidsmarkt, de arbeidsoridntaties van de arbeiders in kwestie, alsmede de wijze waarop en de mate waarin dezen zijn georganiseerd (in
vakbonden en andere arbeidersorganisaties).
Arbeidssituaties zijn het resultaat van processen, die te maken
hebben met de technologische en organisatorische structurering van
produktieprocessen, en als zodanig historisch veranderlijk. Gegeven
een bepaald produktieproces, is met de keuze voor de te hanteren
produktietechniek ten aanzien van de vereiste menselijke arbeid een
samenstel van randvoorwaarden vastgelegd. Deze randvoorwaarden bieden ten aanzien van de inrichting van de arbeid een bepaald aantal
vrijheidsgraden. Binnen deze technische voorstructurering kunnen in
principe verschulende arbeidsorganisatorische maatregelen genomen
worden, die leiden tot verschillende vormen van arbeidsdeling en resulteren in onderscheiden arbeidssituaties. Met andere woorden: de
organisatie van het arbeidsproces vormt de mediorende structuur
(verbindende schakel) tussen de toegepaste produktietechniek en de
inhoud van de arbeid.
Het dient te worden beklemtoond, dat technische veranderingen niet
het resultaat zijn van een geheel autonoom verlopende ontwikkeling.
Dit in tegenstelling tot hetgeen door vele auteurs op dit terrein
expliciet dan wel impliciet wordt verondersteld.
De aard en de ontwikkelingsgang van de produktietechniek zijn, evenals die van de arbeidsorganisatie, het resultaat van bedrijfsinterne
besluitvormingsprocessen en daarmee aan beTnvloeding op bedrijfsniveau onderhevig. Ook de gekozen produktietechniek kan in zekere
zin beschouwd worden als een gestolde organisatiebeslissing. 14) In
de onderhavige studie zullen deze besluitvormings- en beTnvloedingsprocessen - hoe interessant die op zich als studieobject ook mogen
zijn - echter geen voorwerp van onderzoek vormen.

1.2.3.

Beleid ten aanzien van industriale accommodatie

Geconfronteerd met of anticiperend op (mogelijke) problemen in
verband met de industrilile accommodatie van haar werknemers, kan de
bedrijfsleiding in principe een aantal uiteenlopende beleidsmaatregelen treffen. Deze maatregelen kunnen grosso modo worden onderverdeeld in een drietal categoriedn :
- De bedrijfsleiding kan trachten uit een groter aanbod die werknemers te selecteren, die op adequate wijze de betreffende arbeidstaken kunnen verrichten en goed in de bestaande arbeidssituatie kunnen functioneren (selectie van geschikte werknemers);
- Zij kan trachten werknemers, die de taken in kwestie nog niet - of
nog niet in voldoende mate - op adequate wijze kunnen verrichten,
hier geschikt voor te maken. Het beleid is dan gericht op een aanpassing van het arbeidsaanbod aan de bestaande arbeidstaken en bedrijfsinterne omstandigheden, door middel van opleiding, vorming en
training (beTnvloeding van de aangeboden arbeidskwalificaties in de
richting van de gewenste kwalificaties);
- Een derde categorie omvat maatregelen, die gericht zijn op de aan8

en bedieningspassing van de arbeidstaken, technische apparatuur
installaties, alsmede de overige bedrijfsinterne omstandigheden aan
de kenmerken van het beschikbare arbeidsaanbod. Tot deze categorie
behoren naast ergonomische maatregelen onder meer arbeidsorganisatorische maatregelen als taakverrijking en werkstructurering. 15) Men
kan tot deze categorie ook mechanisatie- en automatiseringsmaatregelen (in het algemeen rationaliseringsmaatregelen) rekenen, voor zover deze primair gemotiveerd zijn door de noodzaak tot opheffing van
schrijnende tekorten aan (geschikt) produktiepersoneel. Het gaat dan
immers om het geheel ontbreken van een gewenst arbeidsaanbod, leidend tot bedrij fsinterne aanpassingen.
Beide eerstgenoemde categorie5n maatregelen zijn bij Hoogovens
reeds vanaf de beginperiode, al dan niet in combinatie met elkaar,
aan de orde geweest. Maatregelen in de derde categorie traden pas in
de jaren vijftig duidelijker naar voren. 16) Na 1955 kwam mede vanwege problemen in de personeelsvoorziening een groter accent op de
rationalisering van de arbeidsorganisatie te liggen. Aan het eind
van de jaren vijftig ontstond een toenemende aandacht vanuit de personeelsafdeling voor de werkomstandigheden en de taakverdeling in
verband met de plaatsing van (nieuwe) werknemers in de onderscheiden
afdelingen. In bepaalde gevallen ging het bedrij f ertoe over om de
te
werkomstandigheden of taakverdeling aan het arbeidsaanbod aan
elk
passen. De Psychologische en de Medische Dienst droegen daarin
het hunne bij.
concenLaten wij ons nu op de eerste twee categoriean maatregelen
treren en nagaan welke beleidsterreinen specifiek bij Hoogovens in
het geding waren. Deze zullen als zodanig betrokken op de accommodatiethematiek dienen te worden bestudeerd. Allereerst volgen wij hier
dan het proces van de bemanning van de arbeidsposities, zoals dit
ideaaltypisch kan worden beschreven.

Door middel van een hierop gericht beleid bij de recrutering en
selectie van nieuwe arbeiders of reeds langer tewerkgestelde arbeiders (dit laatste in verband met interne overplaatsing naar andere,
vooral nieuwe arbeidssituaties) trachtte de bedrijfsleiding zich te
verzekeren van een voor het bedrij f geschikt arbeiderspotentieel.
atie
Dit geschiedde in de verwachting, dat de industri le accommod
hierdoor zou worden vergemakkelijkt.
In dit verband was vooral de psychotechnische selectie, waarbij aanarbeidsgeboden (voor zover van bedrijfswege onderkend) en vereiste
belang.
groot
van
erd,
geconfronte
kwalificaties met elkaar werden
Voorts werd binnen het bedrijf getracht de aangeboden arbeidskwali'
ficaties door middel van opleiding (bedrijfsonderwijs, training on
the job' e.d.) en vorming (verder) in de gewenste richting te beTnvloeden. Mede langs deze weg vohd een socialisatie van nieuwkomers
in de bestaande bedrijfscultuur plaats. Aldus werd ook de filosofie
ten aanzien van het personeelsbeleid onder de reeds aanwezige werknemers- levend gehouden en gepoogd de identificatie met het bedrijf
te versterken.

Via de eigenlijke

positietoewijzing
9

probeerde men

de

aansluiting

tussen aangeboden en vereiste arbeidskwalificaties vanuit bedrijfsoogpunt zo optimaal mogelijk te doen zijn. 17) In het verlengde
hiervan werden in voorkomende gevallen mogelijkheden tot interne
overplaatsing benut. Tevens vond in bepaalde perioden en ten aanzien
van specifieke categoriean arbeiders een naselectie-in-de-praktijk
plaats.

Van het overig bedrijfsintern beleid, gericht op de accommodatie
van werknemers aan de bestaande arbeid, hebben verder de eventuele
sociale opvang en begeleiding (' binnen de poort') van deze werknemers onze interesse. We hebben hier het personeelswerk, centraal en
in de afdelingen, en het bedrijfsmaatschappeHjk werk op het oog.
Dit overigens alleen voor zover deze stafafdelingen en -diensten
zich uberhaupt met de sociale implicaties van de onderhavige accommodatieprocessen bezig hielden. Het zal duidelijk zijn, dat ten aanzien van accommodatieprocessen, samenhangend met arbeids(im)migratie, additionele elementen in deze begeleiding aanwezig waren of
konden zijn, die niet bij accommodatie aan veranderde technisch-organisatorische omstandigheden aan-de orde waren. In geval van buitenlandse arbeiders waren dit bijvoorbeeld vertaal- en tolkfaciliteiten.

Ook trachtte het management wel lering te trekken uit bedrijfservaringen met binnenlandse migranten en buitenlandse arbeiders. Op
grond van deze ervaringen kon het tot veranderingen in het gevoerde
beleid komen, bijvoorbeeld wijzigingen in het wervings-, ontslagen/of promotiebeleid.
In verband met de aanpassing van de arbeid aan de hoedanigheden
van de werknemers zijn vanaf het eind van de jaren vijftig de
bemoeienissen met de arbeidsorganisatie (taakinhouden en -verdeling,
arbeidsvoorwaarden e.d. ) , voor zover deze te maken hadden met (de
anticipati6 op eventuele) accommodatieproblemen, van belang. Ook de
betrokkenheid van de afdeling Personeelszaken bij de voorbereidingen
van wijzigingen in de organisatie en bij de te scheppen arbeidscondities in nieuwe bedrijfsafdelingen (preventief beleid) verdient
hierbij de aandacht.

Hoewel het ons primair gaat om een analyse van de bedrijfsinterne
ontwikkelingen ter zake, zou het onjuist zijn om de aandacht strikt
hiertoe te beperken. Situaties en ontwikkelingen buiten het bedrijvencomplex waren ongetwijfeld van invloed op het verloop van de industriale accommodatieprocessen. Dit geldt des te meer, daar dit
grondgegeven ook als zodanig door de bedrijfsleiding werd onderkend;
in bepaalde perioden overigens meer dan in andere. Om deze reden is
een nadere kennisname gewenst van de beleidsfilosofie - en veranderingen hierin -, die het management ten aanzien van de samenhang
tussen de situatie van de Hoogovenwerknemers binnen en buiten het
bedrijf huldigde. Voor wat betreft het feitelijk beleid zal de -focus
gericht worden op de hierbij relevante bedrijfsbemoeienissen met het
woon- en leefmilieu van de werknemers, alsmede de door het bedrij f
verleende steun aan particuliere instanties i.v.m. de opvang en
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begeleiding (' buiten de poort' ) van met name nieuwe (im)migrantenwerknemers.
Uiteraard werd het bedrijfsbeleid niet in een maatschappelijk
vacuiim gevoerd. Het bedrijf stond bloot aan diverse, veranderende
omgevingsinvloeden, waartegenover de bedrijfsleiding telkenmale haar
positie diende te bepalen. Waar nodig, zullen dan ook de bredere
maatschappelijke voorwaarden, waaronder het bedrijfsbeleid werd ge-

voerd, in ogenschouw worden genomen. Te denken valt hierbij met name
aan: het industrialisatiebeleid, het arbeidsmarktbeleid, alsmede het
arbeidsmigratie- en immigratiebeleid van de rijksoverheid, plaatselijke en landelijke arbeidsmarktverhoudingen, de opstelling van vakorganisaties inzake kwesties, samenhangend met industri6le accommodatieprocessen.
Teneinde voornoemde accommodatieprocessen en beleidsvoering op
adequate wijze in hun sociale bedrijfscontext te kunnen situeren, is
het noodzakelijk een globaal inzicht te verwerven in de aard van de
arbeid in de ijzer- en staalindustrie, meer specifiek bij Hoogovens.
Hierbij dient te worden verdisconteerd, dat dit bedrijvencomplex tot
op zekere hoogte uniek voor Nederland was. Mede om deze reden zagen
vele nieuw aangetrokken arbeiders zich geconfronteerd met voor hen
onbekende of althans minder bekende arbeidssituaties. Aangezien het
hier een historisch onderzoek betreft, zullen uiteraard ook veranderingen in de kwaliteit van deze arbeid in grote lijnen dienen te
worden gereconstrueerd. Tevens dient aandacht te worden besteed aan
de veranderende interne arbeidsverhoudingen ' op de werkvloer' . Met
het oog hierop hebben cruciale ontwikkelingen in de technische
structuur, (arbeids)organisatorische structuur en het algemene sociale bedrijfsbeleid - als zijnde basisdeterminanten van deze arbeidsverhoudingen - onze interesse. Het zal blijken, dat in dit verband de bedrijfscultuur, die op haar beurt door voornoemde structurele gegevenheden werd medebepaald, een cruciale factor was. Onder
bedrij fscultuur verstaan wij hier: het patroon van expliciete en impliciete waarden en normen, gedeelde opvattingen en mentale instellingen, dat kenmerkend was (is) voor de sociale verhoudingen in het
betreffende bedrijf. Hierbij houden wij uitdrukkelijk de mogelijkheid van eventuele subculturele verschillen in onderscheiden afdelingen van eenzelfde bedrijf of bedrijvencomplex open.
Het is op het knooppunt van deze constellatie van factoren, dat de
confrontaties van de onderscheiden arbeiderscategorieon met de veranderende arbeidssituaties in het bedrijvencomplex plaatsvonden.
In bijgaand heuristisch schema is het voorafgaande kernachtig samengevat.
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HEURISTISCH SCHEMA BIJ DE BESTUDERING VAN INDUSTRIELE ACCOMMODATIEPROCESSEN
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Bredere maatschappelijk context, o.a. bestaande uit:

- overheidsbeleid, o.a. industrialisatiebeleid, arbeidsmarkt-, arbeidsmigratie- en immigratiebeleid
- arbeidsmarktverhoudingen, intern en extern (plaatselijk en landelijk)
- opstelling van vakorganisaties

1.3. Periodisering en opzet

De gehele studie beslaat de jaren 1924-1966,

waarbij een globale
Als
drie
is
aangebracht.
indeling in
perioden
beginjaar is 1924 gekozen, omdat toen het produktieproces van het in 1918 gestichte bedrijf in gang werd gezet.
Allereerst is er dan de periode 1924-1945, bestaande uit twee subperioden. In de jaren 1924-1940 vond de eerste opbouw van het Hoogovenbedrijf plaats. De toenmalige industridle accommodatieprocessen
werden op typische wijze gekleurd door de uniciteit van het bedrijf
voor Nederlandse begrippen, de slechte economisch-conjuncturele omstandigheden en bijbehorende arbeidsmarktverhoudingen in de crisisdie al spoedig gestalte
jaren, alsmede door de bedrij fscultuur
kreeg. Vervolgens zijn er de jaren tijdens de Tweede Wereldoorlog,
waarin onder vaak zeer moeilijke bedrijfsomstandigheden arbeid moest
worden verricht, hetgeen zeer specifieke accommodatieproblemen met
zich bracht. Tegen de achtergrond van ernstige sociale spanningsvelden in en rondom het bedrijvencomplex, waarbij de dreiging van de
' Arbeitseinsatz' overheersend
was, trachtte de bedrij fsleiding een
passend beleid te voeren.
De periode 1945-1955 omvat de periode van wederopbouw en vervolgens jaren waarin grote uitbreidingen van het bedrijvencomplex
plaatsvonden; in samenhang hiermee vertoonde ook het personeelsbestand een sterke groei. Ten aanzien van deze periode zijn vooral de
volgende gegevenheden van belang:
- In het kader van de door de overheid gevoerde industrialisatiepolitiek werd Hoogovens destijds als basisindustrie geacht een
speerpunt te vormen in de verdere industrialisatie van Nederland;
- In deze jaren werden in het bedrijvencomplex technologische en organisatorische innovaties geTntroduceerd met indringende gevolgen
voor grote delen van het arbeiderspersoneel.
In het bedrij fsbeleid
werd in zekere mate rekening gehouden met de hierbij plaatsvindende
accommodatieprocessen, zowel voor, tijdens als na de betreffende
veranderingen;
- Er vond bedrijfsgeleide migratie van verscheidene groepen arbeiders uit het noorden van het land plaats. Ten aanzien van de diverse, hieruit voortvloeiende accommodatieprocessen zag de bedrijfsleiding zich tot een aangepaste beleidsvoering genoodzaakt. In de onderkenning van deze noodzaak is een zekere evolutie te bespeuren,
samenhangend met ontwikkelingen in het algemene personeelsbeleid, de
arbeidsmarktverhoudingen en het economisch functioneren van de onderneming;
- Vooral de gang van zaken bij Hoogovens in de jaren vijftig is voor
de naoorlogse industri6le en sociaal-economische ontwikkeling van
Nederland zeer interessant. Dit mede gezien recente strevingen naar
industrieel herstel c.q. technologische en organisatorische vernieuwing en hiermee samenhangende beleidsaanbevelingen en -initiatieven.
Men pleegt in dit verband nogal eens terug te blikken naar voornoemde periode. 18) Dit deel van onze studie is te beschouwen als een
onderzoek op bedrijfsniveau (binnen 66n grote industri6le onderne13

ming) van sociale en mentaal-culturele aspecten van bepaalde landelijke ontwikkelingen, die De Liagre BBhl e.a. in hun, overigens nogal controversi5le studie N e d e r l a n d I n d u s t r i a l is e e r t! ten aanzien van de periode 1945-1955 op macro-sociaal
terrein getracht hebben te analyseren. 19)
De periode 1956-1966 tenslotte omvat jaren van versnelde expansie
van het bedrijvencomplex, toenemende bureaucratisering en tendensen
tot een (verdergaande) systematisering van de bedrij fsvoering. Tevens zette zich vanaf omstreeks 1960 de ontwikkeling van een modern
personeelsbeleid door, tegen de achtergrond van de verdere uitbouw
van de Nederlandse verzorgingsstaat.
In deze periode van over het algemeen een schaarste aan produktiepersoneel op de plaatselijke (regionale) arbeidsmarkt vond met name
in de jaren 1957-1962 een grote toestroom van binnenlandse migranten-arbeiders plaats. Daarnaast werden in toenemende mate buitenlandse arbeiders ( Italianen en Spanjaarden) door het bedrijf aangetrokken. Het zijn vooral de hierbij in het geding zijnde accommodatie- en beleidsprocessen, die in dit deel centraal staan.
Het jaar 1966 is als afsluiting gekozen, omdat in dat jaar de zgn.
integratie tussen arbeiders en beambten tot stand kwam, een duidelijk markeringspunt in de sociale ontwikkeling van het Hoogovenbedrijf.

De basisopzet van de achtereenvolgende delen is zodanig, dat telkens eerst een kenschets wordt gegeven van de bedrij fscontext, waarin de accommodatieprocessen plaatsvonden. Tegen dit decor worden
vervolgens de desbetreffende processen en beleidsvoering geprofileerd.
Deel I opent met een breed expos6 betreffende de werkverhoudingen,
in relatie tot respectievelijk de technische structuur, de organisatiestructuur, alsook het sociaal beleid van de onderneming, in de
periode 1924-1940 (hoofdstuk 2) . Hierna worden ten aanzien van deze
periode de bemannings- en accommodatieprocessen en de daarop betrekking hebbende bedrijfsvoering behandeld. Vooral aan de vorming van
ijzer- en staalarbeiders uit een zeer heterogeen bestand van arbeiderscategorieon wordt grote aandacht besteed (hoofdstuk 3) .
De diverse ontwikkelingen tijdens de oorlogsjaren, die hierna in een
apart hoofstuk zijn samengebracht (hoofdstuk 4), krijgen het noodzakelijke reliof door een openingsschets van de sterk veranderde so-

ciale bedrijfscontext en de incorporatie van Van Leer' s Walsbedrijven N.V.
omgedoopt tot Walserij-Oost - in het bedrijvencomplex,
waarbij tevens een typering wordt gegeven van de technische structuur en arbeidsomstandigheden in deze walserij.
-

In deel II wordt allereerst een historische schets gegeven van de
ontwikkeling van het bedrijvencomplex in de periode 1945-1955, met
een nadruk op de ontwikkeling van de organisatiestructuur en heersende leiderschapsstijl, alsmede de dynamiek in het algemene personeelsbeleid, waarbij de ideologie en praktijk van de ' human relations' -benadering, die in deze periode invloedrijk was, de nodige
aandacht krijgt. Voor zover in dit kader relevant, worden hier ook
14

de bemoeienissen vanuit het bedrijf met de woon- en leefsituatie van
industrie-arbeiders in de IJmond behandeld (hoofdstuk 5) .
Daarna worden in hoofdstuk 6 ten aanzien van twee strategische bedrijfsafdelingen accommodatieprocessen onder werknemers in relatie
tot sterk veranderde technisch-organisatorische omstandigheden, in
de eerste helft van de jaren vijftig, bestudeerd. Het gaat bij deze
eerste ingrijpende veranderingen na de oorlog om de overschakeling
van een verouderde walserij (Walserij-Oost) op een voor die tijd moderne breedbandwalserij, alsook om een belangrijke technologische
innovatie in de Martinstaalfabriek.
In een volgend hoofdstuk vindt een analyse plaats van het beleid
inzake accommodatieprocessen onder binnenlandse migranten-arbeiders,
merendeels uit het noorden van het land afkomstig, in de jaren
1947-1955 (hoofdstuk 7).

Tenslotte bevat band A een samenvatting van deel I en II.
Deel III in de komende band B begint met een contextueel overzicht
van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het bedrijf in de periode
1956-1966, met het accent op de organisatorische en personele gevolgen van het grootschaliger en ingewikkelder worden van de bedrijfsvoering. Tevens worden de toenmalige aanzetten tot de ontwikkeling
van een modern personeelsbeleid, waarbij de totstandkoming van de
integratie tussen arbeiders en beambten centraal stond, aan een analyse onderworpen. Bovendien wordt aandacht geschonken aan de relevante maatschappelijke activiteiten van bedrijfswege ten aanzien van
het woon- en leefmilieu van de Hoogoven-werknemers in de IJmond.
( hoofdstuk 8) .
Teneinde een voor ons doel voldoende adequaat beeld van de veranderende bedrijfscontext te verwerven vormt de globale kwaliteit van
de arbeid, die sterke veranderingen onderging, het object van onderzoek in het volgend onderdeel (hoofdstuk 9) . In dit verband wordt de
focus gericht op de relaties tussen voortgaande mechanisatie en veranderende kwalificatie-eisen in het Hoogovencomplex. Vervolgens worden tegen eerdergenoemde achtergrond ten aanzien van de jaren
1956-1962 de accommodatieprocessen onder binnenlandse migranten,
alsmede de beleidsvoering ter zake, onder de loep genomen (hoofdstuk
10).

Hierna worden de betreffende processen en beleidsvoering ten aanzien
van de buitenlandse arbeiders beschreven en nader geanalyseerd
(hoofdstuk 11).
Ook dit deel wordt met een globale samenvatting besloten, terwijl
in de slotbeschouwing de belangrijkste ontwikkelingslijnen en transformaties in de bestudeerde sociaal-historische processen de revue
passeren.
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D E E L

I.

P E R I O D E

1924-1945

Hoofdstuk 2

CONTEXT VAN INDUSTRIELE ACCOMMODATIE: TECHNISCH-ORGANISATORISCHE EN SOCIALE BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN 1924-1940

2.1. Inleiding

*

Industri6le accommodatieprocessen, van welke aard dan ook, vinden
per definitie in een bepaalde context plaats. Onverbrekelijk hiermee
verbonden zijn een gegeven industriole omgeving waarin, en een algemene bedrijfssituatie c.q. specifieke arbeidssituatie waaraan, betrokkenen zich tot op zekere hoogte trachten te accommoderen.
Teneinde een adequaat beeld te verwerven van de omstandigheden,
waaronder de desbetreffende processen bij Hoogovens plaats vonden en
dienaangaande beleid werd gevoerd, is dan ook inzicht vereist in de
ter zake relevante situaties en ontwikkelingen binnen het bedrijf.
Ons streven is er hier op gericht het decor te schetsen, waartegen
deze processen annex beleidsvoering in het volgend hoofdstuk een nadere profilering zullen verkrijgen. Na een overzicht van de algemene
ontwikkelingen van het bedrijf tot 1940 - welbewust beknopt gehouden
in het kader van dit betoog - zal de focus worden gericht op de basiskenmerken (ideaaltypisch beschouwd) van de arbeidsverhoudingen op
de werkvloer. Deze werkverhoudingen worden achtereenvolgens in verband gebracht met de belangrijkste determinanten ervan: de technische structuur, de organisatiestructuur, alsook het sociaal beleid
van de bedrijfsleiding. 1) Laatstgenoemd beleid zal naar verhouding
veel aandacht krijgen en wel om de volgende reden. In deze periode
liggen de wortels van de specifieke bedrijfscultuur, die in essentie
tot lang na de Tweede Wereldoorlog kenmerkend voor Hoogovens zou
blijven. Een beschrijving die recht doet aan de belangrijkste componenten van het toenmalig sociaal beleid, vormt, wat deze sociale basistrekken betreft, tevens een eerste introductie tot de hierop volgende perioden.
2.2. De ontwikkeling van het bedriif tot 1940

Reeds voor de Eerste Wereldoorlog werd in ons land de stichting
van een metallurgische basisindustrie, - waar ruwijzer, al dan niet
in combinatie met staal en/of walsprodukten, zou worden vervaardigd
- , dringend noodzakelijk geacht . 2) Dit op grond van de groei der
metaalnijverheid, de winning van kolen in eigen land en de beweging
van de hoogovens naar de zeekusten (in verband met het steeds groter
wordend aandeel van de overzeese ertsen in de ruwijzerbereiding).
Tijdens de Eerste Wereldoorlog, waarin Nederland neutraal bleef,
werd de voorziening in de behoeften van de Nederlandse metaalindustrie met het uit het buitenland afkomstige ijzer en staal voortdu19

rend krapper. Naast het reeds langer levend industrialisatiemotief
kreeg nu ook het streven naar een grotere onafhankelijkheid van het
buitenland een dwingend accent. Hierbij voegde zich tijdelijk nog
een gunstige factor: de door de oorlogsomstandigheden geschapen toeneming van de geldruimte.
Op initiatief van ir. H.J.E. Wenckebach, onder meer oud-directeur
van de Staatsmijnen, werd in 1917 een comit6 gevormd, bestaande uit
een aantal vooraanstaande personen, afkomstig uit handel, scheepvaart en industrie, dat zich ten doel stelde een volledig plan voor
een hoogoven- en staalfabriek met walserijen uit te werken. Het benodigde kapitaal van f 25 miljoen was een groter bedrag dan ooit tevoren in ons land voor de stichting van een bedrijf was bijeengebracht. Men slaagde er echter in voor f 12,5 miljoen aandelen te
plaatsen in de particuliere sfeer (industrie, banken en scheepvaartbedrijven). Daarnaast werd de rijksoverheid bereid gevonden voor een
bedrag van f 7,5 miljoen rechtstreeks in de op te richten onderneming te participeren, daarmee tevens aan het nationale belang ervan
uitdrukking gevend. De gemeentelijke overheid van Amsterdam nam de
resterende f 5 miljoen voor haar rekening.
Tenslotte vond op 20 september 1918 de oprichting van de Koninklijke
Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N. V. plaats. De centrale
bedrijfsleiding kwam in handen van ir. H.J.E. Wenckebach, directeur
en ir. A. H. Ingen Housz, algeheel procuratiehouder (sinds september
1920), terwijl ir. G.A. Kessler tot directeur-secretaris werd benoemd.
Opmerkelijk mag heten, dat zelfs op het tijdstip van oprichting
van het bedrijf de definitieve keuze van de vestigingsplaats nog
niet vast stond, alhoewel het afwegingsproces toch reeds geruime
tijd tevoren was begonnen. In het laatste stadium ging het om de
keuze tussen Rotterdam en IJmuiden. Uiteindelijk viel de keus op
IJmuiden, omdat hier de meest optimale combinatie van gunstige factoren bestond. Ter plaatse was op de noordelijke oever van het
Noordzeekanaal een uitgestrekt terrein ( de Breesaap) aanwezig, waar
relatief goedkoop - met goede funderingsmogelijkheden voor de zware
installaties en machines - gebouwd zou kunnen worden. Voorts was
deze lokatie vanuit zee gemakkelijk bereikbaar, terwijl naar de
landzijde afvoer naar geheel West-Europa kon plaatsvinden via het
spoorwegnet en de grote rivieren. Het aanbod van de gemeente Amsterdam om bij een vestiging aan de IJmond met een bedrag van f 5 miljoen in het aandelenkapitaal deel te nemen, heeft bij het besluit
ten gunste van deze vestigingsplaats uiteraard ook een rol gespeeld.
Overigens werd de vestiging van het Hoogovenbedrijf te IJmuiden
niet door iedereen ter plaatse toegejuicht. Terwijl burgemeester en
wethouders van Velsen zich grote inspanningen getroostten om het bedrijf gunstige vestigingsvoorwaarden te kunnen.bieden, nam in de gemeenteraad de weerstand in de loop van de tijd verder toe. De bezwaren van de tegenstanders betroffen behalve de door hen verwachte
geluidsoverlast en milieuverontreiniging, ook de vermeende recrutering op grote schaal van arbeiders van elders. Dit laatste niet
20

alleen vanwege de sterke arbeidsconcurrentie die hiervan het gevolg
zou zijn, maar tevens vanwege de verzwaring van het gemeentelijk
budget op het stuk van volkshuisvesting, onderwijs, geneeskundig
toezicht en krankzinnigenzorg, waar Hoogovens huns inziens niets tegenover stelde. De vrees voor overlast werd door een woordvoerder
van de critici, het gemeenteraadslid F. Netscher (Vrijzinnig-Democratische Bond), treffend als volgt omschreven: "Het bedrijf wordt
een staat in de gemeente, hetgeen doet denken aan iemand, die op een
bovenhuis een olifant cadeau krijgt". 3) Tevens verkeerden de tegenstanders van vestiging in de veronderstelling, dat het Hoogovenbedrijf niet op arbeidskrachten uit Noord-Holland gesteld zou zijn
wegens hun te "democratische mentaliteit". In plaats hiervan zouden
arbeiders van de Zuidhollandse eilanden worden aangetrokken, zo ging
het gerucht. Bovendien waren deze raadsleden niet zo gelukkig met de
te verwachten komst van buitenlandse vaklieden, waardoor het huns
inziens te IJmuiden een "amalgama van allerlei elementen" zou worden
en de werkloosheid ter plaatse zeer waarschijnlijk zou toenemen.
Van enige vooringenomenheid ten opzichte van de Noordhollandse arbeiders is geen sprake geweest. Jaren later zou directeur Kessler in
een vraaggesprek verklaren: "Er werken, los en vast, ' n 1500 arbeiders hier uit de streek. Uit de aardbeivelden zijn zij naar de vuren
overgeplaatst. Dat hebben zij moeten leeren. Het is een intelligent,
zelfstandig menschentype, de Noord-Hollander". 4) Ook het gerucht
betreffende genoemde Zuidhollandse arbeiders zou later op niets
blijken te stoelen. Tenslotte bleek ook de gedachte, dat de komst
van de buitenlandse vaklieden de werkloosheid ter plaatse zou verhogen, achteraf nauwelijks hout te snijden. Aanvankelijk waren er
immers geen vaklieden op dit terrein in Nederland beschikbaar, zodat
hierdoor Hollandse arbeiders geen (mogelijk) werk ontnomen werd. Op
*
dit ·punt zullen we in het volgend hoofdstuk terug komen.
Zag de toekomst van het bedrijf er bij de oprichting nog gunstig
uit, de sterke inflatie na de Eerste Wereldoorlog zette alle plannen
op losse schroeven. Voor de uitvoering van het integrale project met
hoogovens, staalfabriek en walserijen bleek het bijeengebrachte kapitaal bij lange na niet toereikend. In 1920 besloot men de bouw te
beperken tot een eerste fase: twee hoogovens, waarvan 6en in produktie, een cokesbatterij en de meest noodzakelijke voorzieningen, zoals een buiten- en binnenhaven, een spoorwegemplacement, een elektrische centrale en een bijproduktenfabriek voor de reiniging van de
cokesovengassen. Inmiddels was er een samenwerking met de N.V. Nederlandsche Staalgieterij v.h. J.M. de Muinck Keizer (Demka) tot
stand gebracht. Dit met de bedoeling spoedig te kunnen starten met
een staalproduktie op kleine schaal te Zuilen bij Utrecht. Hoogovens
nam daartoe voor f 3 miljoen deel in de Staalgieterij. De participatie in Demka verschafte dit bedrijf de mogelijkheid twee Siemens
Martin-oyens en een walserij voor kleine profielen te bouwen. Een
deel van het door Hoogovens geproduceerde ruwijzer kon voortaan bij
Demka verder warden verwerkt tot staal en walserijprodukten. De
overeenkomst die hiertoe reeds in 1919 was gesloten, bevatte tevens
21

een artikel, waarin Demka zich bereid verklaarde gelegenheid te bieden voor het opdoen van ervaring door toekomstig Hoogoven-personeel.

De in september 1920 begonnen bouw werd medio 1923 voltooid: haven
met toebehoren, kranen, opslagplaats, hoogoveninstallatie met gasreiniging, bunkers en giethallen, centrale met ketelhuis, water-,
gas- en windleidingen. Kort daarna vond de eerste aanvoer van de benodigde grondstoffen plaats en konden de elektrische en mechanische

installaties proefdraaien.
Op 22 januari 1924 ontstak men het vuur in hoogoven I. Twee dagen
later vloeide het eerste ruwijzer uit de oven. De produktie was begonnen.

De kennis die voor de opzet en uitvoering van het complexe produktieproces vereist was, moest overigens door het bedrijf zelf verworven worden. Aan de Nederlandse Technische Hogeschool (Delft) werden
geen staalingenieurs opgeleid: het ontbrak aan Nederlandse specialisten op dit gebied. Hier kwam nog bij, dat door Hoogovens voor het
eerst gepoogd werd om Noordamerikaanse bedrijfspraktijken in Europa
toe te passen en uit te proberen. 5) Als gevolg hiervan kon men niet
terugvallen op een rechtstreekse overname van Europese (i.c. Duitse )
hoogovenpraktijken. Niettemin was de opdracht tot het bouwen van de
twee hoogovens, hoewel volgens het Amerikaanse systeem ontworpen,
aan het Duitse hoogovenbedrijf, de Gutehoffnungshiitte te Oberhausen,
verleend. Tevens werden bij de bouw buitenlandse en Nederlandse onderaannemers ingeschakeld.
Voorts trok Hoogovens enkele technische specialisten afkomstig van
de Gutehoffnungshiitte - aan die een eerste aanzet gaven tot de opbouw van een eigen metallurgisch kennisbestand bij het bedrijf. 6)
-

Deze specialisten waren het ook die, samen met Duitse smelters,
later Nederlandse arbeiders in het ijzervak zouden opleiden.
Na het overlijden van de heer Wenckebach op 21 februari 1924 kwam
de leiding van de onderneming in handen van ir. G.A. Kessler en ir.
A. H. Ingen Housz. Kessler zou sedertdien ruim twintig jaar lang als
voorzitter van de directie in hoogste instantie leiding geven. Hij
stond aan de top tijdens de economische crisisjaren en in de periode, waarin op moeizame wijze de verdere uitbouw tot een geTntegreerd
ijzer- en staalbedrijf plaats vond.

Hoogoven II werd in februari 1926 aangeblazen. Kort daarop bezweek
echter de grote opslagkraan, een essentieel bedrijfsonderdeel voor
de voortgang van het produktieproces, hetgeen een ware ramp voor het
nog jonge bedrijf was. Hoogoven II werd terstond gedoofd; hoogoven I
wist men met allerlei improvisatiemaatregelen in bedrij f te houden.
In november 1926 kwam hoogoven II definitief in bedrijf, waarmee het
zgn · "kleine project" was voltooid.
Begin 1928 werd de nieuwe opslagkraan in bedrijf genomen. In hetzelfde jaar nam men het besluit een derde hoogoven te bouwen in verband met eventualiteiten.
Van de ruwijzerproduktie die met twee hoogovens ca. *200.000 ton
per jaar bedroeg, moest het overgrote deel worden ge5xporteerd. Een
actief commercieel beleid richtte zich via alleenvertegenwoordigers
22
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Afbeelding 1: Gezicht op Hoogovens vanaf de zuidzijde anno 1924
(Foto KLM Aerocarto)
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Afbeelding 2: Gezicht op Hoogovens vanaf de westzijde, 18 juli 1928
(Foto KLM Aerocarto)
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op een direct contact met ijzerverwerkende bedrijven, waarbij veel
in ' maatkleding' werd geleverd ( produktie op order). Reeds na korte
tijd was er een divers produktieprogramma tot stand gebracht, dat
staalijzer, hematiet en gieterij-ijzer (diverse kwaliteiten) omvatte. Men slaagde erin het Nederlandse produkt een markt en een goede
naam te geven. Het bedrijfsbeleid was erop gericht de kostprijs van
het ruwijzer zo laag mogelijk te houden door een optimale benutting
van de bijprodukten.
Van het cokesovengas werd een deel als lichtgas geleverd aan de
omliggende gemeenten. Een verwerkingsmogelijkheid van belangrijker
omvang kwam tot stand, toen in 1928 in samenwerking met de Bataafsche Petroleum Maatschappij de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van
Kooksovengassen (de N. V. Mekog) werd opgericht. De beide directeuren
van Hoogovens kregen tevens de dagelijkse leiding over deze onderneming. Het bedrijf dat in september 1929 in produktie ging, verwerkte
een groot deel van het cokesovengas als grondstof voor de produktie
van ammoniak en stikstofkunstmest. Voor de bij de reiniging van het
cokesovengas vrijkomende teer, benzol en ammoniumsulfaat werden
eveneens bestemmingen gevonden.
Het hoogovengas werd deels voor stookdoeleinden in het eigen bedrijf
- tezamen
gebruikt (windverhitters, cokesovens) en voor het overige
met overschotten van cokesovengas - benut voor de opwekking van
elektriciteit in de eigen centrale. Van de opgewekte energie werd
weer een deel geleverd aan het provinciale net van Noord-Holland.
De bij de ijzerproduktie vrijkomende hoogovenslak werd aanvankeUjk als materiaal voor wegverharding en isolatie aangewend, maar
kreeg na 1930 grotendeels een andere bestemming door de oprichting samen met de Eerste Nederlandsche Cement Industrie N.V. (Enci) te
Maastricht - van de Cementfabriek IJmuiden N.V. (Cemij N.V.). Deze
fabriek zou vanaf juni 1931 de slak verwerken tot hoogovencement.
In juli 1930 werd Hoogoven III in gebruik genomen. Ook werd in deze periode de produktie van cokes uitgebreid en vestigde het Provin(P. E.N.) naast het
ciale Electriciteitsbedrijf voor Noord-Holland
bedrijf een grote centrale. Hoogovens staakte de eigen elektriciteitsopwekking, terwijl de P.E.N. -centrale zich verplichtte de overschotten aan hoogovengas op te nemen.
In 1931 werd de eerste ontwikkelingsfase van het bedrijf afgesloten: de verwerking van ertsen tot ruwijzer in twee hoogovens, waarbij de bijprodukten nagenoeg volledig werden benut. De rol die Hoogovens als exporteur vervulde, was toen zeer belangrijk: de produktiecapaciteit van twee hoogovens (een derde in reserve) bedroeg ca.
275.000 ton ruwijzer per jaar, waarvan slechts 50.000 in Nederland
plaatsbaar was. Als exporteur van ca. 225.000 ton ruwijzer per jaar
was zij een van de voornaamste leveranciers op de wereldmarkt.
De directie kwam tot de slotsom, dat de toekomstige ,ontwikkeling
van de onderneming diende te liggen in de richting van een verwerking van het ruwijzer tot gegoten voorwerpen en/of staal- en walsprodukten. Zij slaagde erin, juist gedurende deze periode, waarin de
overheid zich ten aanzien van de economische ontwikkeling van ons
land over het algemeen terughoudend opstelde, de regering bij haar
25
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de fabrieken
Afbeelding 3: Hoogovens van de oostzijde gezien; rechts op de voorgrond
van N.V. Mekog, 29 augustus 1931
(Foto KLM Aerocarto)
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uitbreidingsplannen te betrekken. Dit geschiedde in een meer algemeen kader, waarin door het zgn. Staalstudiebureau werd nagegaan, in
hoeverre de industridle outillage van ons land kon en moest worden
uitgebreid, respectievelijk bestaande levenskrachtige bedrijven in
stand dienden te worden gehouden.
Het Staalstudiebureau, een door de regering gesubsidieerd semi-overheidsorgaan waarvan Hoogovens de centrale drij fkracht vormde, heeft
medegewerkt aan drie voor de Nederlandse hoogoven- en staalindustrie
belangrijke projecten: de Buizengieterij van Hoogovens, de draadwalserij en -trekkerij van Demka, in 1937 verwezenlijkt, en de staalfabriek en walserij van Hoogovens. Aldus was Hoogovens nauw betrokken
bij de industri6le ontwikkeling van ons land, in het bijzonder die
van de metaalindustrie, en was zij een van de belangrijkste instigators van wat later zou uitgroeien tot een daadwerkelijk industrialisatiebeleid.
De ernstige economische crisis van de jaren dertig stond evenwel
gedurende een aantal jaren de realisatie van de plannen voor een
eigen staalfabricage en -verwerking in de weg.
Gesteund door haar kennis van de internationale ijzermarkt, de gunstige ligging aan de kust, de uitstekende naam van haar produkt en
niet in het minst door de uiterst lage kostprijs, wist Hoogovens
zich redelijk te handhaven. Een afzetmogelijkheid voor het ruwijzer
in eigen bedrijf werd gecreoerd door de bouw (naar eigen ontwerp)
van een gieterij voor centrifugaal gegoten ijzeren buizen, die eind
1936 in produktie ging.
In 1938 was het eindelijk zover, dat het besluit tot de bouw van
een staalfabriek kon worden genomen. In eerste instantie beperkte
men zich tot de bouw van een Siemens Martin-oven met een capaciteit
van 60 ton, die een produktie van ca. 50.000 ton ruw, staal per jaar
kon opleveren. In aansluiting hierop viel 'in hetzelfde jaar tevens
het besluit om met de bouw van een walserij voor dikke plaat (de
latere Walserij-West) te beginnen.
Ter voorbereiding van de inbedrijfstelling van de staalfabriek werd
in het najaar van 1938 een groep werknemers, toekomstig personeel
bij deze fabriek, naar Demka uitgezonden om aldaar de nodige kennis
en ervaring in het maken van Siemens Martin-staal op te doen. Het
was in maart 1939, dat de eerste SM-oven in gebruik kon worden genomen en het eerste staal werd geproduceerd. Met deze stap van ijzer
naar staal bereikte men een duidelijke mijlpaal in de ontwikkelingsgeschiedenis van het bedrijf.
In verband met de uitbreiding in de staalsector werd dr. M.W.
Holtrop tot directeur benoemd. Hij trad in mei 1939 in functie. De
toename van de werkzaamheden had deze versterking van de top noodzakelijk gemaakt.
Ondertussen was, in 1938, op het bedrijfsterrein reeds een begin
gemaakt met het walsen van dunne platen. Dit geschiedde echter niet
door Hoogovens zelf, maar door Van Leer' s Walsbedrijven N.V. Het
ging hier om een initiatief van Bernard van Leer, een fabrikant die
zich vooral op de fabricage van vaten toelegde. In overleg met Hoogovens was op een daartoe ter beschikking gesteld deel van het ter27
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rein een walserij opgericht, met het doel uit Hoogovens-staal, tegen
een redelijke kostprijs, platen voor de eigen vatenfabrieken te pro-

duceren. Vanwege het ontbreken van Nederlandse geschoolde arbeiders
die met de desbetreffende walstechnieken vertrouwd waren, zag ook
dit bedrijf zich genoodzaakt van start te gaan met buitenlandse
werknemers: Belgen (Vlamingen en Walen), Oostenrijkers, Duitsers en
zelfs enkele Amerikanen. Geleidelijk werden door deze werknemers
Nederlandse arbeiders die uit de naaste omgeving van het bedrijf
waren gerecruteerd (o.a. voormalige tuinders, vissers, stokers uit
de scheepvaart),in het walsvak opgeleid.7)
Wat betreft deze overdracht van vakkennis en handvaardigheden door
buitenlands technisch personeel aan Nederlandse arbeiders was er een
treffende overeenkomst met de situatie bij Hoogovens in de eerste
opbouwperiode.
De ontwikkeling van het personeelsbestand, ten aanzien waarvan
eerst vanaf 1927 volledige gegevens (voor wat betreft het personeel
in vaste dienst) beschikbaar zijn, vertoonde het navolgend beeld:
8)

Tabel 1: Ontwikkeling personeelssterkte KNHS N.V. 1927 - 1940
losse*) beambten**) beanbten

vaste
1

april

1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940

arbeiders
711

arbeiders

op
weekloon

?

42

743
805
883

(6 jan.) 226
(4 jan.) 249
101

48
60
59

830
720
640
668
691
685
772
790
942
1.091

(1 jan.) 113
?
72
82
71
139
173
201
358
346

60
54
54
50
49
48
51
52
59
65

op
maandsal .

154
171
191
203
186
170
177
175
185
209
210
236
293
332

(zie voor toelichting bij asterixen onder tabel 4)

29

totaal

907
1.188
1.305
1.246
1.189
944
943
975
996
1.081
1.206
1.279
1.652
1.834

Tabel 2: Ontwikkeling personeelssterkte N.V. Mekog 1927 - 1940
vaste
1

arbeiders

april

1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940

·

301
316
265
264
247
231
228
220
200
220

beambten**) beambten

op
weekloon

totaal

op
maandsal.

75
84
85
76
73
71
80
78
77
81
79

17
17
12
10
11
11
11
10
8
14

75
402
418
353
347
329
322
317
307
289
313

Tabel 3: Ontwikkeling personeelssterkte Cemij N.V. 1927 - 1940
vaste
1

april

arbeiders

beambten** ) beambten
op
op
maandsal.
weekloon

totaal

1927
1928
1929
1930

1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940

12
13
18
18
17
18
19
19
17

6
8
9
10
10
16
15
15
18
18

6
9
8
6
1
2
2
3
2

30

6
26
31
36
34
34
35
36
40
37

Tabel 4: Ontwikkeling personeelssterkte KNHS N.V. en aangesloten
bedrijven 1927 - 1940
losse*) beanbten**) bearrbten

vaste
1

april

1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940

arbeiders

711
743
805
883
1.131

1.048
918
950
956
933
1.018
1.029
1.161
1.328

arbeiders

op
weekloon

?

42

(6 jan.) 226
(4 jan.) 249
101

48
60
59

(1 jan.) 113
?
72
82
71
139
173
201
358
346

77
77
75
68
66
60
64
64
70
81

totaal

op
maandsal .

154
171
191
278
276
263
262
258
266
305
303
328
392
429

907
1.188
1.305
1.321
1.597
1.388
1.327
1.358
1.359
1.437
1.558
1.622
1.981
2.184

*) De cijfers betreffende losse arbeiders over de jaren 1927 en
1932 zijn niet bekend, terwijl die over de jaren 1928, 1929 en
1931 betrekking hebben op afwijkende peildata. Deze data staan
tussen haakjes voor de getallen in kwestie vermeld. Bi] de interpretatie van de totalen in de betreffende jaren in tabel 1 en
4 dient hiermee uiteraard rekening te worden gehouden.
**) De beambten op weekloon werden vrijwel uitsluitend gerecruteerd
uit de arbeiders in vaste dienst, die uitblonken door hun vakbekwaamheid en beschikten over wat genoemd werd "enig overwicht"
9), waardoor zij in aanmerking kwamen voor typische bazenfuncties (lager leidinggevend personeel).
Uit bovenstaande tabellen valt af te lezen, dat het totale personeelsbestand een toename vertoonde tot 1931 (voor het moederbedrijf,
KNHS N.V., tot 1929). Hierna liep de bezetting, vooral onder invloed
van de economische crisis, langzaam terug en vertoonde deze vervolgens vanaf 1936 (voor het moederbedrijf 1935) weer een duidelijk
stijgende lijn. Een stijging die aan het eind van de jaren dertig in
een sneller tempo ging. In april 1940 bedroeg het totale aantal personeelsleden (inclusief losse arbeiders) ongeveer 1.000 personen
meer dan in 1928.

Concentreren we ons op de ontwikkeling in het bestand aan arbeiders
in vaste dienst, dan blijkt het volgende. Ook dit aantal vertoonde
een stijging tot 1931 voor het gehele bedrijvencomplex (1930 voor
het moederbedrijf), een dating in 1932 en 1933 (1931 t/m 1933 in het
moederbedrijf); vervolgens een zeer lichte opleving in 1934 en 1935,
31

wederom een daling in 1936 om tenslotte in versneld tempo toe te
nemen aan het eind van de jaren dertig. In 1939 was opnieuw het
niveau van ruim 1.100 vaste arbeiders van 1931 bereikt.
Bij de losse arbeiders zien we een relatief geringer aantal in de
jaren 1930 tot en met 1935 - en vervolgens een stijging vanaf 1936,
die zich in een versneld tempo doorzette in 1939. Aan laatstgenoemde
cijfers moet echter niet te veel betekenis worden gehecht, daar zich
juist onder deze categorie arbeiders uiteraard de nodige fluctuaties
in de loop van elk van deze jaren hebben voorgedaan.

Tenslotte vermelden we hier nog relevante gegevens betreffende de
scholingsgraad van het arbeidersbestand. Uit de beschikbare gegevens
konden de volgende overzichten worden samengesteld betreffende de
arbeiders, werkzaam bij Hoogovens (= KNHS N.V.) en Mekog. 10)
Tabel 5: Samenstelling arbeidersbestand Hoogovens (volgens indeling
N.A.M.) *)
Geschoolden
%
1

Ongeschoolden

van

% van

van

%

alg.t.

jan.

1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940

Geoefenden

163

182
197
191
182
163
164
167
172
176
189
219
238

17,8
19,1
19,2
21,0
24,2
21,6
22,1
23,6
21,2
19,0
18,4
17,7
18,2

alg.t.

alg.t.
267
279
276
255
242
226
230
230
232
230
253
262
351

29,1
29,3
26,8
28,1
32,2
29,9
31,0
32,4
28,6
24,9
24,6
21,2
26,8

487
492
556
462
327
367
348
312
407
520
587
754
720

(zie voor toelichting bij asterix onder tabel 6)

32

53,1
51,6
54,0
50,9
43,6
48,5
46,9
44,0
50,2
56,1
57,0
61,1
55,0

algemeen
totaal
917
953
1029
908
751
756
742
709
811
926
1029
1235
1309

Tabel 6: Samenstelling arbeidersbestand Mekog (volgens indeling
N.A.M.) *)
Geschoolden

Geoefenden

Ongeschoolden

van

% van

% van

alg.t.

alg.t.

%

ali.t.

1-7-'30

1-1-'31
1-1-'32
1-1-'33
1-1-'34
1-1-'35
1-1-'36
1-1-'37
1-1-'38
1-1-'39

1-1-'40

128

99
138

99
102

95
91
89
85
83

82

37,9
39,0
41,1
37,8
37,9
38,0
39,9
39,4
38,6
37,9
42,7

49
53
47

14,5
20,9
14,0

161
102
151

123

46,9
44,6
40,8
43,9
45,6
46,4
47,0
38,5

40
47
53
37
34
33
33
36

120
102
100
103
102
103

74

47,6
40,1
44,9
15,3
17,5
21,2
16,2
15,0
15,0
15,1
18,8

algemeen
totaal
338
254
336
262
269
250
228
226
220
219
192

*) Het betreft hier een indeling volgens
de zgn. vaklijst,
Arbeidszaken
in de
voor
het
Normalisatiebureau
opgesteld door
Metaalnijverheid (N.A.M. ) 1 1)
De aantallen arbeiders in deze overzichten wijken enigszins af van
die in de eerder vermelde tabellen, waarin de ontwikkeling van de
personeelssterkte werd weergegeven. Dit is toe te schrijven aan het
feit, dat het steeds om twee verschillende peildata gaat, respectie-

velijk 1 januari (met uitzondering van 1 juli 1930 bij Mekog) en 1

april.
E6n aspect dat in de tabellen betreffende de samenstelling van het
arbeidersbestand onmiddellijk in het oog springt, is bij Hoogovens
het relatief geringe aantal arbeiders in de categorie "geschoolden"
(varidrend tussen 17,7 en 24,2 %) in verhouding tot die in de beide
overige categorieon tezamen. De ongeschoolden en geoefenden maakten
steeds het overgrote deel van het arbeidersbestand uit. Daarvan
namen de ongeschoolden het leeuwedeel voor zich (met aantallen variorend tussen 43,6 en 61,1 % van de totale arbeidersbezetting). Dit
is niet zo bevreemdend, gezien het karakter van vele arbeidstaken en
het accent dat in de meeste afdelingen op zware tot zeer zware
lichamelijke arbeid lag, aspecten die hierna aan de orde zullen
komen.

Voorts is vermeldenswaard, dat in de jaren 1931 tot en met 1936
(vooral 1932 t/m 1935) bij Hoogovens de percentages voor zowel de
geschoolden als de geoefenden hoger lagen dan in de andere jaren.
Anderzijds was in deze jaren het percentage ongeschoolden juist lager dan in de overige jaren.
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Bij Mekog was het percentage geschoolden (variorend tussen 37,8 en

42,7 %) veel hoger dan bij Hoogovens (tussen 17,7 en 24,2 %).
Voorts valt op, dat het percentage geoefenden bij eerstgenoemd bedrijf vanaf 1933 relatief steeds hoog lag (om en nabij 45 %, behoudens lagere percentages, rond 40 %, in 1935 en 1940). De tegenhanger
hiervan werd gevormd door het relatief geringe aantal ongeschoolden
bij Mekog vanaf datzelfde jaar (variorend tussen 15 ,3 e n 1 8,8% , met
een tussentijdse uitschieter van 21 ,2 % in 1935 ) . Velen van de ongeschoolden waren inmiddels tot de categorie van geoefenden gaan behoren.

Voor het overige valt in beide tabellen geen duidelijke historische
ontwikkelingslijn te ontdekken.

2.3. Werkverhoudingen

Bij het bestuderen van de arbeidsverhoudingen ' op de werkvloer',
die van onmiddellijke invloed zijn op het verloop van industriole
accommodatieprocessen, dient men oog te hebben voor de navolgende
trits van beperkende voorwaarden ten aanzien van het sociaal gedrag
van de betrokken arbeidersgroepen:
a) De techniek van het produktieproces op zich vormt een kader dat
beperkingen oplegt aan de mogelijke sociale gedragingen van de arbeiders in de diverse bedrijfseenheden. De technische factoren dwingen de betrokkenen als het ware tot bepaalde reacties, houdingen of
groepsrelaties. Reeds in het inleidend hoofdstuk wezen wij . er op,
dat men zich hierbij dient te hoeden voor een technologisch determinisme. De arbeidsverhoudingen in het bedrijf zijn niet het blinde
resultaat van de bestaande inrichting der produktietechniek, maar
worden tevens bepaald door de arbeidsorganisatorische structuur.
Daarbij zijn zowel produktietechniek als arbeidsorganisatie resultaat van beleidsbeslissingen (met inbegrip van maatschappelijke keuzen). Het is van belang te onderkennen, dat bij een gegeven produktietechniek nog speelruimte bestaat in de structurering van de arbeidsorganisatie.
Wel wordt de speelruimte, waarover de bedrij fsleiding bij haar beleidsvoering ter zake beschikt, begrensd door bedrijfsexterne en beTot de bedrij fsexterne
drijfsinterne situaties en ontwikkelingen.
factoren behoren bijv. produktmarkten, beschikbare technologieiin,
invloeden van overheid en vakbonden; tot de bedrijfsinterne o.a.
kenmerken van het personeel, aard van de reeds aanwezige technische
structuur, de beschikbare financidle middelen.
b) Naast de produktietechniek is ook de organisatiestructuur dus
gedragsbegrenzend. Zo maakt het nogal wat verschil, of er sprake is
van een sterk hi6rarchische organisatie die strak van bovenaf geleid
wordt, dan wel een nauwelijks gehi@ra.rchiseerde organisatie, die in
verregaande mate decentraal wordt bestuurd. ( Het zij onderkend, dat
in het laatste geval altijd nog binnen de desbetreffende bedrijfseenheid een sterke hi6rarchie kan bestaan).
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c) Voorts
zijn er sociaal-structurele en -culturele factoren,
waardoor voornoemde technisch-organisatorische structuren worden omkaderd en die eveneens van invloed zijn op het gedrag van werknemers. Ten aanzien van laatstgenoemd, breed scala van determinanten
van het sociale gedrag van de arbeiders zullen wij ons hoofdzakelijk
beperken tot de factoren die de bedrijfsleiding in haar personeelsbeleid trachtte te beheersen.
Concentreren we ons nu eerst op de technische structuren.

2.3.1. Werkverhoudingen en technische structuur
Het gaat hier om de structurele factoren van technische aard,

die
van
arbeiders, hun onvan invloed zijn op het individuele handelen
derlinge samenwerking, alsmede hun algehele instelling: het technisch proces schept tot op zekere hoogte een bepaalde mentaliteit.
In dit verband kan worden verwezen naar de belangwekkende bedrijfssociologische onderzoeken die H. Popitz - samen met zijn medewerkers
- in 1953 en ' 54 in de Duitse ijzer- en staalindustrie (Ruhrgebied)
heeft verricht. Met name de uit dit onderzoek voortvloeiende publikatie T e c h n i k u n d I n d u s t r i e a r b e i t (1957) is
van direct belang voor ons verdere betoog. Het verdient vermelding,
dat Popitz indertijd juist ijzer- en staalbedrijven als onderzoeksdomein heeft gekozen, omdat dit reeds bij voorbaat de garantie bood,
dat onderzoekers, vanwege het zeer gedifferentieerde en complexe
produktieproces, een zo breed mogelijke empirische basis aan arbeidssituaties zouden aantreffen.
Op grond van nauwgezette analyses van de betreffende produktieprocessen en hiermee corresponderende arbeidsprocessen in diverse bedrijfseenheden kwam Popitz tot een ideaaltypisch onderscheid tussen
twee samenwerkingsvormen in de arbeidssituatie van industrie-arbeiders, i.c. arbeiders in de ijzer- en staalindustrie, welke vormen
'
hij respectievelijk aanduidde als teamartige Kooperation' en ' ge'
fugeartige Kooperation' . In het vervolg spreken wij van teamachtige
'
(directe) samenwerking' en technisch voorgestructureerde (indirecte) samenwerking' . 12)
De term ' Kooperation' verwijst in dit kader naar de (aard en mate
van) samenhang tussen de desbetreffende individuele arbeidspraktijken en daarmee ook naar de aard van de samenwerking tussen de betrokken arbeiders. Dit begrip blijft hier dus uitdrukkelijk beperkt
tot de technisch bepaalde samenwerking en heeft derhalve betrekking
op de functionele groepseenheid, in plaats van de arbeidsgroep in de
traditionele bedrijfssociologie. 13) De belangrijkste onderscheidende kenmerken van beide samenwerkingsvormen kunnen als volgt worden
samengevat:
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Technisch voorgestructureerde
samenwerking

Teamachtige samenwerking

1) Deze is door de technische in- 1) Deze is eveneens door de
stallatie bepaald, die een directe technische installatie bepaald,
samenwerking mogelijk maakt en de die indirecte samenwerking moweliswaar
' aanzij
de
argelijk maakt doordat
arbeidsdeling
ten
aanzien
zonder
echter
beidsdeling strak voorstructugeeft',
van de samenwerking een bemidde- reert en daarbij een bemiddelende rol te vervullen.
lende rol ten aanzien van de samenwerking vervult.
2) De ruimtelijke ordening en si- 2) Er bestaat een vast systeem
in de arbeidsplaatsen,
die op
tuering van de diverse arbeidspraktijken laat een vry grote een dusdanige wijze ondergespeelruimte aan de bewegingen van schikt zijn aan de technische
het individu in de gemeenschappe-' installatie,
dat de bewegingshjke werkruimte.
vrijheid van het individu hier-

3) Er bestaat een gemeenschappelijke handelingsvrijheid (' Dispositionschance' ) ten aanzien van de
verdeling van de te verrichten
werkzaamheden over de diverse arbeiders.

door in verregaande mate wordt
beperkt.

3) Er is sprake van een vaste
die
in
zo
arbeidsverdeling,
sterke mate door de technische
installatie
is
voorgestructureerd, dat er weinig of geen
speelruimte

bestaat

ten

aan-

zien van de verdeling van de te
verrichten arbeidstaken.
4) Door de technische installatie
4) Door de technische installais de tijdsordening als globaal tie is de tijdsordening tot in
kader gegeven. (Wat moet tot wan- details gegeven. (Wat staat ons
neer worden gedaan?)
hier en nu, en straks te doen?)
5) Er
bestaat een wederkerige 5) gen onderlinge hulpverlening
hulpverlening: de een kan de ander door rechtstreekse deelname aan
door onmiddellijke deelname aan de arbeidstaak van een ander is
diens arbeidstaak terzijde staan.
niet mogelijk.
6) Daartegenover kunnen echter
fouten, storingen of onzekerheden 6) Daartegenover kan hier een
in de arbeidspraktijk niet door beperkte hulp worden geboden
andere activiteiten worden gecor- door kwalitatieve verandering
rigeerd of bijgestuurd door de van de eigen arbeidspraktijk,
kwaliteit ervan te vari6ren of het door versnelling of verlangzatempo te wijzigen.
ming van het tempo, teneinde
fouten en onzekerheden, door anderen bewerkstelligd, te corrigeren. Er is hier binnen gegeven
grenzen sprake van een zekere

ruimte voor improvisatie
provisationschance ' ) . 14)

(' Im-

Het dient te worden beklemtoond, dat de wederkerige steun ingeval
van teamachtige samenwerking in eerste instantie is gefundeerd in
wat wij een pragmatisch-berekenende oriantatie zouden willen noemen.
Deze hulp wordt verleend in de wetenschap, dat men zelf in voorkomende gevallen ten zeerste de hulp van anderen nodig zal hebben. De
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'

collegialiteit' wordt tot op zekere hoogte dwingend opgelegd. Er
zijn bepaalde storingen, waarbij hulp moet worden geboden, wil althans het produktieproces voortgang vinden. Op dezelfde gronden betekent de uitval van 6en arbeider een extra belasting voor alle overige teamleden. Zij kunnen en moeten deze last gezamenlijk dragen.
Tenslotte gaat er van de wederkerigheid van het hulpbetoon ook een
zekere morele dwang uit: een ieder kan slechts in zoverre hulp blijven verwachten als hij zelf tot het helpen van anderen bereid is.
Dit neemt niet weg, dat boven op deze harde materi5le basis een verdere intensivering en cultivering van de collegiale verhoudingen
kunnen plaatsvinden. Dit is o.a. afhankelijk van de samenstelUng
van de arbeidersbezetting, de stijl van leidinggeven en de omringende organisatiestructuur en -cultuur.
Een exemplarisch voorbeeld van een teamachtige samenwerkingsvorm
is volgens Popitz het werk van de smelters bij de hoogoven, die de
aftap van het ruwijzer voorbereiden en voltrekken. In zijn onderzoek
betrof dit het werk aan een hoogoven die juist voor de Tweede Wereldoorlog was gebouwd. Wanneer we afgaan op de betreffende beschrijving, vertoonde deze hoogoven qua technische structuur en mechanisatiegraad veel overeenkomsten met de eerste twee hoogovens bij

de KNHS N.V.
De meest relevante kenmerken in de beschrijving van Popitz zijn de
navolgende:

De smelters zijn werkzaam in een gemeenschappelijke ruimte, waarin
zij zich tijdens de arbeid vrijelijk· kunnen bewegen. Het ovenhuis is
in 6en oogopslag te overzien. Ook wanneer ·een smelter zich in de
werkkeet of achter de hoogoven ophoudt, is hij toch op elk moment te
bereiken. Weliswaar is er een flinke lawaaioverlast bij de toevoer
van de hete lucht vanuit de windverhitter in de hoogoven, waardoor
men elkaar in de buurt van de hoogoven moeiAjk kan verstaan, maar
ten aanzien van de onderlinge communicatie weet men zich best te
redden (met behulp van gebarentaal of door naar elkaar toe te lopen
om iets mee te delen).
Ook hebben de betrokken arbeiders weliswaar een specifieke taakverdeling - in een hiorarchische functie-indeling tot uitdrukking gebracht -, maar deze is toch niet zo strikt, dat hierdoor een wederzijdse steunverlening wordt uitgesloten. Binnen de eigen taakopdracht kan de individuele smelter zijn werkzaamheden tot op zekere
hoogte naar eigen believen indelen. Ook kan hij in principe, door
sneller of langzamer te werken, een pauze verlengen of verkorten.
Deze arbeids- en tijdsregulering geschiedt uitdrukkelijk in teamverband. Het is namelijk bij de smeltersteams gebruikelijk de pauzes
gemeenschappelijk te beginnen en te be@indigen.
De tijd tussen twee aftappen (ca. vier uur), die door het technologisch proces in de oven vast ligt, is niet meer dan een globaal
tijdskader. Dit maakt het mogelijk, dat de smelters elkaar bijstaan,
wanneer bijv. een van hen niet op tijd klaar is met de aanleg van
zijn goot of met het verwijderen van de slakresten. Pas als alles
gereed is voor de volgende aftap, vangt de pauze aan.
Tenslotte is het kenmerkend voor het werk van de smelters, dat zij
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aan het begin van elke aftap - bij het openen van het aftapgat - tot
een gemeenschappelijke taakuitvoering komen. Popitz spreekt hier van
een "Kollektivvollzug", een collectieve handeling die men vaker aantreft bij een teamachtige samenwerkingsvorm. Het gaat hier om een
verschijnsel dat bij technisch-industri6le arbeid slechts in beperkte mate en in een in de tijd begrensde vorm voorkomt. Dergelijke gemeenschappelijke arbeidshandelingen zijn over het algemeen in beginsel niet technisch bepaald, d.w.z. hiervoor is men niet op machines,
technische installaties of apparaten aangewezen, zoals het weer op
de rails zetten van een ontspoorde wagon, het verplaatsen van een
zwaar voorwerp, e.d. 15)

Andere voorbeelden van typisch teamachtige samenwerkingsvormen
treffen we volgens Popitz aan bij reparatieploegen, of het nu gaat
om een ploeg die een specifieke bedrijfseenheid voor haar rekening

neemt, dan wel een ploeg die het gehele bedrijf als potentidle werkruimte heeft. Eveneens zou dit bijv. het geval zijn bij arbeiders
die werkzaam zijn in de montagebouw (bouw van nieuwe fabrieken en
installaties) .
Een exemplarisch voorbeeld van een vorm van technisch voorgestructureerde samenwerking daarentegen is het werk van gespecialiseerde
althans in de
arbeiders aan een walsstraat, zoals die indertijd
desbetreffende Duitse staalindustrie
technisch was opgezet.
Zo bewerkstelligden respectievelijk de ' Kantwagenfiihrer ' , ' Steuermann' en ' Walzzugmachinist' in een z66r nauwlettend samenspel de
trans formatie van blokken staal tot z gn. plakken, een tussenprodukt
bestemd voor verdere verwerking in de overige walserijen. Hierbij
verrichtte ieder van hen specifieke en welomschreven handelingen,
waarbij men zich mede moest afstemmen en moest reageren op de handelingsresultaten van anderen en - voor zover nodig Bn mogelijk - corrigerend diende op te treden. Deze samenwerking werd steeds in zeer
sterke mate bemiddeld door de technische structuur van de installatie.
Ook was in het onderzoek van Popitz c.s. sprake van ' gefiigeartige
Kooperation' in de werkeenheid die in de hoogovenafdeling - althans
aan de van juist voor de oorlog daterende hoogoven - werkzaam was
bij de grondstoffenvoorziening en vulling van de hoogoven. De technische outinage was hier in verregaande mate gemechaniseerd, terwijl de onderlinge communicatie via licht- en geluidssignalen en per
intercom geschiedde. Dit in tegenstelling tot een op dat moment
reeds verouderde hoogoven, van kort voor 1900 ( ! ) daterend, waarbij
diverse verrichtingen nog overwegend met de hand plaats vonden. Zo
werden bij laatstgenoemde hoogoven bijv. de transportwagens nog met
de hand voortbewogen en geschiedde de vulling met grondstoffen aan
de hoogoventop door middel van handbediening. Ook werd de onderlinge
communicatie hier veel minder door een technisch systeem ter zake
bemiddeld, maar was veeleer sprake van rechtstreekse informatie-uitwisseling.
Zeer in het algemeen kan men mBt Popitz stellen, dat toenemende
mechanisatie c.q. automatisering, althans voor het produktiepersoneel en binnen de onderhavige tijdsspanne, tot een dwingender tech-
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nische voorstructurering en daarmee ook tot een vermindering van
teamachtige momenten in de uit te voeren werkzaamheden leidt. Dit is
voor ons uiteraard een belangrijk aandachtspunt, waar wij beogen een
historische studie naar industri6le accommodatieprocessen te verrichten.

Richten wij de focus nu op de situatie bij Hoogovens, in de periode 1924-1940, gewapend met de voorafgaande inzichten betreffende de
impact van de technische structuur op de werkverhoudingen. Concentreren we ons daarbij op de basiskenmerken van het produktieproces
in de belangrijkste afdelingen. Nadrukkelijk zien we af van een
eventuele toepassing van meer verfijnde typologische benaderingen
als die van Meissner uit 1969 en Kern & Schumann uit 1970, daar het
beschikbare empirisch materiaal dit gewoonweg niet toelaat.
2.3.1.1. Sociale impact van technische structuur bij Hoogovens

Het is uiteraard ondoenlijk, en voor ons verdere betoog ook niet
noodzakelijk, hier een gedetailleerd overzicht te bieden van het
zelfs omstreeks 1930 reeds vrij gecompliceerde produktieproces. Het
navolgende is dan ook slechts bedoeld om hiervan een globaal beeld
en daarmee tevens een indruk van de aard der arbeidsprocessen en
-taken te verschaffen.
Nemen we de zeehaven als startpunt bij onze ronde door het bedrij-

vencomplex. 16) De loskade werd bestreken door twee loskranen van
grote capaciteit, voorzien van grijpers met behulp waarvan de zeeschepen werden gelost en de grondstoffen in een direct achter de
kademuur gelegen tussendepot, de zgn. ertstrog, overgebracht. Van
daaruit transporteerde men de grondstoffen via een grote loskraan
naar de opslagplaats, naar de bunkers van de hoogovens of naar de

zich hierachter bevindende cokesovens.
Grotere binnenschepen konden, komend uit het Noordzeekanaal na het
passeren van de sluizen, eveneens de buiten(fabrieks)haven bereiken,
in verband met de aanvoer van kolen en kalksteen uit de continentale
mijnen en de afvoer van produkten. Daarnaast was er voor de aan- en
afvoer van de kleine binnenvaart een afzonderlijke, kleine binnenhaven beschikbaar, gelegen binnen de zeesluizen.
Zowel in de buiten- als in de binnenhaven dienden in wisselende mate
allerlei los- en laadwerkzaamheden te worden verricht, waarvoor
naast eigen personeel in vaste dienst vooral losse arbeiders werden
ingezet. Tot 1930 kende men daarbij een systeem van speciale ploegen
losse arbeiders die ter plaatse de nodige ervaring hadden opgedaan.
Daarna deden zich veelvuldiger wisselingen voor als gevolg van een
ander systeem van personeelsvoorziening. Op dit punt komen wij in
het volgend hoofdstuk terug.
Het lijkt aannemelijk, dat de teamachtige samenwerkingsvorm - onder
zeker bij de toenmalige stand van de techniek in de havens
de havenarbeiders het meest zal zijn voorgekomen. Bij deze theoretische overweging laten wij ons leiden door een van de centrale
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bevindingen uit een sociologische analyse door Ter Hoeven van de situatie onder Amsterdamse en Rotterdamse havenarbeiders in het begin
van de jaren zestig, in het kader van een uitgebreid arbeidsmarktonderzoek. Ofschoon de mechanisatie zich toentertijd in deze sector
reeds verder had doorgezet, bleef de betekenis van de techniek bij
de havenarbeid vooralsnog gering. De aard van het werk in de arbeidsploegen was ter zake niet wezenlijk veranderd. 17) Hier staat
evenwel tegenover, dat zich vanaf 1930 vele wisselingen in de arbeidsploegen voordeden, die minder bevorderlijk zullen zijn geweest
voor de ontwikkeling van hechte informele relaties. Hoe het zij, bij
gebrek aan de vereiste empirische gegevens wagen wij ons niet aan
een nadere karakterisering van deze afdeling. De havens behoorden
trouwens ook niet tot het eigenlijke industrildle complex en drukten
dientengevolge nauwelijks een stempel op de werkverhoudingen binnen
het bedrijf.
Een beeldende beschrijving van het zware lichamelijke, soms spectaculaire en beslist niet ongevaarlijke werk bij de hoogovens zelf,
is terug te vinden in het uit 1934 daterend boekje D e N e d e rlan dsche Hoogo ven s te I J muiden van de
hand van de leider der bedrijfsexcursies. 18) Hoe verleidelijk ook met het oog op een verlevendiging van ons betoog - kan hier op deze
plaats, om redenen van beknoptheid, niet uit worden geciteerd. Wij
volstaan met de voor onze karakterisering essentiale opmerking, dat
het werk en de sociale verhoudingen in deze afdeling alle kenmerken
vertoonden van de arbeidssituatie, zoals Popitz c.s. die in relatie
tot het desbetreffend produktieproces ideaaltypisch hebben omschreven.

Bezien we vervolgens de cokesfabriek, waar de voor het hoogovenprocede benodigde cokes werd vervaardigd.
Voor de cokes gebruikte men verschillende kolensoorten die in een
kolenmengerij, bestaande uit een viertal bunkers, werden verzameld
en gemengd. De door hamermolens op de gewenste graad van fijnheid
gebrachte kolen werden via een jakobsladder en vervolgens over een
lange transportband vervoerd naar de kolentoren. Uit deze kolentoren
werden de kolen afgetapt in een vulwagen die op het ovendek reed en
waarmee de lange, smalle cokeskamers die zich onder het ovendek bevonden, werden gevuld. In deze kamers nu vond het zgn. droge destillatieproces plaats: de kolen werden in de kamers verhit, zonder dat
er lucht bij kon komen. Door de verhitting kwamen gassen vrij die
werden afgezogen, en werd de kolenvulling in cokes omgezet.
Na een periode, variarend tussen twaalf en zeventien uur (afhankelijk van de grootte der kamers), was de cokes ' gaar' . De ovendeuren,
waarmee de kamers aan de voor- en achterkant waren afgesloten, werden weggenomen en met behulp van de stempel van de uitstootmachine
werd de gloeiende cokeskoek via een geleidekorf uit de kamers gedrukt.

Volgen we nog eens dit produktieproces, maar nu gericht op de onderscheiden arbeidstaken.
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Afbeelding 6: Gereedmaken van de aftapgoot hoogoven III,
30 juli 1930
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Afbeelding 7: Het uitgieten van vloeibaar ruwijzer in de zandbedden,
ca. 1940

Allereerst was daar dan de kolenkipper naast het kolenmeng- en
breekhuis, waar de wagens met kolen werden gekipt. Er waren hier
slechts enkele arbeiders werkzaam, de zgn. kolenverwerkers, die er
op toezagen, dat alles goed verHep en de kolen op de juiste wijze
werden vermengd.
Op het ovendek werkten de vulwagendrijver, dekselsmeerders en kleppenman nauw met elkaar samen. Wanneer de vulwagendrijver zijn wagen
met kolen gevuld en gewogen had, reed hij deze precies boven de
(vier) openingen van een lege kamer. Hij opende de kleppen van zijn
vulwagen, zodat een lading kolen in de kamer kon lopen. Zodra de
kamer goed gevuld was en de vulwagendrijver weer een nieuwe lading
was gaan halen, veegden de dekselsmeerders (ook wel 'invegers' genoemd) de kolen die nog op het ovendek lagen, in de vulgaten en sloten deze dan met deksels af. Intussen had de kleppenman de kamer op
de gasverzamelleiding aangesloten, zodat het zich ontwikkelende gas
werd afgezogen.
lets lager dan de mannen op het ovendek, op de bordessen die aan
weerskanten van de kamers waren aangebracht, werkten de deurafnemers, de cokesuitdrukkers en de smeerders. Was de cokes in een kamer
' gaar' en had de ovenbaas een sein gegeven, dan nam de deurafnemer
aan de zuidkant van de ovens (de zgn. cokeszijde) de deur weg en
reed hij de cokesgeleidekorf voor de kamer. De deurafnemer en de cokesuitdrukker aan de noordkant (de zgn. machinezijde) namen de andere deuren weg, waarna de cokesuitdrukker met de stempel van zijn
uitstootmachine de kamer leegdrukte. De smeerders hadden als taak om
de deuren schoon te maken, voordat deze weer in de kamer werden gezet. De deuren werden bij het sluiten met een stang vastgezet, terwijl de kieren met leem werden dichtgesmeerd teneinde gaslekkage te
voorkomen.
Zodra zijn wagen met een lading cokes was gevuld, reed de bluswagendrijver naar de blustoren, waar de cokes door stromen zoet water
werd geblust. Na het blussen bracht de bluswagendrijver zijn wagen
langs de cokeshelling. De zijkleppen van de wagen gingen omhoog en
de cokes rolde langs de heling naar beneden, waar ze bleef liggen
voor het cokesverdeelhek. Door dit hek omhoog te brengen zorgde de
cokesblusser ervoor, dat de cokes op de transportband viel, die onderaan de helling liep en die de brokken cokes naar de zeefinrich-

ting voerde. 19)
Tot op zekere hoogte konden de cokesovenarbeiders hun arbeidstempo
zelf regelen. Hadden zij als team de vereiste hoeveelheden cokes bereid en de installatie (met name het ovendek) schoongemaakt, dan
konden zij ruimschoots voor het einde van de officiale werktijd naar

het waslokaal vertrekken.
De mechanisatiegraad van de produktie-installaties in de hoogovenen cokesovenafdelingen was betrekkelijk laag. De produktieprocessen,
waar het hier om ging, kenden binnen de gegeven randvoorwaarden van
de technische structuren en de betreffende globale tijdskaders een
behoorlijke speling ten aanzien van de onderlinge taakverdeling en
de gedragingen der arbeidsploegen.
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Vele van de arbeidssituaties in kwestie omvatten duidelijk teamachtige co6peratie-elementen. In mindere mate was dit het geval bij de
ertsvoorbereiding en grondstoffenvoorziening c.q. hoogovenvulling.
De mechanisatiegraad was hier van meet af aan iets hoger, alhoewel
er nog diverse handbedieningstaken bestonden.

Het werk van de arbeiders bij de sterker gemechaniseerde bijproduktenfabriek Mekog (in bedrijf sinds september 1929), alsook de cementfabriek Cemij (sinds juni 1931) bestond weliswaar voor een groot
deel uit solitaire bedienings- en apparaatwachterfuncties. De onderhouds- en reparatiewerkzaamheden vereisten echter een goede samenwerking, zowel tussen de arbeiders onderling als met de leden van de
reparatieploegen, waarbij zij zich flexibel dienden op te stellen en
het nodige moest worden geTmproviseerd. 20) Daarnaast omvatte de
verzending van de eindprodukten in beide laatstgenoemde bedrijven
nogal wat handwerk. De pakkerij bij Mekog kende teamachtige samenwerkingsvormen. Een duidelijk voorbeeld was het verladen van sulfaat: twee mannen vulden de zakken, een naaide ze, een draaide ze,
een bewaakte de lift, een bediende het wagonbelaadapparaat en twee
bedienden de wagon. Elk van hen had de prestaties van het geheel in
zijn macht. 21)
Bij de Cemij moest relatief zware lichamelijke arbeid worden verricht: het verladen van zakken cement vanaf de transportband in een
goederenwagon, vrachtwagen of scheepsruimte. Hoewel deze arbeid geen
strak voorgestructureerde werkzaamheden behelsde en een zekere speling toeliet, kan anderzijds toch ook niet van hechte samenwerkingsvormen worden gesproken, te meer daar hier tevens een wisselend bestand van losse arbeiders werd ingeschakeld.

De Buizengieterij, pas in het najaar van 1936 in gebruik genomen,
was eigenlijk het enige duidelijke voorbeeld van een bedrijfseenheid
met een produktieproces dat technisch ze6r dwingend voorgestructureerde arbeidssituaties omvatte.
Deze fabriek bestond uit verschillende afdelingen: vormerij, kernmakerij, smelterij, gieterij, zandverwijdering en afwerking. 22)
In de vormerij werden vormkasten, bestaande uit een stalen buis, inwendig van een 4 cm. dikke zandlaag voorzien. Voor het gieten kon
beginnen, werden de uiteinden van de vormkasten afgesloten met kernen die in de kernmakerij werden geproduceerd.
In de smelterij werden ruwijzer, schrot en staal gesmolten in een of
twee van de zes koepelovens. Cokes diende als brandstof, terwijl
kalksteen als vloeimiddel voor de slak werd toegevoegd.
In de gieterij werd de ( gietklare) gietvorm horizontaal in de gietmachine geplaatst en begon deze vervolgens in zijn lengteas te
draaien. Inmiddels was in de gietpan van de gietmachine de juiste
hoeveelheid gietijzer geschonken. Via een stalen goot werd het gietijzer bij een temperatuur van 1250' C. uit de pan in de gietvorm
gegoten. Het snel draaien van de gietvorm had tot gevolg, dat het
vloeibare gietijzer door de middelpuntvliedende kracht tegen de
zandwand werd gecentrifugeerd.
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Vervolgens ging de gietvorm met de nog roodgloeiende buis erin naar
de zandverwijdering. Hier werden, nadat de buis tot beneden
300' C. was afgekoeld, zand en buis uit de stalen vormkast verwijderd. Het zand werd gekoeld en vervolgens door een windzifter van de
fijnste deeltjes ontdaan. Het resterende zand werd aangevuld met
schoon rivierzand en gemengd met poederklei en water. Aldus verkreeg
men weer vers vormzand, geschikt om in de vormkasten te worden gestampt.
De pas gevormde buis ging voor nabehandeling naar de afdeling afwerking. Deze werd hier eerst inwendig geslepen en vervolgens werden
met behulp van slijpmachines eventuele resterende, kleine bramen
(aan spie- en mofzijde) verwijderd. Dan werd de buis, voor controle
op dichtheid, met water geperst op veertig atmosfeer. Vervolgens
werd de buis in een oven verhit, teneinde de laag as falt, die hierna
werd aangebracht, goed te doen hechten. Na het asfalteren was de
buis gereed voor aflevering.
Wat het arbeidsproces betreft, was voornoemd produktieproces in
zeker opzicht te vergelijken met het werken aan een lopende band. Op
de diverse tussenstations werd door de aldaar werkzame arbeiders een
van het totale produktieproces uitgevoerd. Het
specifiek onderdeel
-voor afwijkingen ten opzichte van gestanzeer
gevoelig
geheel was
daardiseerde werkmethoden, kwaliteiten van grondstoffen, het passen
van diverse mechanische onderdelen, ijzertemperatuur, ingietsnelheden, enz. Alle onderdelen van het produktieproces waren aan zeer
nauwkeurige maatstaven en nauwe grenzen gebonden. Dit teneinde een
zo goed mogelijk eindresultaat te bereiken, zowel in kwalitatief als
in kwantitatie f opzicht.
De aard van het produktieproces legde sterke beperkingen op aan de
gedragsmogelijkheden van de betrokken arbeiders. Het werk was zeer
eentonig en geestdodend: de 'handelingen op de diverse tussenstations
dienden te worden verricht met een frequentie, variorend tussen 20
en 30 maal per uur. De leiding had onder meer tot taak de arbeiders
doorlopend aan de gestelde eisen te herinneren, te meer daar sommige
consequenties van het niet naleven van de voorschriften vaak pas
achteraf bleken (bij kwaliteitscontrole na aflevering). 23) Zij had
hierbij als basis filosofie, dat het, gezien de aard van het produktie- annex arbeidsproces, minder gewenst was om bijv. in het kader
van het veUigheidsbeleid aan te sturen op een opvoeding van de betrokken arbeiders tot "vrije en zelfstandige menschen". Het leek
haar voor de arbeiders prettiger, dat dezen precies wisten waar ze
aan toe waren. Zij zouden zich dan beter op hun gemak voelen. "De
goede menschen die gemakkelijk in de richting van vrijheid en zelfstandigheid kunnen worden opgevoed, zullen immers toch geen blijvende figuren worden in dit bedrijf, uitgezonderd bankwerkers en le
man", zo luidde de gedachte die hieromtrent in augustus 1937 naar de
centrale bedrijfsleiding toe werd geventileerd. 24)
De leiding van deze fabriek kweet zich op nogal rigoureuze wijze van
haar taak en hanteerde daarbij een autoritaire leiderschapsstijl:
o.a. strenge straffen bij te laat komen, uiterst strikt venigheidsbeleid, dreiging met ontslag bij het niet precies opvolgen van op45

Wel was het voor de arbeiders mogelijk
te
bieden, mits men goed beslagen - met keiharde argumentegenspel
ten - ten ijs kwam.
Ook kende de Buizengieterij al spoedig een systeem van "wetenschappelijke bedrijfsvoering", waarbij een bepaald tariefstelsel werd gehanteerd, dat de arbeidssituaties nog straffer deed zijn. Niet voor
niets sprak men elders in het bedrijvencomplex al spoedig over de
"strafkolonie" of "bijzondere gevangenis", wanneer men het over de
Buizengieterij had.
Dit alles neemt echter niet weg, dat er onder de vaste kern van arbeiders toch wel een sterke onderlinge band bestond. Diverse uitlatingen in interviews, omstreeks 1979 onder ex-arbeiders uit deze fabriek gehouden, wijzen althans in deze richting. Uiteraard dient
hierbij rekening te worden gehouden met een mogelijk positief vertekeningseffect in de herinnering.
"Het was geen fabriek van prettige omstandigheden, maar onderling was er wel een goede sfeer. Dat is nou gek h&, geweldig
streng, zwaar werk en toch sfeer" ( . . . .1
"Dus er was wel een binding. In een slechte fabriek zoek je mekaar
op . Dat was in de concentratiekampen ook zo" (sic ! ) ( . . . )
"Maar die eenheid in de BG was ontzettend groot. We zaten als het
ware op ' n eiland. Die BG had net zo goed op de Veluwe kunnen
staan. Je had ook weinig contact met andere afdelingen. 't Was een
zaakje op zichzelf en dat had wel z'n bekoring . Men hing als 'n
klit aan elkaar. Men werkte onder vrij beroerde omstandigheden.
Maar dat gold voor iedereen. ( ... ) Rottigheid bindt h&. De buitenwacht vond het wel een rotbedrijf maar degenen die er werkten,
hadden ' t toch eigenlijk wel naar de zin. En hoe kwam dat nou

drachten en voorschriften.

c. . . ) ? .

Iedereen

wist

waar

ie

aan

toe

was .

Dat

is

'n geweldig

groot voordeel. D'r was duidelijkheid in alle opzichten en daar is
dacht ik toch iedereen op gesteld. Iedereen wist wat er van ' m
verwacht werd en er was een bepaalde discipline."(...) 25)
Dit laatste wijst op een bepaalde (zelf)selectie van arbeiders die
zich beter dan anderen in het gareel van de onderhavige arbeidsom-

standigheden konden voegen.
Overigens dient te worden bedacht, dat de Buizengieterij - ook in de
ogen van de centrale bedrijfsleiding - niet tot de strategische afdelingen van het Hoogovencomplex behoorde.

De

Martinstaalfabriek, pas sinds maart

1939

in bedrijf, kende

daarentegen juist weer arbeidsprocessen, die tot uitgesproken teamachtige samenwerkingsvormen aanzetten.
Deze fabriek bestond uit een schrothal, chargeerhal en een giethal
(zie bijgaand schematisch overzicht).
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Figuur 1: Martinstaalfabriek in doorsnede anno 1939 (26)
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In de schrothal, waar bergen schrot lagen opgestapeld, liepen twee
sporen naast elkaar. Een geheel aan de noordzijde (rechts in het
schema), gedeeltelijk overdekt door het vanuit de rangeerhal overstekende bordes, welk spoor voornamelijk diende voor de aanvoer van
vuurvast materiaal. Het tweede spoor, bereikbaar door de schrotkraan, diende voor de aanvoer van schrot en ruwijzer. Deze kraan was
een loopkraan, uitgerust met een elektrische magneet voor het lossen
van schrot en het laden van de vulbakken, ' chargeerbakken' genaamd.
Ook de bakken met ruwijzer, toeslag- en reparatiestoffen konden op
deze wijze behandeld worden.
In de middenhal, de chargeerhal, bevond zich op een hoogte van ca.
zes meter een vloer, waarop de chargeermachine reed. Deze machine
bestond uit een lage wagen, waarop een zgn. kat, met een op diverse
manieren draaibare zwenkarm, was gemonteerd. Op het in de schrothal
stekende bordes werden chargeerbakken door de schrotkraan op een rij
geplaatst. De bestuurder van de chargeermachine had als taak om met
behulp van deze machine de bakken op te tillen, vervolgens in de
haard van de oven om te keren en daarna weer op het bordes te plaatsen. Een en ander vereiste uiteraard de nodige behendige manoeuvres.

Na ongeveer drie uur was de oven voldoende gevuld. Inmiddels was dan
reeds een groot gedeelte van de vulling gesmolten. Bij het smelten
werd gebruikt gemaakt van een zgn. oxyderende vlam, waardoor reeds
een gedeelte van de koolstof en ook van de andere bijmengsels verbrandde. Het ontkolen vond voortgang en ging na enige tijd gepaard
met een hevige gasontwikkeling die het staalbad in beroering bracht.
Dit ' koken van het bad' verbruikte de slakkenlaag die op het metaal
dreef, en bevorderde het contact tussen het staalbad en de vlam,
waardoor het proces werd versneld.
47
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Afbeelding 8: Exterieur Martinstaalftibriek, voorjaar 1939
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Albeelding 9: Aan het werk bij de blokvormen in de giethal Martin staalfabriek, 1939

Wanneer tenslotte het koken ophield en het koolstofgehalte van de
lading de verlangde waarde benaderde, begon men met het zgn.
afwerken van het bad. Door het in de oven werpen van verschillende
toeslagstoffen (zoals walssinter, electrodenkool, e.d. ) trachtte men
het bad op de gewenste samenstening te brengen. Nu en dan nam men
uit het bad een monster staal en goot men dit tot een blokje dat
uitgesmeed en doorgebroken werd. De ervaren smelter kon aan het
gedrag van het staal en aan het uiterli jk van de breuk vrij
nauwkeurig bepalen, wat het gehalte aan koolstof, mangaan en andere
bijmengsels was. Had men eenmaal de gewenste samenstelling bereikt,
dan werd het sein tot de aftap gegeven.
Het tapgat, dat zich aan de achterzijde van de oven bevond, werd
open gestoken en de gehele inhoud vloeide in de onder de uitloop
hangende gietpan, bekleed met vuurvaste steen. (De slak kwam tijdens
de ovenaftap mee naar buiten en liep door een tuit aan de staalpan
zijdelings af in een slakkenpan). Ook in de gietpan gooide men, afhankelijk van de staalsoort, nog wat toeslagstoffen.
In de giethal Hep een kraan, die vervolgens de gietpan, gevuld
met ca. 60 ton vloeibaar staal, boven een giettrechter bracht. Hierin werd het staal uit een aftapgat onder in de staalpan gegoten.
In de gietkuil stonden, in groepen van 24, blokvormen gereed op
gietplaten. In deze platen bevonden zich groeven, waarin op dusdanidat het staal vanuit de
ge wijze kanaalstenen waren aangebracht,
trechter geleid werd naar de onderzijde van de blokvormen. Tijdens
het gieten steeg het staal dus in de blokvormen tot aan de gewenste
hoogte (methode van stijgend gieten). Zo werd blokvorm na blokvorm
volgegoten. De kraan reed vervolgens met de gietpan naar de volgende

groep blokvormen.

De blokken werden na enige tijd met behulp van een kraan uit de vor- buiten op de opslag gemen gestript en vervolgens - na controle
bracht.
Daarnaast begon men, direct nadat de inhoud van het staalbad in de

gietpan was afgetapt, met het dichtmaken van het aftapgat en het
repareren van die plaatsen van de haard, die door het smelten van de
'
lading teveel geleden hadden. Dit flikken' van de oven gebeurde
door met een schop klein gebroken vuurvast materiaal (dolomiet) op
de aangetaste plaatsen te werpen. Deze dolomiet brandde in de wand
vast en gaf dan weer een tijdelijke bescherming.
In de giethal moest veel zware lichamelijke arbeid worden verricht. De slak moest worden opgeruimd. De gietplaten dienden wederom
van kanaalstenen te worden voorzien, evenals de trechters. Op de
nieuw bemetselde gietplaten moesten trechter en blokvormen opnieuw
zorgvuldig worden geplaatst.
Het gehele produktieproces - chargeren, smelten, koken, klaarmaken,
aftappen en flikken - duurde ongeveer acht uur.
Uit deze kenschets moge duidelijk zijn geworden, dat het staal
maken in deze periode op diverse punten nog een echt ambachtelijke
kunst was. Er diende op te worden toegezien, dat het staal de juis-
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te samenstelling had, hetgeen kon worden beInvloed door toevoeging
van verschillende ingredidnten, verandering in de wijze van verhitting, etc. Hierbij waren vooral de kennis, het inzicht en de feeling
van de smeltmeester en 1ste smelter van belang. Door tijdig en op de
juiste wijze ingrijpen droegen zij zorg voor een goed eindresultaat.
Daarbij werd het ongeschoold en geoefend personeel op relatief
flexibele, zij het strategische wijze ingeschakeld.
Vooral wanneer een oven afgetapt moest worden, was het aanpakken geblazen. De arbeiders dienden zeker dan hun werk nauw op elkaar afgestemd - in hecht teamverband - te verrichten, wilde men een geslaagd
eindresultaat bereiken.
De Martinstaalfabriek gold als de meest ' vrije' fabriek op het Hoogoventerrein. Een van de arbeiders zou dit later - ietwat gechargeerd
- als volgt uitdrukken:
"De hele sfeer daar hield verband met hoe er gewerkt werd. Als ze
een oven moesten tappen werd de bel geluid. Dan liep de kantine
leeg. Daar werd gekaart, geschaakt en gedamd. Het leven was daar
meer in de kantine dan bij de ovens." 27)

2.3.1.2. Fysieke arbeidsomstandigheden
In het voorafgaande schemerde reeds het nodige door over de fysieke omstandigheden, waaronder in de diverse bedrijfseenheden gewerkt
werd. Deze waren door de aard van het produktieproces en de nog betrekkelijk lage mechanisatiegraad op veel plaatsen zwaar tot zeer
zwaar.
Er was zeker op de produktie-afdelingen vaak sprake van zware licha-

melijke arbeid. Dikwijls moest bij zeer hoge temperaturen worden gewerkt, met name bij de aftap van de ovens (hoogovenafdeling, staalfabriek), bij de cokesfabriek, in de buizengieterij. Ook was er veel
stof- en roetoverlast (cokesfabriek en bij de hoogovens), alsmede
lawaai-overlast.
Verder waren de omstandigheden, waaronder onderhouds- en reparatiewerk aan de installaties moesten worden verricht, in vele gevallen
ongunstig. Duidelijke voorbeelden hiervan vormden de werkzaamheden
in verband met de binnenbemetseling van de ovens en de windverhitters, alsook het ontroeten van de ketels in de centrale. Hitte en
Stofoverlast waren hier zeer groot.
Ook was het werk van de tremmers in de haven vaak een stoffige en
smerige bedoening.
Het behoeft geen betoog, dat het ongevalsrisico, niet alleen vanwege de produktie-omstandigheden, maar ook door de aanwezigheid van
het uitgebreide transportsysteem (kranen, wagens, locomotieven e.d. )
groot was.

Door instelling van veiligheidscommissies (vanaf 1927), campagnes
voor ' veilig werken' en het nemen van maatregelen ter verbetering
van de fysieke arbeidsomstandigheden trachtte men van bedrijfswege
dit risico zo laag mogelijk te houden, welk streven na verloop van
tijd inderdaad ook zijn vruchten afwierp.
De Sociale Afdeling had geconstateerd, dat werknemers die zich on51

middellijk na een ongeval in de verbandkamer lieten behandelen, relatief minder verzuimdagen te zien gaven dan degenen die zich pas
laat aanmeldden. Het lage percentage "onmidde jk gemeld" in de
eerste periode gaf aanleiding tot een sterk op snelle aanmelding gerichte propaganda. Het gevolg hiervan was, dat met name vanaf oktober 1933 - toen voor het eerst veiligheidsdagen werden georganiseerd
- weliswaar een aanzienlijke toename van het aantal ingeschreven ongevallen, maar anderzijds ook een vermindering van het aantal infecties optrad. Dit blijkt uit onderstaande gegevens: 28)

Tabel 7: Percentage "onmiddellijk gemeld" in de verbandkamer
(vaste en losse arbeiders tezamen) 1931 - 1937
Mekog

Hoogovens

1931/32
1932/33
1933/34
1934/35
1935/36
1936/37

54
61
82
91
95
96

65
72
80
92
94
94

Tabel 8: Aantal infecties en ongevallen (vaste en losse arbeiders
tezamen) 1931 - 1937

Mekog

Hoogovens

Totaal aantal
infecties

% van totaal aantal

Totaal aantal
infecties

ongevallen

1931/32
1932/33
1933/34
1934/35
1935/36
1936/37

44
29
30
14
19
15

5,8
4,1
2,9
1,1
1,3
0,8

% van totaal aantal
ongevallen

30
33
23
11
3
2

6,8
6,4
4,6
2,2
1,0
0,9

Steeg het aantal ingeschreven ongevallen, het desbetreffend verzuimcijfer vertoonde zowel voor de vaste als voor de losse arbeiders
vanaf 1933 een dalende tendens, hetgeen wijst op een duidelijke afname van het aantal ernstiger ongevallen.
De volgende tabellen geven het totaal aantal verzuimdagen wegens
ongevallen - met weglating van de gevallen met meer dan 180 verzuim52

dagen -, uitgesplitst naar vaste en losse arbeiders. (Als verzuimdagen zijn geteld alle dagen tussen het begin en het einde van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid, dus inclusief zon- en feestdagen). In
de tabel inzake de vaste arbeiders zijn de betreffende verhoudingscijfers berekend op basis van 100 arbeiders, in de tabel inzake de
losse arbeiders op basis van 10.000 gewerkte uren. 29) Als gevolg
hiervan kunnen beide tabellen uiteraard niet zonder meer onderling
vergeleken worden.

Tabel 9: Aantal verzuimdagen wegens ongevallen, Hoogovens en
Mekog 1930 - 1937

(excl. gevallen met meer dan 180 verzuimdagen)
Mekog

Hoogovens
vaste arbeiders

totaal

per 100
arbeiders

1930/31
1931/32
1932/33
1933/34
1934/35
1935/36
1936/37

2.267
1.946
1.726
1.440
1.569
1.310
1.414

20,5
19,1
20,6
16,9
17,5
14,7
15,7

losse arbeiders

totaal

1930/31
1931/32
1932/33
1933/34
1934/35
1935/36
1936/37

637
589

833
420
186
270
634

per 10.000
gewerkte uren
30,2

totaal

per 100
arbeiders

-

1.348
1.091
775
422
278
172

totaal

-

30,6
29,6
21,9
12,7
9,0
5,8

per 10.000
gewerkte uren
-

47,1

71

32,9

54,9

194

30,4

23,6
13,8
13,5

26
3
21

9,5
2,3
5,6

15,7

-

(Op de tijdelijke sterke toename van het relatief aantal verzuimdagen onder de losse arbeiders, waarvan in de jaren 1930-' 33 sprake
was, zal in het volgende hoofdstuk nader worden ingegaan).

Niettegenstaande deze afname van het relatief aantal verzuimdagen
bleef het ongevalsriscio een wezensbestanddeel van hef werk in diverse bedrijfseenheden en vormde dit een aanleiding te meer om in
sterke mate met elkaars arbeidshandelingen en overig doen en laten
rekening te houden. Dit laatste was ook een belangrijk element in
de propaganda bij de veiligheidsacties.
53

- vanwege het karakter van
Tenslotte is hier nog van belang, dat
continubedrijf dat Hoogovens had - het merendeel van het produktieen onderhoudspersoneel in ploegendienst werkzaam was. Zo waren per 1
maart 1937 bij Hoogovens van de vaste arbeiders, die het volle loon
verdienden, 293 man in dagdienst en 364 in ploegendienst aangesteld,
op een totaal van ca. 770 vaste arbeiders. Bij Mekog waren dit respectievelijk 68 en 152 arbeiders, op een totaal van ca. 230 arbeiders in vaste dienst. 30) Bij de ploegendienst golden in de onderscheiden afdelingen en bedrijfsonderdelen diverse roosters: een zgn.
drieploegenrooster vol continu, een drieploegenrooster met vrije
zondag, een vierploegenrooster, alsmede een tweeploegenrooster. De
overgrote meerderheid van de arbeiders in ploegendienst was tewerkgesteld op basis van eerstgenoemd (vol continu) rooster. Dit kwam
neer op gemiddeld 56 arbeidsuren per week en twee van de drie zondagen een dienst van twaalf uur. Het aantal arbeidsuren in dagdienst
bedroeg 42.

De fysieke en maatschappelijke implicaties van de ploegendienst behelsden uiteraard op zich reeds minder gunstige .arbeidsomstandigheden. Wel stond hier de hogere beloning (c a.9,5% hoger uurloon) dan
voor het werken in dagdienst tegenover.

2.3.1.3. Materi le determinanten van sociale binding en samenwerkin_g.

Hoewel de technische structuren van het bedrijvencomplex voor het
merendeel tot teamachtige samenwerkingsvormen predisponeerden, was
voor de totstandkoming van de samenwerking binnen elk van de bedrijven wel enige tijd nodig. 31) Voor de realisatie van de samenwerking tussen deze bedrijven onderling is zelfs een moeizame opbouwperiode noodzakelijk geweest: Dit nog afgezien van enkele sociale frictiepunten en conflicten, waarop we later in dit hoofdstuk
zullen ingaan. In het allereerste begin is men, via de nodige ' trial
and error' -pogingen, tot hanteerbare en effectieve werkwijzen gekomen: de gang van de verschillende onderdelen van het produktieproces
moest worden geregeld; men diende de resultaten en de meest efficiante bedieningswijze van de verschillende installaties te leren
kennen. Voorts dienden de bedrijfsafdelingen ten opzichte van elkaar
in evenwicht te worden gebracht en de hiertoe onontbeerlijke samenwerkingsstrategieUn ontwikkeld.
Daarbij kwamen onder meer nog problemen op het stuk van de recrutering en scholing van het personeel dat moest voldoen aan kwalificatie-eisen die voor Nederland ten dele uniek waren. In een uit 1944
daterende terugblik door d r.0. Wehrheim, algemeen bedrijfsleider
sedert de start van het bedrijf, gaf deze van de beginperiode de navolgende schets:
"Allereerst een opmerking over de situatie, zooals deze in 1924
was bij het begin van de inbedrijfstelling. Wij mogen spreken van
een nieuwe industrie, welke in Nederland geen voorbeeld kende, met
een Hoogovenbedrij f als grondslag, een uitgebreide transportafdeeling voor grondstoffen en producten, een gasproductie en, in
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verbinding hiermede, een energiebedrijf. Een bedrijf, dat zijn
speciale eischen stelde en zijn bepaalde gevaren kende en dat werken moest met een personeel dat veelal onbekend met, en dus ongeschoold was voor deze arbeid, die voor een groot deel ook nog in
drieploegendienst moest worden verricht. Arbeiders en beambten,
voor een groot deel uit het buitenland en diverse streken van
Nederland afkomstig, waren nog allerminst gevormd tot een hecht
fabriekspersoneel en waren, door het ontbreken van maatstaven,
volgens welke zij op geschiktheid gekeurd moesten worden, vaak ten
deele weinig geschikt voor het Hoogovenbedrijf.( . . .) Iedere bedrijfsafdeeling was in het begin veelal aangewezen op zichzelf en
had haar handen vol met de verschillende complicaties, die zich
voordeden. Wij denken hierbij aan de grote moeilijkheden bij het
opstoken der Kooksovens, de te beperkte omvang der giethallen, die
de ruwijzer-productie maar moeizaam konden verwerken (hetzelfde
gold voor de ruwijzeropslag); ook leverde het ongereinigde hoogovengas veel moeilijkheden voor de windverhitters en de Centrale.
Alle mogelijke zorg moest dus worden besteed aan de tot stand

brenging van de noodige samenwerking tusschen de verschillende bedrijfsafdeelingen, die uit den aard der zaak op elkaar aangewezen
waren.
Zonder samenwerking Keen waarbori voor het behoorlijk functionneeren der technische installaties (onderstreping, mve), waarbuiten
juist een Hoogovenbedrijf niet kan, omdat het, eenmaal in gang gezet, geen stilstand of onderbreking kan dulden." 32)

In het voorafgaande ligt o.i. de harde materidle basis besloten voor
een ' werkgemeenschap' als een levensnoodzaak voor het bedrijf. Een
werkgemeenschap wel te verstaan, die rechtstreeks haar bestaansbasis
vond in de situatie op de werkvloer en als zodanig de zakelijke tegenhanger vormde van de idealistische conceptie, zoals die vooral
door representanten van het beginnend personeelswerk werd gepropageerd. 33)

2.3.2. Werkverhoudingen en organisatiestructuur 34)
Onder organisatiestructuur verstaan wij hier, in navolging van Van
Doorn, "het geheel van formele en op doelmatigheid gerichte regels
en afspraken terzake van het doen functioneren van de bedrijven en
het coBrdineren van het personeel". Hiertoe behoren o.a. de h rarchisering in beleidsniveaus, de indeling in afzonderlijke bedrij fseenheden, de grootte van de afdelingen, de ruimtelijke nabijheid en
organisatorische opzet van de bedrijven, de functie-omschrijvingen.
35)

Het Ujkt ons zinvol hierbij een onderscheid aan te houden tussen de
organisatorische opbouw van het bedrijvencomplex en de arbeidsorganisatie .van onderscheiden (onder) afdelingen.
De eerstgenoemde structurering is hier vooral van belang met het oog
op de onderlinge relaties tussen de diverse afdelingen, alsmede de
wijze waarop het op diverse terreinen gevoerde beleid onderling al
dan niet samenhing. Ook is de aard van de heersende leiderschapsstijl een niet onbelangrijke factor in de organisatorische context.
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De arbeidsorganisatorische inrichting is voor onze thematiek meer
rechtstreeks van belang. Zoals in de inleiding reeds is uiteengezet,
vormt deze een van de belangrijkste structurele componenten van de
arbeidssituaties, waarin de industri6le accommodatieprocessen zich
afspeelden.
De organisatorische opzet van het bedrijvencomplex was zeker tot
1939 (uitbreiding met de Martinstaalfabriek en de bouw van de walse-

rij voor dikke plaat) nog betrekkeljk overzichtelijk. Het geheel was
nog niet zo omvangrijk en gecompliceerd als dat na de oorlog het geval zou worden.
Dit bood voor de directie de mogelijkheid om vast te houden aan een
structuur van de leiding, die nauw samenhing met de sterke onderlinge afhankelijkheid van de diverse bedrijfseenheden. Men ging uit
van het principe van centrale bedrijfsvoering: de directie van de
KNHS N.V. voerde de dagelijkse leiding over elk van de bedrijven die
zich op het terrein in IJmuiden bevonden, dit met inbegrip van de
aangesloten ondernemingen N.V. Mekog en Cemij N.V. en vooralsnog met
uitzondering van Van Leer' s Walsbedrijven N.V.
Voor de praktische uitvoering van haar beleid stond de centrale bedrijfsleiding een aantal individuele stafleden en -diensten terzijde.

Door de groei van het bedrijvencomplex, waarvan elke fabriek een
eigen structuur kende, &n door de aparte situering van de diverse
bedrijfseenheden op het uitgestrekte terrein, ontstond echter nog
voor de oorlog enige discrepantie tussen het door de centrale bedrijfsleiding nagestreefde beleid en het feitelijke bedrijfsbeleid
in de onderscheiden fabrieken en afdelingen. Dit was met name het
geval met het personeelsbeleid. Aan dit aspect zullen wij in de volgende paragraaf de nodige aandacht schenken.

Niettemin werd het algemene beleid voor het gehele bedrijvencomplex
tot ca. 1939 nog in sterke mate effectief bepaald door de centrale
bedrijfsleiding. In dat jaar ontstond een onderscheid tussen de
zgn. Zuidfabrieken en Noordfabrieken. Tot de eerstgenoemde categorie behoorden de oudste fabrieken, in bedrijf genomen in de periode
1924-1937, en aUe gelegen aan of vlakbij het Noordzeekanaal: de
hoogovens I, II en III (reserve), de cokesbatterijen, Mekog, Cemij
en de Buizengieterij. De fabrieken en installaties die daarna werden
gebouwd, kwamen ten noorden hiervan te liggen, in een terreinstrook
die parallel liep/loopt met de reeds volgebouwde strook langs het
Noordzeekanaal: Martinstaalfabriek en de latere walserij voor dikke
platen (Walserij-West), alsmede Van Leer' s Walserij, in 1941 als
Walserij-Oost in handen van Hoogovens gekomen.
De bedrijfsdirectie, vooral gericht op en bekend met de hoogovenafdeling, delegeerde het management over de nieuwe groep fabrieken
aan een aparte leiding: de leiding Noordfabrieken.
Hiermee werd de grondslag gelegd voor de groepering van de fabrieken
op grond van de divisiegedachte die althans formeel tot in het begin
van de jaren zestig zou blijven vigeren.
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De organisatiestructuur was sterk persoonsgebonden, begrijpelijk
overigens in de pioniers fase en allereerste opbouwperiode. De leiderschapsstijl die zich in deze periode ontwikkelde, was die van wat
in een onderzoek uit 1966 betreffende de ontwikkelingen in de rela'
tie personeelszaken - bedrijf als pioniershabitus' zou worden aangeduid. Het leidinggeven geschiedde hierbij primair door middel van
persoonlijke daden. De nadruk lag op de afgrenzing van de eigen bedrijfseenheid. Men baseerde zich op eigen ervaring, gebruiken en
tradities. Er heerste veeleer het geloof in mensen, in de trant van
"er zijn goede en slechte personen", dan een geloof in educatie en
leerprocessen. Voornoemde habitus bracht met zich mee, dat onder de
leiding van de onderscheiden bedrijfseenheden de tendens bestond het
eigen onderdeel zo zelfstandig mogelijk te doen zijn. 36)
Het aantal organisatieniveaus was gering: de produktieafdelingen
kenden in principe de volgende functionele lijn: arbeider - voorman
- baas - opzichter (eventueel ook hoofdopzichter) - bedrijfsleider.
Deze organisatorische opzet was echter nergens in een formeel organisatieschema tot uitdrukking gebracht. Een ernstig beleidsprobleem
in de aanvangsfase was overigens, dat de bazen lang niet altijd geschikt bleken te zijn voor hun functie. Omdat dit mede een oorzaak
is geweest van een aantal sociale frictiepunten in de eerste periode
van het bedrijf, zal hieraan in het kader van onze analyse van het
sociale beleid aandacht worden besteed.

Met uitzondering van een enkele bedrijfseenheid als de Buizengieterij was de planning en organisatie van de onderscheiden arbeidsprocessen niet strak, maar vrij flexibel opgezet. Er bestond geen
uitgebreide, planmatige voorbereiding en begeleiding van de diverse
werkzaamheden. Een afdeling als Bedrijfsorganisatie, o.a. belast met
de analyse en planning van arbeidsprocessen, kwam pas na de Tweede
Wereldoorlog echt van de grond. Een systematische werkvoorbereiding
zou zelfs op de meeste afdelingen eerst in de tweede helft van de
jaren vijftig zijn beslag krijgen.
Zoals we hiervoor reeds constateerden, kende de beheersing van het
produktieproces in de meeste fabrieken nog een tamelijk grote speling. Er werd relatief veel overgelaten aan de inzet en het improvisatievermogen van met name de vaklieden 37), tot welke categorie in
deze jaren - we komen hierop in het volgend hoofdstuk terug - de
meesten van de tewerkgestelde (im)migranten-arbeiders behoorden. In
de onderhavige periode moesten de vaklieden zich veelal met alle
stadia van de bewerkingen inlaten. Veel moesten zij zelf doen of
laten doen onder hun directe toezicht. Dit was ook mogelijk, doordat
de installaties en machines nog niet zo ingewikkeld, onderdelen nog
niet zo gevarieerd en kwetsbaar waren.
Meer precieze gegevens over de arbeidsorganisatorische inrichting
van de onderscheiden bedrijfsafdelingen zijn helaas niet beschikbaar. Wel viel te achterhalen, dat de leiding zich bij haar besluitvorming en beleidsbepaling inzake de arbeidsorganisatie sterk heeft
laten leiden door in formatie, ontleend aan de desbetreffende vakli-
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teratuur, over analoge technische installaties annex bedrijfssituaties in Amerikaanse en Duitse fabrieken. 38)
Daarnaast lijkt een en ander voornamelijk een kwestie van gissen en
missen te zijn geweest, waarbij het de praktijk was om, vertrekkend
van een voorlopige arbeidsorganisatiestructuur, na verloop van tijd
de eventueel noodzakelijk gebleken wijzigingen in de arbeidsorganisatie en/of het personeelsbestand aan te brengen.
Overigens vormde zeker dit onderdeel van het ondernemingsbeleid
geen voorwerp van onderhandelingen tussen directie en arbeidersvertegenwoordigers. Voor zover de laatstgenoemden hierop in de besprekingen met de directie nader trachtten in te gaan, betrof dit verminderingen van het personeelsbestand op grond van (vermeende) rationaliseringsmaatregelen. De bedrijfsleiding achtte dit een zaak,
waarover beslist niet te onderhandelen viel.
Tekenend voor de situatie in dezen is de gang van zaken rondom de
personeelsbezetting van de giethal (onderdeel van de hoogovenafdeling).
Tijdens de economische crisis, in 1931, vonden er tussen
Hoogovens en vertegenwoordigers van de landelijke vakorganisaties
der metaalbewerkers besprekingen plaats betreffende een verlaging
van de lonen en andersoortige bezuinigingsmaatregelen. In het kader
van deze besprekingen werd van de zijde der vakorganisaties onder
meer aangevoerd, dat de bezetting van de giethal was teruggebracht
van 56 naar 43 arbeiders, hetgeen zou inhouden, dat er veel meer van
de arbeiders werd gevraagd dan voorheen. De repliek van Hoogovens
was, dat de bezetting van 56 arbeiders van de allereerste opbouwfase
dateerde, toen de arbeiders zich het werk nog eigen moesten maken.
Inmiddels was haars inziens de bezetting van 43, die trouwens reeds
geruime tijd bestond en waardoor een vermindering van de bezetting
in verband met de zich op dat moment voordoende economische omstandigheden een onjuiste voorstelling van zaken was, als de normale te
beschouwen. Bij monde van ir. G.A. Kessler wees de directie er nadrukkelijk op, dat er geen sprake van kon zijn, dat de arbeiders(vertegenwoordigers) zich zouden inlaten met de commercidle en evenmin met de technische bedrijfsvoering. Onder dit laatste viel ook de

arbeidsorganisatorische structurering.
"Dat zou in strijd zijn met het feit, dat de uiteindelijke
verantwoordelijkheid uitsluitend bij de Directie berust. Wel zal de
Directie in dit systeem de vereischte gegevens uit het bedrijf
overleggen, dat wil dus zeggen verantwoording doen, doch invloed
op de bedrijfsleiding kan den arbeiders niet gegeven worden. De op
zich zelf moderne geste, waarvan hier sprake is, is dus geen medezeggenschap en spreker rekent erop, dat zij ook niet als zodanig
gepropageerd zal worden." 39)
Een zeer belangrijk element dat hier tenslotte - in verband met de
functie-eisen - niet over het hoofd mag worden gezien, is de algehele mentale instelling die door de overgrote meerderheid van de arbeiders in het sociaal systeem van elk van de bedrijven werd ingebracht. Onder invloed van de heersende ongunstige conjunctuur en de
daarmee samenhangende omstandigheden op de arbeidsmarkt werd de sociale binding aan en inzet voor het bedrijf ten zeerste versterkt.
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De toewijding aan het bedrijf was zeker in de ergste crisisjaren
een uit nood geboren houding. De betrokken arbeiders mochten immers
blij zijn in ieder geval een (al dan niet tijdelijke) baan te hebben
met een onder de gegeven omstandigheden nog relatief gunstig inkomen
40), in de wetenschap dat men buiten de poort - niet zelden letterlijk - stond te dringen om een arbeidsplaats binnen het bedrijf te
bemachtigen. In het kader van een vergelijking van de functievereisten voor vaklieden uit respectievelijk 1938 (de oudste systematische
beschrijving van vakliedenfuncties waarover het bedrijf beschikt) en
1958 zou een medewerker van de Psychologische Dienst hierover later
opmerken:

"Tijdens een grote werkloosheid als in het jaar 1938 heerste,
kon de werkgever aan de werknemer-vakman hoge eisen stellen. Dat
met de grootst mogelijke ijver, zorg, toewijding, enz. werd gewerkt, was ook bittere noodzaak. Buiten de poort verdrong men zich
om de plaats in te nemen van de man, die ook maar even tekort"
schoot. Er was geen sociale zekerheden gevende wetgeving, enz.
41)

Kortom, de door het bedrijf verlangde goede werkhouding was een vanzelfsprekenheid: "Op gemis aan werklust, ijver, toewijding enz.
stond in 1938 ontslag. Men had eenvoudig zo te zijn, of men was er
niet meer. " 42) Het was zelfs zo, dat in de functiebeschrijvingen
van 1938 dit uitdrukkelijk tot tweemaal toe stond vermeld. Was deze
situatie reeds in zo' n sterke mate gedragsbepalend voor de vaklieden, hoe dwingend moet deze dan wel niet zijn geweest voor de nietvaklieden, met name de losse arbeiders onder hen !

2.3.3.

Werkverhoudingen en sociaal beleid

Behalve door de technische en organisatorische structuren werden
de arbeidsverhoudingen binnen het bedrijf mede in sterke mate bepaald door het sociaal beleid dat door de leiding werd gevoerd. In
de ontwikkeling van dit beleid dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de roerige beginjaren 1924 - 1928 en de periode hierna
tot 1940.

2.3.3.1. Een wankel begin
Uiteraard vormde Hoogovens in de beginfase geen geisoleerde enclave in een maatschappij die volop in beroering was. Gedurende de
laatste twee jaren van de Eerste Wereldoorlog had ons land een sociale onrust gekend: een radicalisatie van een deel van de arbeidersmassa, mede onder invloed van de ingrijpende politieke gebeurtenissen in Rusland en Duitsland, culminerend in de woelige maatschappelijke situatie van 1918 en de mislukte revolutiepoging van Troelstra
C•S•

Vervolgens vond vanaf 1918 een uitbreiding van de sociale wetgeving
plaats, totdat in 1920 een economische crisis inzette en er op dit
terrein een stilstand optrad. Hierdoor werden de relatief hooggespannen verwachtingen van de kant van arbeiders en progressieve
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groepen uit de burgerij ernstig gefrustreerd. Maatschappelijke reacties bleven dan ook niet uit. Er deden zich grote stakingen wegens
loon- en arbeidsconflicten voor, o.a. onder de havenarbeiders en in
de bouwvakken (1920), in de metaalnijverheid (1921), onder de sigarenmakers (1922) en in de textiel (1923-1924). De strijd richtte
zich tegen de loonsverlagingen en de verlenging van de arbeidsduur,
die door de regering en de meeste werkgevers vanwege de prijsdaling
noodzakelijk werden geacht. 43)

Het was tegen deze maatschappelijke achtergrond, dat de leiding van
Hoogovens haar eerste ervaringen op het terrein van de sociale bedrijfsvoering opdeed. Haar handelwijze in de beginperiode verraadde
soms. dat van een weloverwogen sociaal beleid nog nauwelijks sprake
was. Dit blijkt onder meer uit een minuscuul arbeidsconfict rondom
het ontslag van een groep arbeiders in juli 1921. Het ontslag werd
gegeven naar aanleiding van een tijdelijke vermindering van de werkzaamheden, waarbij niet degenen die het kortste dienstverband hadden, werden ontslagen, maar de arbeiders die door de bouwingenieur
voor het grondwerk het minst geschikt werden geacht. Voor de betrokken arbeiders, allen inwoners uit de omgeving, was dit een onaanvaardbaar criterium. Zij voelden zich daarmee benadeeld ten opzichte
van de groep ' polderjongens' ( grondwerkers), die enige tijd tevoren
uit Limburg was gekomen.
Met vallen en opstaan is de bedrijfsleiding pas na verloop van
tijd tot een meer sociaal verantwoorde positiebepaling gekomen.
Hierbij zijn o.a. de sociale ervaringen van belang geweest, die de
leiding heeft opgedaan tijdens de staking van 1922, waarvan de oorzaak was gelegen in een loon- en arbeidsduurconflict. 44)
Doorslaggevend was echter de lering die door de directie zou worden
getrokken uit de ervaringen tijdens de wilde staking aan de haven in
1928.

In de jaren 1924-1928 werden de offici@le vakbonden buiten de deur
gehouden. Dit geschiedde op advies van Werkspoor, waarvan de directeur tevens voorzitter was van de Metaalbond. (De Metaalbond vertegenwoordigde indertijd de gezamenlijke werkgevers in de metaalnijverheid in hun contacten met de officiale vakbonden). In 1924 werd
echter los van de vakbonden en zonder voorkennis van de directie een
zgn. fabrieksraad gevormd: De Vereeniging van Arbeiders aan de Hoogovens, onder leiding van de kleurrijke figuur van Gerrit Kelder, een
arbeider bij de cokesovens. Weldra ging deze vereniging die ca. 80 %
van de arbeiders omvatte, zich als vakbond gedragen, met name vanaf
1925, in welk jaar de directie haar als overlegorgaan erkende.
Uiteraard trachtten ook de officiale vakorganisaties binnen het bedrijf vaste voet aan de grond te krijgen. Niet zonder leedvermaak
zagen deze hoe de directie de handen vol kreeg aan voornoemde ar'
beidersvereniging (ook wel dubbeltjesbond' genoemd, vanwege het
dubbeltje contributie per week)
die een anarcho-syndicalistische
koers ging volgen. Van 1927 af trachtte Hoogovens de situatie onder
controle te krijgen, in overleg met de A.N.M.B. (Algemene Nederlandsche Metaalbewerkers Bond). Deze bond was bereid voor Hoogovens de
kastanjes uit het vuur te halen, op voorwaarde dat de directie in
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ruil hiervoor aan haar de mogelijkheid tot het behalen van een publiekelijk succesje dat indruk zou maken bij de arbeiders, moest
gunnen. 45) Aldus geschiedde. Nadat de directie het overleg met de
arbeidersvereniging had opgezegd, maakten de landelijke metaalbewerkersbonden aarzelend hun intree.
Het was de gang van zaken rondom de wilde staking, uitbrekend op 1
mei 1928, die het einde markeerde van wat De Vries als een "wild
tijdvak" in de sociale geschiedenis van Hoogovens heeft betiteld.
46) Het bedrijf werd stilgezet. De directie vaardigde een ultimatum
uit, dat de betrokken arbeiders op 7 mei weer aan het werk dienden
te gaan. De arbeiders vielen in meerderheid Kelder af en de offici@le bonden kregen nu voet aan de grond. Dit vormde bij Hoogovens de
inleiding tot een langdurige, goede verstandhouding met de erkende
vakorganisaties. Een weerspiegeling van een meer co6peratieve verhouding tussen bedrijfsleiding en arbeiders vindt men voorts in de
totstandkoming van de Sociale Afdeling, waarop thans de focus zal
worden gericht.

2.3.3.2. Het ontstaan van de Sociale Afdeling

Het opstellen van de arbeidsregelingen (regelingen van de primaire
en secundaire arbeidsvoorwaarden, voor zover niet reeds wettelijk
bepaald) was aanvankelijk geheel in handen van de directie. Zij
ori8nteerde zich daartoe o.a. bij Werkspoor te Amsterdam, de Papierfabriek Van Gelder Zonen N.V., alsmede de Plaatwellerij N.V. te
Velsen.
Gezien de toename van de werkzaamheden, was delegatie echter nood zakelijk. Sedert december 1924 werd ir. J.A. Teyinck met het algemeen beheer van de personeelszaken belast. Deze had overigens tevens
de leiding over het vervoer in de fabriek, het bedrijf in de havens,
de bevrachting en verzending van alle produkten, de inkoop- en magazijnafdelingen, alsook het financieel-economisch beheer van de fabriek in engere zin. Het ontbrak de jonge onderneming nog aan tijd,
geld en ervaring om reeds een aparte personeelsafdeling op te zetten. Hierin kwam eind 1926 verandering, toen de directie besloot de
sociale aangelegenheden in een aparte afdeling onder te brengen, die
de naam ' Sociale Afdeling ' kreeg. 47) Hierbij had zij terdege oog
voor de zakelijke voordelen van een goede verhouding met de werknemers. In een circulaire in 1927 werd gewezen op de noodzaak van een
uitmuntend functionerende afdeling Sociale Zaken. Aldus zouden de
wrijvingen met de werknemers en de daarmee gepaard gaande verliezen
voor het bedrijf tot een minimum beperkt kunnen worden. 48)
Was aanvankelijk een zwager van directeur Kessler,mr.A. Stoop,
chef van deze afdeling, op 1 januari 1929 werd hij in deze functie
opgevolgd door G.S.K. Blaauw, die overigens voorlopig nog chef van
de economische afdeling bleef. De uiteindelijke verantwoordelijkheid op directieniveau berustte bij Kessler.
Het was bij uitstek de Sociale Afdeling die inhoud zou trachten te
geven aan de sociale strevingen van de centrale bedrij fsleiding, die
'
gericht waren op de schepping van een werkgemeenschap' . De gehele
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onderneming in alle afdelingen en op alle niveaus zou met de werkgemeenschapsgedachte doordesemd moeten worden.

2.3.3.3. De werkgemeenschapsideologie

In de loop van 1934 verscheen in het bedrijfsblad S a m e n een
vijftal artikelen, onder de titel ' De mensch in een werkgemeenschap' . In deze artikelen werden in kort bestek - door een plaatselijke doopsgezinde predikant, ds. J.D. van Calcar, sedert augustus
1933 vast medewerker van het blad - de grondslagen van de beleidsfilosofie, zoals die inmiddels in het personeelsbeleid was gaan vigeren, uiteengezet. Deze filosofie was gestoeld op een solidaristische
mens- en maatschappijopvatting, waarin enerzijds de uniciteit van
het menselijk individu als fundamenteel gegeven werd onderkend en
anderzijds de noodzaak tot coBperatie in onderlinge solidariteit in
(werk) gemeenschapsverband beklemtoond. Het hoofdaccent lag daarbij
op het laatste. 49)
In de jaren dertig vindt men dit type sociale denken in bredere
maatschappelijke kring, onder diverse wereldbeschouwelijke groeperingen terug, soms met bepaalde &tatistische boventonen die in de
richting gingen van een autoritair-corporatistische maatschappijopvatting. Ook in de meer speculatief en normatie f dan analytischempirisch geori8nteerde bedrijfssociologische en -psychologische literatuur uit die periode treft men vaak eenzelfde gedachtengoed aan.
50) In zoverre is de toenmalige sociale beleidsfilosofie van Hoogovens niet zo uniek te noemen. Wel moet de uitwerking ervan bij dit
bedrijf voor die tijd als relatief progressief worden beschouwd,
voor zover het de beleden intentie betrof om uitdrukkelijk een nietpaternalistisch personeelsbeleid te voeren. 51) In dit opzicht diende het personeelsbeleid van Philips Eindhoven voor de bedrijfsleiding van Hoogovens in deze periode als een exemplarisch negatief
voorbeeld.
Dominee Van Calcar bracht de onderhavige werkgemeenschapsgedachte

als volgt onder woorden:
"Een werkgemeenschap is een gemeenschap, waarvan de mensch persoonlijk deel is, uitsluitend om zijn werk. (Dit laatste in tegen'
stelling tot gemeenschappen' als het huisgezin bijv., waarin de
gehele persoonlijkheid participeert, mve). Kan hij het werk, waarvoor hij aansprakelijk is, niet naar behooren verrichten,
dan
hoort die mensch in deze gemeenschap niet thuis. Het is te vergelijken met een machine, die uit tal van onderdelen bestaat. Wanneer een van die onderdeelen niet functioneert, dan kan op de
machine niet meer gerekend worden en lijdt het werk waarvoor zij
dienen moet schade. Dan moet noodwendig het onderdeel verbeterd
worden en, als dat niet mogelijk is, verVangen door een ander.
Hier is de mensch in een anderen zin, dan in huisgezin of familie
of vriendenkring, deel van het geheel." 52)
Na deze functionele kijk op het lid van de werkgemeenschap in zijn
hoedanigheid van werknemer wees de auteur op de onvervangbare, persoonlijke waarde van elk der werknemers; die door de werkgemeenschap
( het bedrij f) diende te worden gerespecteerd, en op de waardevolle
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ervaringen en psychische bevrediging die het verrichten van arbeid
in een dergelijke gemeenschap kon geven. Elders gaf Van Calcar een
nadere uitleg van de solidariteitsgedachte, betrokken op het geheel
van de onderneming:
"Juist in een werkgemeenschap krijgt de omgang van mensch met
menschen zijn groote beteekenis. Hier ontmoet men elkander uit de
meest uiteenloopende politieke of kerkelijke of maatschappelijke
moeikringen en is men op elkander aangewezen. Maar dat is een
- tenzij
lijkheid - zegt menigeen. Dat kan een moeilijkheid zijn
men in zijn leven heeft leeren overwinnen, wat als een muur zich
tusschen menschen pleegt te verheffen: het vooroordeel. Wie in een
werkgemeenschap ook in dat woord gemeenschap het leven wil zoeken,
moet vrij zijn van vooroordeel: moet den mensch willen zien en
erkennen in iedereen. Eerst dan kan in hem ontwaken het gevoel van
saamhorigheid. De gemeenschap roept en wij hooren haar stem. En
langs den meest natuurlijken weg: van onder uit, van dichtbij het
eerst. Saamhorigheid met hen met wie wij dagelijks werken in een-

zelfde verband." 53)

Uiteraard valt niet gemakkelijk te achterhalen in hoeverre deze
' domineestaal ' die - getuige de publikatie in S a m e n - kennelijk
de instemming van de bedrij fsleiding had, ook een adequate vertolking vormde van de onder de diverse geledingen van het personeel
heersende opvattingen en gedragspatronen.
Het is echter mogelijk langs indirecte weg tot een globale inschatting te komen, op grond van de volgende overwegingen.
Er bestond een scala van positieve randvoorwaarden, dat bevorder'
lijk was voor het ontstaan van een werkgemeenschapsgevoel' :
- Naast de technische structuren, die - zoals we hiervoor reeds constateerden - in meerderheid tot teamachtige samenwerkingsvormen aanjetten, was er sprake van een door de directie onderkende noodzaak
tot de opbouw van een pakket van sociale voorzieningen door het bedrijf, bij gebrek aan een voldoende aanbod van dergelijke voorzieningen door de lokale en landelijke overheden.
- Voorts ervoer men binnen het bedrijf een zekere lotsverbondenheid
als gevolg van het betrekkelijk geografisch isolement van de onderneming te IJmuiden en de afwachtende houding van de buitenwereld die
over het algemeen dit nieuwe industri5le project met enige scepsis
bezag.

- Tevens ging het hier om de opbouw van een voor Nederlandse begrippen uniek bedrijf dat ten dele pionierswerk en een grote inzet van
alle betrokkenen, van hoog tot laag, vereiste. Als gevolg daarvan
ontstond een zekere 'in-group'-mentaliteit. 54)
- Daarnaast traden vrij indringende socialisatie-, c.q. enculturatiemechanismen in werking, wanneer nieuwe personeelsleden in dienst
kwamen. Dit gold vooral voor het hoger personeel. Door middel van
lezingen, interne notities, artikelen e.d. over de sociale aspecten
van het bedrijfsbeleid werden zij ingevoerd in de bedrijfscultuur
die na enige tijd ontstond. Bij de recrutering en selectie van deze
personeelsleden was trouwens uitdrukkelijk mede op hun sociale instelling en vaardigheden gelet.
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- Last but not least mag in dit verband ook niet de sociale opstelling van de directie worden veronachtzaamd. Uiteraard dient hierbij
te worden gewaakt voor een hagiografische ondernemersgeschiedenis in
de trant van de ' grote mannen' -geschiedschrijving. Anderzijds moet
evenwel worden onderkend, dat in voorkomende gevallen specifieke
persoonlijkheden wel degelijk een zwaar stempel op een bepaald historisch proces hebben gedrukt. Dit is ongetwijfeld in deze fase van
de ontwikkeling van het Hoogovenbedrij f het geval geweest.
Er bestond bij de directie, zeker na de hiervoor aangeduide moei-

zame beginperiode, ruime belangstelling voor de menselijke factor in
het bedrijf. Haar positieve instelling ten aanzien van de tegemoetkoming aan de persoonlijke en collectieve behoeften van de werknemers had overigens mede een zakelijke fundering, zoals we eerder

reeds opmerkten.
De voorzitter van de directie, sedert 1924 de heer Kessler, was de
centrale drijfkracht achter het sociaal beleid. Hij zou volgens
velen die hem hebben gekend, een inspirerende persoonlijkheid zijn
geweest, met een manier van optreden, die een hechte band deed
groeien tussen hem en zijn naaste medewerkers, maar ook met vele anderen in het bedrijf. Deze sociale gerichtheid bleef bij hem wel in
het gareel van zijn ondernemerschap. Hij onderhandelde met de vakbonden en was tevens voorzitter van de door het bedrijf gecreorde
sociale fondsen die hierna nog onder de aandacht zullen komen. Zijn
devies was: "Wij moeten de wetgever op sociaal terrein steeds 66n
stapje voor zijn". 55) Dit devies werd ook daadwerkelijk in praktijk
gebracht, hetgeen blijkt uit de schepping van het stelsel van sociale voorzieningen, waarvan in de volgende paragraaf een kenschets zal
worden gegeven.
Ook Ingen Housz tilde op het vlak van de sociale beleidsvoering
zwaar aan zijn verantwoordelijkheid. Hij werd hierbij gedreven door
zijn protestants-christelijke levensbeschouwing. 56) In een voordracht tijdens een sociaal-psychologische studieconferentie op de
Internationale School voor Wijsbegeerte, in september 1938, heeft
hij indertijd zijn opvattingen ook aan een breder publiek kenbaar
gemaakt. Deze voordracht werd kort daarna gepubliceerd in de populaire bundel T i j d s p r o b 1 e m e n, onder de titel ' Psychologie van den arbeider en den employ6 beschouwd van het standpunt van
den bedrijfsleider' . Ingen Housz besteedde hierin in het bijzonder
aandacht aan de noodzaak om de werkgemeenschapsfilosofie bij de tussenpersonen, i.c. de jonge ingenieurs en de bazen, hecht te doen
verankeren in hun basishoudingen en gedragingen ten opzichte van de
arbeiders. De voornaamste reden hiervoor was, dat in het industrieel
grootbedrijf de bedrijfsleiding niet meer persoonlijk met de arbeiders in contact kon treden. Er diende een onophoudelijke sociaal-pedagogische beinvloeding van met name deze tussenpersonen plaats te
vinden. Pas dan konden de "krachten ten goede in den arbeider worden
opgespoord, wakker gemaakt, tot ontplooiing gebracht. " 57)
Tegenover voornoemde positieve randvoorwaarden ten aanzien van de
64

'
totstandkoming van een werkgemeenschap' dient evenwel het bestaan
van een beginnende kloof tussen het personeelswerk en het bedrijf te
worden gesteld. Een kloof die verband hield met de institutionele
verankering van het personeelsbeleid, gekoppeld als dit was aan de

persoon van Kessler.

De positie van Kessler als economisch-commercieel directeur vormde
uiteraard een goede basis om het bedrijf ook bij het groter en complexer worden ervan als een geheel te kunnen blijven beschouwen. Het
probleem was echter, dat hij zijn taak niet zozeer in het bedrijf
had. Kessler had immers de leiding van de verkoop en de betrekkingen
met de buitenwereld. Naarmate het bedrijvencomplex verder in omvang
toenam, voelde Kessler zich meer en meer buiten de dagelijkse gang
van zaken binnen het bedrijf staan. In 1935, toen de bedrijfsveiligheidscommissies werden geinstalleerd, zou hij hier ruiterlijk voor
uitkomen. In zijn installatierede erkende hij zich enigszins een
buitenstaander te voelen ten aanzien van deze commissies die voor de
persoonlijke veiligheid zorg zouden moeten dragen in het bedrijf.
Kenmerkend voor de houding van Kessler - en in zekere zin van de
directie als geheel - was, dat hij bij deze gelegenheid beloofde een
ieder te behoeden voor de gevaren die van buitenaf dreigden, een
duidelijke hint naar de door het bedrijf geboden sociale zekerheid
tijdens de crisisjaren. Niettegenstaande zijn toenemende onbekendheid met de situatie in het bedrijf zelf, bleef Kessler echter binnen de directie verantwoordelijk voor het personeelsbeleid.
De uitvoering van het beleid was in handen gegeven van werkers uit
zijn naaste omgeving. De heer Blaauw had naast zijn werk als directiesecretaris (sedert 1925) de taak om de sociale verzekeringen en
de sociale fondsen te beheren. Sedert zijn benoeming als chef van de
Sociale Afdeling (in 1929) werd hij voorts bijgestaan door een drietal andere functionarissen voor de overige personeelswerkzaamheden:
de heer P. Verhoog voor beambtenzaken en de heren A. Konings en drs.
A. Demmers voor de arbeidersaangelegenheden. Deze naaste medewerkers
van Kessler waren in hun beleidsopvattingen ten aanzien van het personeelswerk sterk beinvloed door zijn mensgerichte ori@ntatie. Het
is met name in deze kern van beleidsvoerders op de personeelsafdeling, dat de werkgemeenschapsideologie haar voedingsbodem en maatschappelijk draagvlak had. Vooral Demmers was aanhanger van de werkgemeenschapsgedachte, waarover hij vaak van gedachten wisselde met
Blaauw en bedrijfsleider Spies. 58)

2.4. De sociale outillage van het bedrijf

De sociale beleidsopvattingen,
die de bedrij fsleiding er op na
hield, vonden hun materialisering in een specifiek stelsel van instituties en voorzieningen. De belangrijkste daarvan zullen hier nader in ogenschouw worden genomen, waar deze relevante onderdelen van
de sociale context ten aanzien van de industriile accommodatie van
arbeiders bij Hoogovens vormden.
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*

2.4.1. De sociale fondsen

I. Het Wenckebachfonds. De navolgende gebeurtenis uit de ontstaansgeschiedenis van dit fonds vormde al spoedig een collectieve herinbenering in de officiidle bedrijfshistorie, zoals die o.a.i n d e
drijfscourant en later ook bij de introductie van nieuwe werknemers
werd overgedragen.

De directie had het plan om, nadat de tweede hoogoven in bedrijf zou
zijn genomen (vanaf 8 februari 1926), een begin te maken met de vorming van een ondersteuningsfonds voor het personeel, en wel voor die
gevallen, waarin de door de overheid gecrederde sociale voorzieningen niet of onvoldoende voorzagen. De insteLUng van het fonds, te
noemen naar de stichter van het bedrijf, zou worden bekendgemaakt op
21 februari 1926. Echter in de nacht van 15 op 16 februari stortte
de grote opslagkraan in, naar later bleek ten gevolge van een constructiefout. De directie Met zich door deze ramp, die bij velen
het vertrouwen in de onderneming had geschokt, niet ontmoedigen en
besloot juist op dit kritieke moment tot een vervroegde, officiale
stichting van het Wenckebachfonds, teneinde van haar onverzwakt vertrouwen in de toekomst van het bedrijf blijk te geven. Op 17 februari maakte de directie bekend, dat het Wenckebachfonds was opgericht
en dat zij dit had gedoteerd met f 1 0.0 0 0, - . Sedertdien werd het
fonds elk jaar door het bedrijf gedoteerd.
Na een bescheiden start zou de werkingssfeer van het fonds zich
langzamerhand uitbreiden en in de loop van de jaren een sterke groei
doormaken.

In het begin werd het fonds door de directie beheerd, waarbij zij
in voorkomende gevallen overleg pleegde met vertegenwoordigers van
arbeiders of beambten. Formeel louter om technische redenen, maar
feitelijk mede vanwege sociale tegenstellingen die er ook bij Hoogovens indertijd tussen arbeiders en beambten bestonden, werd het
fonds gesplitst in twee afdelingen : 66n voor arbeiders en 66n voor
beambten. Op 9 juli 1929 kreeg de afdeling Arbeiders officieel
rechtspersoonlijkheid. Het werd een aparte. stichting en het vermogen
kwam los te staan van het bedrijf. Op 30 januari 1933 zou de afdeling Beambten een soortgelijke juridische en financi5le opzet krijgen. 59) Het beheer van het Wenckebachfonds, afdeling Arbeiders,
werd in handen gelegd van een raad van beheer, onder voorzitterschap
van de directie. De vier arbeidersleden werden gekozen uit en door
de arbeidersvertegenwoordiging (de Kern), een hierna nog te behandelen orgaan. De directie wees een drietal leden aan: een plaatsvervangend voorzitter, i.c.G.S.K. Blaauw, en twee beambten met adviserende stem, waaronder drs. A. Demmers, secretaris. ( Tot het boekjaar
1931/32 had ook de heer Blaauw slechts een adviserende stem).
Als officiale doelstellingen van het fonds werden in de stichtingsacte genoemd: het in bijzondere gevallen verstrekken van steun
in de vorm van geld, in natura of voorschotten aan arbeiders of aan
gewezen arbeiders der N.V. en nevenbedrijven en/of aan hun "betrekkingen" (naaste verwanten), alsmede het steunen van instellingen van
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liefdadige of sociale aard, die ten bate van de arbeiders der N.V.
en nevenbedrijven bestonden of nog zouden worden opgericht.
Alle arbeiders in vaste dienst, voor zover niet door het fonds
daarvan uitgesloten, waren verplicht lid. De eigen bijdrage bedroeg
aanvankelijk 0,5%e n sedert de oprichting van de afdelingskas voor
de ziekengeldverzekering van arbeiders (1 maart 1930) 0,75 % van het
loon.
De steun die door het fonds aan de arbeiders werd verleend, kan
worden onderscheiden in twee hoof dcategorie5n:
- aanvullingen van de uitkeringen die voortvloeiden uit sociale wetten of het algemeen fabrieksreglement van Hoogovens;
- individuele ondersteuning van arbeiders.
Wat de aanvullingen betreft, deze werden gegeven op de wettelijke
uitkeringen bij ziekte en ongeval, op inkomens beneden een bepaald
minimum, bij ontslag wegens invaliditeit, bij pensionering, aan degenen die uitgetrokken waren uit de ziektewet ( d.w.z. na het verstrijken van de wettelijke termijn van zes maanden voor ziekengelduitkering), aan de nabestaanden bij een ongeval of een ziekte met
dodelijke afloop, en ook eventueel noodzakelijke steunverlening bij
militaire herhalingsoefeningen.
De individuele ondersteuning was van allerlei aard, afhankelijk van
de specifieke ( prive) situatie van de betrokken arbeiders. De raad
van beheer stelde zich over het algemeen op het standpunt, dat alleen dan steun werd verleend, wanneer de leden van het fonds er naar
haar mening mee gebaat waren en andere hulp - o.a. door gemeentelijke en kerkelijke armbesturen - uitgesloten was.
De individuele ondersteuning betrof onder meer:
- doorbetaling van gederfd loon in verband met door de man verzuimde
werkdagen bij ziekte van de vrouw (of andere huisgenoten) en ontbreken van hulp in de huishouding;
- bijdrage in de kosten van een hulp in de huis houding;

- bijdrage voor extra rantsoenen (versterkende middelen e. d.)
ziekte van man, vrouw of kinderen;

bij

- vergoeding van extra kosten bij bevallingen, operaties, overlijden
van vrouw of kind, maar bijv. ook het volgen van een dieetkuur;
- vergoeding van kosten voor aanschaf van bepaalde zaken op medisch
advies

(gehoorapparaat,

steunzolen,

kunstgebit,

invalidewagen

e.d.);

- in sommige gevallen ook vergoeding van verpleegkosten van man,

vrouw of kinderen in sanatorium, rusthuis, e.d.
Soms werd financidle hulp geboden bij regeling van schulden. 60)

Bovendien voorzag sedert december 1930 een voorschotkas, ressorterend onder het Wenckebachfonds, tegen een geringe rente in de behoefte aan klein krediet, in principe tot maximaal f 100,-. Hiermee
wilde het bedrijf voorkomen, dat arbeiders het slachtoffer werden
van bepaalde woekerinstellingen. Voorschotten werden verleend op:
a) medisch-sociaal gebied: dokters-, ziekenhuis- en rusthuisonkosten, achterstand ziekenfondspremiebetaling, verpleging van kinderen
bij afwezigheid van moeder, etc. Meestal was de oorzaak van deze,
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door de betrokkenen niet op te brengen onkosten gelegen in het niet
lid zijn van een ziekenfonds;
b) huis houdelijk gebied: voor kleding, ledikanten, kolen, aardap-

pelen, fietsen, verhuizingen, reiskosten familiebezoek, etc.;

c) voor diversen, met name aflossing hypotheken, betaling van examengelden.
Tenslotte stelde sedert september 1934 een voorzieningskas, eveneens ressorterend onder het Wenckebachfonds, de arbeiders in de gelegenheid door sparen de bedragen bijeen te brengen, die voor bijzondere uitgaven als de hiervoor onder b en c genoemde nodig waren.
Dit sparen bestond uit een wekelijkse inhouding op het loon, waarbij
de gelden te allen tijde ter beschikking bleven. Ter voorkoming van
loonbeslag in verband met belastingschulden, kon men tot toetreding
worden verplicht en werd het spaarbedrag rechtstreeks aan de ontvanger der belastingen afgedragen. In dat geval waren de gelden uiteraard niet vrij ter beschikking van betrokkene.
Een belangrijke rol speelde de voorzieningskas bij het regelen van
financidle moeilijkheden als gevolg van lopende huurkoopcontracten
en dreigende loonbeslagen. De schuldeisers namen gewoonlijk genoegen
met een verklaring van de raad van beheer, dat de betrokkene ten behoeve hiervan bij de voorzieningskas spaarde.

Het Wenckebachfonds, afdeling Beambten, was ongeveer op dezelfde
leest geschoeid. Deze afdeling kende analoge doelstellingen en sociale voorzieningen,

alsmede een

soortgelijke constructie

met

een

raad van beheer.

Er waren echter verschilpunten, voortvloeiend uit de bestaande maatschappelijke bevoorrechting van beambten ten optichte van arbeiders.
Zo kwam bij de beambten na een voorlopige regeling, met tussentijdse
wijzigingen, in 1930 een regeling tot stand, waarbij gedurende de
tweede periode van zes maanden van een langdurige ziekte door het
fonds het volle salaris werd betaald. In het eerste halfjaar geschiedde dit door de onderneming. Eenzelfde regeling gold ten aanzien van arbeidsongeschiktheid als gevolg van een bedrij fsongeval.
Bovendien vergoedde het fonds gedurende deze periode van zes maanden
de eigen bijdrage van beambten aan het Pensioenfonds. In het eerste
halfjaar werd ook deze bijdrage door de onderneming betaald.
Men vergelijke dit met de situatie bij de arbeiders.
Vanaf 1 maart 1930 gold voor de arbeiders de volgende regeling: de
wettelijke uitkering volgens de ziektewet bedroeg 80 % van het loon
gedurende 26 weken (met &&n zgn. carenzdag, d.i. een wachtdag voordat het recht op een uitkering begon) . In de eerste week werd tot
95 %, in de tweede en derde week tot 90 % en vervolgens gedurende de
vierde tot en met de dertiende week tot 100 % aangevuld. (In de eerste week was de procentuele toeslag dus iets hoger dan in de tweede
en derde week, zeer waarschijnlijk in verband met eerdergenoemde
carenzdag). Met ingang van 1 februari 1931 gold een gunstiger regeling: in de eerste vijf weken werd door het fonds tot 95 % aangevuld
en gedurende de zesde tot en met de dertiende week tot 100 %. Vanaf
1 juli 1936 ontvingen arbeiders die onverkort werkten, ook over de
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eerste tot en met de vijfde week een aanvulling tot 100 %, terwijl
tevens de carenzdag werd afgeschaft. (Voor de arbeiders die verkort
werkten en van wie het weekinkomen 46 uren loon of minder bedroeg,
werd de wettelijke ziekteuitkering reeds vanaf februari 1931 gedurende de eerste tot en met de dertiende week tot 100 % aangevuld,
een regeling die uitsluitend als crisismaatregel was bedoeld) .
Na de termijn van dertien weken viel men echter terug op het niveau
van de basisuitkering van de ziektewet. Was er na het verstrijken
van de uitkeringstermijn van zes maanden ziekengeld kans op volledig
herstel, zonder blijvende invaliditeit, dan kon nog gedurende enige
tijd (niet nader gepreciseerd) een uitkering van f 16,- per week
worden verleend. Er gold een overeenkomst met de betreffende sociale
instellingen van de omringende gemeenten, dat deze in dat geval
f 8, - per week steun verleenden, zodat voor deze arbeiders een tijdelijk inkomen van f 24,- per week ontstond.
Bij een ongeval werd sedert februari 1931 gedurende de eerste vijf
weken tot 95 %, gedurende de zesde tot en met de dertiende week tot
100 %, en vervolgens tot en met de 26e week tot 80 % van het loon
aangevuld op de uitkering van de Rijks Verzekerings Bank. (Deze bedroeg 80 % van het loon gedurende zes weken en bestond daarna uit
een 'voorloopige rente' van 70 %). 61).
Ook werden aan beambten relatief hogere voorschotten ter consoli-

datie van schulden verstrekt. (Het bedrag daarvan hield verband met
de hoogte van het salaris) . Bij arbeiders was dit nooit meer dan ca.
f 100,-. Voorts was de beleidslijn ten aanzien van het verlenen van
consumptieve kredieten aan beambten veel minder stringent. Een ander
karakteristiek verschilpunt was nog, dat de raad van beheer van de
afdeling Beambten bij aanvragen om steun slechts in nader door haar
te bepalen gevallen informatie liet inwinnen over de stand van zaken
binnen het betreffende gezin. Dit in tegenstelling tot de beleidslijn die in dezen ten opzichte van arbeiders werd gevolgd, een
aspect dat nog aan de orde zal komen. 62)
Bijgaand overzicht (tabel 10) geeft een beeld van de ontvangsten en
uitgaven in verband met de eerder genoemde voorzieningen voor de ar-

beiders over de boekjaren 1927/28 en 1929/30 tot en met 1939/40.
Over het boekjaar 1928/29 ontbreken de betreffende gegevens.
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Tabel 10: Overzicht van ontvangsten en uitgaven Wenckebachfonds afdeling Arbeiders, afgerond in guldens 63)
Ontvangsten
Contributie arbeiders
Contrib. maatschappijen
Bijz. contr. derden
Entree bezoekers bedrijf
Boeten

1927/28 1929/30 1930/31 1931/32 1932/33 1933/34 1934/35 1935/36 1936/37 1937/38 1938/39 1939/40
5.944
10.944
-

interest

149
335
421

Diversen

-

Totaal

*)

7.097
7.097
3.996
200
361
1.509

-

13.568
17.068
5.788

11.758
11.758
241
208
2.982
30

10.351
10.351

2.084
-

12.713
12.713
1.186
314
282
1.989
-

188
544

300
164
2.711
736

9.998
9.998

415

9.622
9.622
305

153

118

2.112

3.033

179

122

2.784
6.203

10.271
10.271

-

501
103

11.037
11.037
455

12.046
12.046

143

119

191

2.780
515

2.234
1.129

1.918
-

13.532
13.532

-

-

895

502

17.793

20.260

39.240

29.197

26.977

24.613

23.401

22.822

29.587

25.967

28.469

29.675

Afdelingskas:
A. Aanvulling ziekengeld
B. Overige uitgaven

2.049
-

1.803

5.189

5.093
2.689

4.775
3.133

4.302
2.589

4.148
2.468

6.735

467

2'.387

6.686
2.686

6.170
3.233

9.122
3.543

10.490
3.513

Totaal

2.049

1.803

5.656

7.782

7.908

6.891

6.616

9.122

9.372

9.403

12.665

14.003

3.381
Toeslag bij ziekte
1.153
Toeslag bij ongeval
Bijz. uitk. bij ziekte
Hijz. uitk. bij ongeval
43
Uitk. bij ontsl. wegens inv.
Uitk. bij ontslag 65 jaar
Uitk. aan nagelaten betrekk. 434

6.914
1.951

5.702
1.685
504

6.920
1.964
-

5.457
1.313
1.063

6.014
1.236
10

7.614
890
73

12.650
1.392
407

12.286
1.783

80
197

8.004
1.921
456

18.234
1.866
484

18.625
3.762
975

Uitgaven

-4

-

0

Steun en verpleegkosten
Diversen

Toeslag gehuwden
Totaal

Saldo ultimo boekjaar

39

-

-

-

1.065

349
40
12

84
378
1.047

-

804

1.289
180
170

1.001

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.894
1.207

3.623

2.205

1.473

2.636

3.871

4.162

-

-

73

1.320
88

-

192
1.024
62

1.152
523

207
1.460

2.317
800

-

-

682

-

1.869
200
6.376

213
1.310
185

219
994
590

150
170
1.025
183

2.928

157

-

142
1.189
1.411

-

-

7.099

11.346

16.121

21.607

21.171

20.095

18.430

29.025

31.093

29.303

38.939

43.224

21.050

36.701

60.430

68.020

73.823

78.341

83.314

77.111

75.605

72.360

61.892

48.363

-

*) Er was dus nog een saldo over het boekjaar 1926/27 (resultaat van dotaties van directiezijde). Klaarblijkelijk is ook
een saldo ontstaan over het boekjaar 1928/29 waarover we geen gegevens hebben.

In het algemeen uitgavenpatroon van het Wenckebachfonds afdeling Arbeiders was sprake van een toename tot 1931/32 (in welk boekjaar de
uitgaven ruim f21.500 bedroegen), waarna zich een teruggang voordeed in de jaren tot en met 1934/35 (een daling tot ca. f 18.500).
Vervolgens zette een flinke stijging in, culminerend in een totaalbedrag van meer dan f 43.000 aan het eind van deze reeks van jaren.

Wat verder opvalt,

is de relatieve achteruitgang na 1934 /35 van het
in
fondskapitaal
verhouding tot de uitgaven. Tot en met 1934/35
waren de ontvangsten elk boekjaar ruimschoots groter dan de uitgaven. In 1935/36 kwam hierin evenwel een drastische ommekeer. Van
1934/35 tot 1939/40 zijn de jaarlijkse ontvangsten met ca. f 6.000,
de jaarlijkse uitgaven echter met ca. f 25.000 gestegen. Deze zeer
grote stijging van de uitgaven vloeide voor het allergrootste gedeelte voort uit de forse toename van de uitgaven in verband met
ziekteverzuim, in het bijzonder bij het moederbedrijf, Hoogovens.
64) Daarnaast waren deze tekorten vooral ook toe te schrijven aan
het feit dat het fonds vanaf april 1935 tot in het boekjaar 1937/38
aan gehuwde arbeiders met de laagste inkomens een toeslag op het
loon heeft uitgekeerd.
Volledigheidshalve vermelden we hier - zonder nader commentaar ook de overeenkomstige gegevens inzake het Wenckebachfonds afdeling
Beambten (zie tabel 11).
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Tabel 11: Overzicht van ontvangsten en uitgaven Wenckebachfonds afdeling Beambten, afgerond in guldens 65)

*)

1927/28 1928/29 1929/30 1930/31 1931/32 1932/33 1933/34 1934/35 1935/36 1936/37 1937/38 1938/39 1939/40
Ontvangsten
Gewone bijdragen
mnatschappijen
3.753
7.608
7.084
7.232
7.754
8.497
9.046
en beambten
7.651
7.118
7.121
7.088
Bijz. bijdragen
8.753
45
30
25
· 1.170
166
Entreegelden be895
547
241
300
415
321
459
455
zoekers bedrijf
149
188
313
Interest

489

Diversen
Totaal

13.144

1.058

1.273

1.546

1.533

1.710

2.263

2.298

79

9.403

8.950

-

9.209

9.702

-

555

1.216

10.103

Uitgaven
Ziektegeld vlg.
art. 5 huish.regl.
Uitk. bij ontslag
Uitk. bij ontslag
wegens inval.
Toeslag op pensioen, verleend
door Pensioenfonds

4

-

gen aan beambten
Uitk. aan nagelaten betrekk.
Premie wezenverzek.
Betalingen volgens
de ziektewet
Diversen
Naar voorschotkas
Uitkeringen (niet
nader gespecifi1.020
ceerd)
Totaa/
1.020
Saldo ult. boekj. 23.858

16.273

23.782

10.014

2.376
-

2.196

2.067

123

10

10.211

11.711

11.670

272

2.386
-

1.180

98
625

272

517

565

-

-

1.018

609

403

39

397

379

473

679

679

919

1.002

'4 Div. ondersteim in.

8.954

2.002

-

200

231

240

599

334

314

853

387

715

2.130

772

674
-

621
425

487
1.576

574
1.425

1.175
1.447

718
1.500

416
1.546

425
1.610

588
1.640

436
1.762

64
1.000

260

259

198

222

212

59

83

92

198
166

214
130

298

250

327
1.170

157

500

-

-

-

-

-

1.969

2.351

5.854

4.260

-

4.795

-

4.365

-

5.768

-

4.045

8.118

6.849

31.916

38.969

42.066

46.760

51.174

56.510

60.757

66.923

70.516

75.337

*) Ilet saldo per 1 april 1927 bedroeg f 11.734. Betreffende de boekjaren 1928/29 en 1929/30 ontbreken nodere gelievens,

dit met uitzondering van de navolgende: in het boekjaar 1928/29 werd f 15.000 naar het Pensioenfonds (lienmbten) overgeboekt. liet saldo ultimo het boekjaar bedroefI in voornoemde boekjaren respectievelijk f 16.273 en f 23.782. Voorts
was in de boekjaren 1931/32 tot en met 1933/34 het saldo ultimo het boekjaar telkens exclusief f 1.000 voorschotkas;
in de boekjaren 1934/35 en volgende was dit telkens exclusief f 1.500 voorschotkils.

Tenslotte past hier nog een opmerking betreffende de voorschotten
Wenckebachfonds afdeling Arbeiders. Het aantal verleende voorschotten vertoonde een duidelijke toename. Er was een stijgende vraag
naar voorschotten, die vanwege het beperkte budget - beschikbaar was
aanvankelijk slechts f 1000, vanaf 1934/35 f 2000 per boekjaar vanzelfsprekend niet geheel kon worden gehonoreerd. Hier tegenover
stond dan ook een toenemend gebruik van de voorzieningskas tot 1939,
waarna een daling intrad. Men vergelijke daartoe de volgende overzichten. ( Ten aanzien van de voorzieningskas ontbreken gegevens betreffende het boekjaar 1939 /40; bedragen steeds in afgeronde guldens). 66)
Tabel 12: Verleende voorschotten aan arbeiders 1931 - 1940

Aantal

f

20-35

f

25-30

f

f 35 en

30-35

Totaal
bedrag

hoger
1931/32
1932/33
1933/34
1934/35
1935/36
1936/37
1937/38
1938/39
1939/40

40
93
195
274

59
93

262
315
379

103
141
104

360

14

f

(verdeling onbekend)
(verdeling onbekend)
81
49
133
36
143
14
160
14
198
71
237
94
(verdeling onbekend)

307

958
3.000
5.789
6.611
5.521
6.161
7.733
8.602
6.841

6
9
2
6
15

Tabel 13: Voorzieningskas 1934 - 1939 (arbeiders)

1935/36

1934/35

Saldo begin boekj.

-

f

Storting arb.Hoogov." 3.820
"

"

"

"

Mekog

Cemi j

"
f

"

1937/38

1936/37

1938/39

f

1.146

f

3.753

f

4.495

f

6.298

"

12.633

"

20.236

"

25.875

"

30.547

2.2 2 0

"

4.7 9 2

"

7.0 1 9

"

8.0 6 5

132

"

311

"

349

"

313

6.172

f

18.882

f

31.357

f

38.751

Opgevr. door deeln. f 1.558 f

5.459

f 12.841

Bet. belastingen

9.670

" 14.021

" 3.468 "

f 17.996
" 14.455

"

"

8.6 5 7

307

f 45.809

f 19.794
" 18.244

Saldo einde boekj. " 1.146 " 3.753 " 4.495 " 6.298 " 7.771
f

6.172

f

18.882

f

31.357

f

38.751

f 45.809

Bij de interpretatie van voornoemde gegevens moet uiteraard rekening
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worden gehouden met veranderingen in het aantal arbeiders in vaste
dienst. Dit aantal, betreffende het gehele bedrijvencomplex, daalde
in de jaren 1931 t/m 1936 (behoudens enige zeer lichte tegenbewegingen tussentijds) van 1131 tot 933 man. Eerst in 1937 nam het aantal
vaste arbeiders toe om in 1939 weer het oude niveau van 1931 te bereiken.
Reeds aan het eind van de jaren twintig was het huisbezoek aan de
gezinnen van de aanvragers om steun ontstaan. Alvorens de raad van
beheer afdeling Arbeiders een beslissing tot het geven van steun
nam, trachtte zij zich door een nauwkeurig onderzoek van de maatschappelijke omstandigheden van de aanvrager (en zijn gezin) op de
hoogte te stellen . In de allereerste periode ging drs . A. Demmers,
belast met de dagelijkse leiding van de Sociale Afdeling, persoonlijk op huisbezoek. Van deze huisbezoeken werd door hem steeds verslag uitgebracht aan de raad van beheer.
Tijdens zijn vergaderingen in maart 1934 kwam de raad met betrekking
tot het verlenen van steun aan gezinnen van leden van het fonds die
"verarmden", tot de slotsom, "dat vooral in die gevallen waar moeilijkheden zijn ontstaan door gebrek aan doortastendheid van man
en/of vrouw slechts dan financieelen steun kan worden geboden wanneer een sociaal instituut of vrouwelijke sociaal werksters bijstand
verleenen in den vorm van leiding geven aan zulk een gezin". 67) In
dezelfde periode kreeg de Sociale Afdeling door een toevallige samenloop van omstandigheden de beschikking over een volontaire die in
1934 nog enkele maanden als huisbezoekster werkzaam is geweest. Het
jaar daarop was een leerlinge van de School voor Maatschappelijk
Werk te Amsterdam als stagiaire het fonds behulpzaam. Naar de mening
van de raad van beheer was inmiddels gebleken, dat door het werk van
een dergelijke persoon in een duidelijke behoefte werd voorzien.
Derhalve werd per 1 maart 1936 voor het eerst een huisbezoekster in
dienst genomen (mevr. J. C. Deinum-Kooman). Deze lichtte de raad van
beheer over alle aanvragen voor. 68) Zij hield voortdurend contact
met gesteunde gezinnen. Richtte zij zich aanvankelijk speciaal op de
zorg voor zieken, al spoedig strekten haar activiteiten zich ook uit
over de lichamelijk gezonde werknemers. Tevens hield de huisbezoekster regelmatig een spreekuur op de fabriek, waarbij haar werk bestond in raadgeven en verwijzen naar gespecialiseerde instanties en
personen.

De bemoeienis van het bedrijf, i.c. de Sociale Afdeling, met de
priv6situatie van de betrokken arbeiders ging in sommige gevallen
volgens huidige begrippen nogal ver. Van de destijds door de Sociale

Afdeling zelf onderscheiden taakvelden is in dit verband met name de
' regeling van de persoonlijke verhoudingen in het bedrijf' van belang. Dit domein omvatte het opbouwen en bijhouden van een zeer gedetailleerd databestand ten aanzien van de persoon van de individue-

le werknemer, zijn werksituatie (taakuitoefening), alsmede zijn priv situatie. Reeds in 1927 was het bedrijf ertoe overgegaan om van
elke arbeider in dienst van de onderneming een persoonsdossier aan
(of
te leggen, waarin alle mogelijke informatie betreffende hem
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haar) werd opgeborgen. Registratie van de voornaamste persoonsgegevens, waaronder godsdienst, lidmaatschap van vakorganisatie e.d.,
vond plaats op een zgn. stamkaart. Verder verzamelde men allerlei
gegevens over het priv&leven en de gezinssituatie. Dit geschiedde
door middel van gesprekken met de chefs van de arbeiders, ziekenbezoek, de hulp van de wooninspectie, etc. 69) Een volledig inzicht in
al deze aspecten werd noodzakelijk geacht voor het vaststellen van
het individuele loon, het plaatsen van de 'juiste man op de juiste
plaats', scholing voor bepaalde functies en voor het oplossen van
moeilijkheden in de priv6sfeer.
Voor het aanpakken van laatstgenoemde moeilijkheden zag men het
Wenckebachfonds als de meest aangewezen instantie.
"De taak van het fonds is vooral opvoedend. Het is het beste om de
oorzaak van het kwaad weg te nemen", zo luidde de basisfilosofie.
70) Wanneer bijvoorbeeld iemands financildle problemen door bemiddeling van het bedrijf waren opgelost en de raad van beheer bevreesd
was, dat door "onoordeelkundig huishouden" van de vrouw wellicht opnieuw moeilijkheden zouden ontstaan, werd - teneinde het huishouden
in goede banen te leiden - aan de vrouw een huishoudboekje ter hand
gesteld, waarin zij alle uitgaven kon aantekenen. Hierop werd dan
door het ondersteuningsfonds, i.c. de huisbezoekster, toezicht uitgeoefend. Voorts werd bij alle schuldregelingen de betrokkene niet
alleen gewezen op zijn verantwoordelijkheid zowel in financieel als
in moreel opzicht, maar werd het persoonlijk contact ook benut om de
oorzaak van het ontstaan van de schulden op te sporen en, indien mogelijk, weg te nemen:
"Daar deze oorzaken voor liet overgroote deel terug te brengen
zijn tot (ongerechtvaardigde) vrees of (valsche) schaamte, tot
wantrouwen of te weinig vertrou wen in den Raad van Beheer ( . . . )e n
niet zelden ook tot oneenigheid of elkander verkeerd verstaan van
man en vrouw, wordt ·getracht door met den man te spreken diens
vertrouwen te winnen en voorts door soms zelfs een intieme aangelegenheid van een gezin eerlijk en ronduit te bespreken, een nieuwe basis te leggen voor een goed marcheerende huishouding". 71)
Aldus werd in 1939 de kern van het onderhavig beleid door de Sociale
Afdeling verwoord bij de beantwoording van een landelijke bedrijfsenqu&te door het Nederlands Instituut voor Efficiency. Mag dit beleid op grond van hedendaagse normen als bevoogdend worden beschouwd, in die tijd werd dit door de meesten van de betrokkenen
niet als zodanig ervaren. Men kan echter staande houden, dat een
dergelijk sociaal beleid ten aanzien van de priv6sfeer niet geheel
in overeenstemming was met de officieel door de bedrijfsleiding gehuldigde filosofie.
II. Pensioen fonds. Op 1 januari 1929 kwam het pensioenfonds voor beambten van Hoogovens en van het vooralsnog enige nevenbedrijf Mekog
tot stand. Bij de behandeling van het voorstel hiertoe was in de
vergadering van de raad van commissarissen de vraag opgeworpen, of
het niet gewenst zou zijn om met de pensioenregeling eerst bij de
arbeiders te beginnen. De directie - bij monde van Kessler - meende
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van niet, hoewel zij het belang van een arbeiderspensioen wel erkende. Dit zou echter verplichtingen van een veel grotere omvang met
zich meebrengen, die de onderneming op dat moment nog niet op zich
kon nemen. Bovendien was de directie van mening, dat de arbeiders
een behoorlijk loon verdienden, terwijl haars inziens de salarissen
van de beambten eerder aan de krappe kant waren. Nadrukkelijk wilde
de directie ook eerst ervaring met de pensioenregeling voor beambten
opdoen. Deze regeling behelsde een ouderdomspensioen, te bereiken op
65-jarige leeftijd, eventueel een vervroegd pensioen vanaf 55 jaar;
voorts een weduwenpensioen, alsmede een aanvullend weduwenpensioen,
een uitgesteld ouderdomspensioen en een uitgesteld weduwenpensioen.
De premie bedroeg 8 % , waarvan de onderneming en de beambten ieder

de helft voor hun rekening namen.
Met een vertraging van ruim negen jaar, die vooral aan de economische crisis was toe te schrijven, kwam op 1 april 1938 de Stichting
Pensioenfonds ten behoeve van de Arbeiders der N.V. Koninklijke
Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken en Nevenbedrijven tot
stand. Het fonds was op dezelfde wijze ingericht als dat voor de beambten ,d.w.z.d e financi@le grondslag voor het oudersdomspensioen
werd gevormd door de betaalde premies.
Het desbetreffend pensioenreglement was in hoofdlijnen gelijk aan
dat van de beambten. Alle in dienst zijnde arbeiders van Hoogovens,
Mekog en Cemij, die 20 jaar of ouder waren, traden automatisch tot
het fonds toe. De betrokken arbeiders droegen ieder 3 % bij van het
totale aan normaal loon, overgeld, premies e.d. wekelijks ontvangen
bedrag, afgerond naar beneden op hele guldens en verhoogd met 30 ct.
per week. Dit laatste hield verband met de verzekering van het weduwenpensioen, dat op een vast bedrag was gefixeerd. Hierin school
ook de voornaamste oorzaak van het onderling verschil tussen de be-

treffende percentages van beide pensioehfondsen. Ook het bedrijf
droeg 3 % in de premie bij, eveneens op eerdergenoemde wijze verhoogd met 30 ct. per week. 72) Met dit pensioenfonds liep Hoogovens
voor op het bedrijfspensioenfonds in de metaalnijverheid, dat pas na
de oorlog - in 1947 - zou worden ingevoerd en waarvan het bedrijf
vrijstelling zou worden verleend. 73)
2.4.2. De Kern

Op instigatie van de directie werd op 24 augustus 1927 in het beeen nieuw overlegorgaan voor de arbeiders, bestaande uit
twaalf leden, geinstalleerd : de Arbeiderskern, kortweg als ' de Kern'
aangeduid. Dit geschiedde na een vrij moeizame aanloopperiode, waarin de reeds eerder vermelde verwikkelingen rondom de anarchistisch
geori5nteerde arbeidersorganisatie van G. Kelder centraal stonden.
De Kern was binnen het bedrijf een eerste vorm van overleg, die na
1945 verder zou worden uitgebouwd.
Werden de arbeidersvertegenwoordigers de eerste maal nog door de directie aangewezen, in april 1929 vond de eerste verkiezing door de
arbeiders plaats. Op de Kern drukten de officieel erkende vakorganisaties een zwaar stempel. De moderne, de rooms-lgatholieke en de pro-

drijf
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testants-christelijke bonden stelden ieder kandidaten, waaruit door
de werknemers kon worden gekozen. Directie en Kern vergaderden in
principe om de zes weken. In deze bijeenkomsten heerste een open gespreksklimaat, waarin allerminst van een gedweeo opstelling door de
arbeiders sprake was. De meningen konden soms fel botsen. 74) Zo gaf
de voorzitter, Rijk de Waal (in 1923 als bankwerker in dienst getreden, A.N.M.B.-lid), in maart 1929 uiting aan de grote onvrede
onder de arbeiders over de wijze waarop individuele loonsverhogingen
waren toegekend, en sprak hij zijn teleursteUing uit over de afwijzende houding van de directie ten aanzien van een algemene loonsverhoging. Bovendien verweet De Waal de directie, dat deze niet alle
daartoe in aanmerking komende zaken via de vertegenwoordiging liet
behandelen. 75)
Wat het laatste punt betreft: de directie ging er aanvankelijk van
uit, dat de gedachtenwisseling met de Kern tot punten van meer ondergeschikt belang beperkt kon blijven, daar de arbeidsverhoudingen
en -voorwaarden (met name loonregelingen) via de Metaalbond met de
landelijke vakorganisaties werden afgehandeld. Sedert begin 1932
maakte de directie echter wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden,
ook al werden deze in het overleg met de landelijke bonden geregeld
-, eerst bij de arbeidersvertegenwoordiging aanhangig. De noodzaak
van de voorgestelde maatregelen trachtte zij hierbij steeds duidelijk te verantwoorden. 76)
Vooral in het begin van het bestaan van de Kern waren er nogal wat
arbeiders die dit een overbodig instituut vonden, omdat zij meenden
met hun problemen rechtstreeks bij de Sociale Afdeling terecht te
kunnen. In deze gedachte school een zekere grond van waarheid. Tijdens een vergadering vah de Kern met de directie, in juni 1931, kwam
de verhouding tussen de Sociale Afdeling en de Kern expHciet als
probleempunt aan de orde. De Waal was van mening, dat de Sociale Afdeling ten onrechte bepaalde personeelszaken (in de notulen helaas
niet nader gespecificeerd, mve) voor haar rekening nam, die voor bespreking naar de Kern hadden moeten worden doorverwezen. Hierdoor
zou de Kern ook bij de arbeiders die sceptisch stonden tegenover dit
instituut, haar bestaansrecht kunnen bewijzen. De directie kantte
zich - bij monde van Kessler - tegen dit standpunt van de arbeidersvertegenwoordiger. Zij achtte het onjuist om aangelegenheden die de
Sociale Afdeling als routinezaken kon afhandelen, in de vergadering
met de Kern aan de orde te stellen. De bijeenkomsten van de arbei-

dersvertegenwoordiging dienden voor behandeling van zaken van algemeen belang en de Sociale Afdeling zou geen beslissingen ten aanzien
van dergelijke zaken nemen. Blaauw merkte nog uitdrukkelijk op, dat
de Sociale Afdeling geen dingen ondernam, die de positie van de arbeidersvertegenwoordiging zouden kunnen schaden. 77)
Ondanks soms grote meningsverschillen kwam het nooit tot een onherstelbare breuk tussen de directie en de Kern. De directie getroostte zich dan ook veel moeite om de Kern telkenmale van de redelijkheid van haar beleid te overtuigen. Dit juist ook in de periode van de voor het voortbestaan van het bedrijf noodzakelijke loonsverlagingen en werktijdverkorting tijdens het begin van de jaren
77

dertig. Regelmatig werden de economische vooruitzichten van het bedrijf in de desbetreffende vergaderingen naar voren gebracht, waarbij inzage werd gegeven in essentidle bedrij fsinformatie. 78)
Overigens trachtte de directie soms nog op andere wijze bij het personeel begrip te wekken voor de moeilijke omstandigheden, waaronder
het bedrijfsbeleid in de crisisjaren moest worden gevoerd. Een opmerkelijk voorbeeld hiervan is de uiteenzetting die Kessler op 28
januari 1932 tijdens een tweetal bijeenkomsten (in verband met de
ploegendiensten) voor het gehele personeel gaf over ' De economische
crisis en de invloed daarvan op de Hoogovens en de nevenbedrijven',
het geheel verluchtigd met een diaprojectie van grafieken.
Hij
trachtte hierbij de werknemers te bewegen genoegen te nemen met een
loonkorting van 12 f % , waar tegenover stond, dat niemand zou worden
ontslagen. 79) Naar later zou blijken, is Kessler grotendeels in
zijn streven geslaagd, hetgeen niet zo verwonderljk is, gezien de
ernst van de economische recessie en de grote angst voor werkloosheid onder het personeel, terwijl anderzijds ook de belofte inzake
het afzien van ontslagen gestand werd gedaan.
De Kern verwierf geleidelijk burgerrecht onder de arbeiders. Vanaf
halverwege de jaren dertig mocht zij zich in een groeiende populariteit verheugen, getuige ook de hoge opkomstpercentages voor de Kernverkiezingen in 1937 en 1939, respectievelijk 82,3 en 81,9 % . 80 )
Dit instituut was inmiddels een onverbrekelijk bestanddeel van de
sociale infrastructuur van het bedrij f gaan vormen.
2.4.3. Het verenigingsleven rondom het bedrijf
In 1928, het jaar waarin een betere verstandhouding tussen de bedrijfsleiding en het arbeiderspersoneel tot stand kwam, begon een
streven te ontstaan om de ruim 800 werknemers tot een gemeenschap
aaneen te smeden. Het is vooral drs . A. Demmers geweest, die zich
hiervoor - vanuit de ideale achtergrond van het volksontwikkelingswerk - heeft beijverd en daarmee een sterke stimulans gaf aan het
plaatselijk verenigingsleven.
Adolf ("Dolf") Demmers, geboren in 1899 te Tjimahi (Java), werd - na
in 1927 zijn doctoraal examen in de Handelswetenschappen te Rotterdam te hebben behaald - op 14 mei 1928 als assistent op de Sociale
Afdeling aangesteld. Het jaar daarop volgde zijn benoeming tot chef
van de Sociale Afdeling. Hoewel econoom qua vooropleiding zijnde,

zou hij zich in zijn achtereenvolgende functies bij Hoogovens voornamelijk met het sociaal beleid en nauweUjks met economische zaken
bezighouden. Als zodanig zou hij duidelijk zijn stempel drukken op
het sociaal beleid en het verenigingswerk in en rondom het bedrijvencomplex. Hij was onder meer oprichter en redactielid van het bedrijfsblad S a m e n e n legde in het kader hiervan contact met de
reeds eerdergenoemde ds. J.D. van Calcar in verband met artikelen
van algemeen opvoedende strekking betreffende "de mens in een werkgemeenschap." 81)

Naast de beambtenvereniging ' De Gieteling', die inmiddels van de
grond was gekomen, waren er enkele minder geslaagde pogingen om on78

der de arbeiders voetbalclubs, toneelverenigingen e.d. op te richten. Getroffen door het zijns inziens grote aantal tegenstellingen
onder het personeel, met name die tussen arbeiders en beambten,
vroeg Demmers zich af "hoe een vereeniging op te richten welke deze
verderfelijke en onnoodige tegenstellingen uit den weg zou kunnen
ruimen. " 82) Het bestuur van ' De Gieteling' was tegen de oprichting
van een dergelijke nieuwe organisatie gekant; wel was het eventueel
bereid ook arbeiders tot de vereniging toe te laten, die dan onderafdelingen voor voetbal, enz. zouden kunnen stichten. Het lidmaatschap van zo' n onderafdeling gaf echter geen stemrecht, reden waarom
op dit voorstel niet werd ingegaan. Getracht werd nu om de reeds bestaande sportclubs tot samenwerking te brengen, teneinde van hieruit
tot een verdere uitbouw te komen. De animo van deze clubs was aanvankelijk echter niet groot; men was zeer aan de eigen zelfstandigheid gehecht.

Niettemin werd in het voorjaar van 1929 een nieuwe vereniging, zowel
voor arbeiders als voor beambten, opgericht, onder de naam ' Sport'
'
Staten-Hoogovens ' . Sport omdat het in het begin alleen sportverenigingen betrof; ' Staten' verwees naar de Staten van Holland die
zich tijdens de Tachtigjarige Oorlog aanvankelijk slechts aarzelend
aaneensloten, met het behoud van een zo groot mogelijke zelfstandigheid van de aangesloten steden en kwartieren. Als hoofddoel zagen de
oprichters - waaronder Demmers als centraal figuur, hij werd voorzitter - het op "zo natuurlijk mogelijke" wijze bevorderen van onderlinge contacten tussen de verschillende groeperingen onder het
Hoogovenpersoneel. Dit in tegenstelling tot o.a. het streven van de
naar hun mening te sterk op eigen belangen en voorrechten gerichte
beambtenvereniging. Het gezamenlijk beoefenen van sport was slechts
een middel hiertoe. 83)
Uiteraard was het bestuur van ' De Gieteling ' weinig ingenomen met
dit initiatief; botsingen bleven in de beginfase dan ook niet uit.
Eenmaal begonnen was de groei van de nieuwe vereniging die weldra
tot ' Hoogovenstaten' werd omgedoopt, omdat ze niet langer enkel uit
sportclubs bestond, niet meer te stuiten. Behalve een korfbal-, gymnastiek- en voetbalclub, de drie oudste afdelingen van de vereniging, kwamen er na verloop van tijd ook clubs voor jeugdwerk, technische ontwikkeling, huisvlijt en toneel. Naast werknemers van Hoogovens werden ook zgn. buiten-leden lid van de vereniging. Dit was
een direct uitvloeisel van de uitdrukkelijke intentie om in dezen
niet het sociaal beleid bij PhUips na te bootsen. Geen buiten-leden
aannemen stond voor de leiding van Hoogovenstaten gelijk met "het
plegen van geestelijke inteelt". 84)
Arbeiders en stafleden werkten nauw samen bij de uitvoeringen tijdens de traditionele jaaravonden; er werden gezellige oliebollenavonden gehouden op kasteel Assumburg te Heemskerk, feestavonden
door de diverse afdelingen georganiseerd, etc. Toen in 1934 het
sportterrein Boschlust door uitbreidingen werd opgeslokt en men voor
de vierde maal in successie moest verhuizen, werd door eigen krachten in de vrije tijd - binnen acht maanden - het nieuwe sportcomplex
Watervliet aangelegd. Van de werkzaamheden voor het complex werd
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zelfs een bedrijfsfilm vervaardigd. Buiten de grond was door de directie ook een som geld voor het aan te schaffen materiaal ter beschikking gesteld. 85)
Dit alles overeenkomstig het devies van Kessler, dat het bedrijf wel
bereid was om de vereniging financieel te (blijven) steunen,

mits de

leden ter zake zelf initiatieven ontplooiden en zich hiervoor persoonlijke offers wilden getroosten. 86) Voornoemd uitgangspunt zou
de directie sedertdien ten aanzien van de financiering van activiteiten op het terrein van de vrije tijdsbesteding van het personeel
steeds blijven hanteren.
In 1936 kende Hoogovenstaten negen bloeiende afdelingen en telde
zij in totaal 1.015 leden. Het daaropvolgend jaar bracht echter een
er
reeks tegenslagen. Er ontstond wrijving in de toneelafdeling;
korfbalverenigingen.
traden moeilijkheden op bij de gymnastiek- en
Het dagelijks bestuur greep deze crisis in de ontwikkeling van de
vereniging aan om zich eens goed te bezinnen op de fundamenten van
het verenigingswerk en vervolgens orde op zaken te stellen. Nog in
hetzelfde jaar trok het voor het eerst in het bestaan van Hoogoven-

staten professionele krachten aan. In opdracht van het bestuur organiseerde een sociaal-pedagoog, drs. J. Jonges, gedurende twee achtereenvolgende winterseizoenen een reeks bijeenkomsten, waarin hij
voor het bedrijfskader de problemen van de vrije tijdsbesteding be-

- geheel in harmonie met de
sprak. Tijdens deze bijeenkomsten werd
werkgemeenschapsgedachte - een solidaristische mens- en maatschappijvisie op het ontwikkelingswerk ten aanzien van jeugdigen en volwassenen overgedragen. In de uiteenzettingen keerden herhaaldelijk
termen als ' gemeenschapszin ' , ' zelftucht' en ' sociaal verantwoordelijkheidsbesef' terug. Hierbij werd voortdurend de noodzaak van karaktervorming in de richting van een sociaal denkend, voelend en
handelend gemeenschapswezen beklemtoond. 87)
Van meet af aan heeft de directie zich op het standpunt gesteld,
dat de sociale functie van het bedrijf k6n noch mBcht worden overgedragen aan de personeelsvereniging, maar primair door de Sociale Af-

deling diende te worden vervuld. Wel achtte zij het werk van Hoogovenstaten en dat van de personeelsafdeling zeer nauw aan elkaar
verwant. Hoogovenstaten verdiende dan ook van laatstgenoemde afdeling alle steun. Het werk van de Sociale Afdeling, dat naar de mening van de betrokken beleidsmakers qua doelstelling weinig met
Hoogovenstaten verschilde, bestreek echter een groter terrein. De
Sociale Afdeling zou vooral actief zijn op het terrein van de ' georganiseerde hulpverlening', Hoogovenstaten daarentegen op dat van de
'
onopzettelijke beTnvloeding ' ( sic ! ) . Beide instanties zouden worden
gekenmerkt door een streven naar het scheppen van vertrouwen en het
versterken van het saamhorigheidsgevoel binnen het bedrijf, heette
het in een interne beleidsnotitie. 88)
Als uitgangspunt van de beleidsfilosofie die men huldigde, gold de
stelregel: "Het gehele werk van Hoogovenstaten, zowel als van de
Sociale Afdeling en andere organen onzer Maatschappij dient gedragen
te worden door de overtuiging dat men niet slechts den bij het arbeidscontract bedongen arbeid behoort te leveren, doch ook voor de
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werkgemeenschap en voor zijn medewerkers verantwoordelijk is. " 89)
Aldus vormden Hoogovenstaten en de Sociale Afdeling tezamen de twee
belangrijkste media, waarvan de centrale bedrijfsleiding zich bediende bij haar pogingen het door haar beoogde bedrijfsklimaat te
reahseren.

Niet het gehele personeel kon zich echter vinden in de opzet van de
personeelsvereniging. Er waren werknemers die wantrouwend tegenover
Hoogovenstaten bleven staan, door hen beschouwd als een van bovenaf,
door de directie geleide organisatie die slechts als zoethouder voor
het personeel zou dienen en waardoor bestaande tegenstellingen zouden worden verdoezeld. 90) Voor zover ons bekend, ging het hier
evenwel slechts om een kleine minderheid die niet in het openbaar
van zich liet horen en zeker geen actieve oppositie tegen de bestaande vereniging voerde.
2.5. Sociaal beleid en bedrijf

Hoe was het nu gesteld met de relatie tussen de beleidspraktijk
van de Sociale Afdeling, zoals deze tot ontwikkeling kwam, en de
gang van zaken in het bedrijf?
Het dient te worden onderkend, dat de kleine staf van directeur
Kessler die dagelijks uitvoering gaf aan het personeelsbeleid, het
'
bedrijf weliswaar beschouwde als een werkgemeenschap', maar deze
medewerkers zelf toch voornamelijk aan de periferie van het bedrijfsgebeuren hun werk deden.
Vanaf het midden van de jaren dertig ontstond een begin van discrepantie tussen het gebeuren in het bedrijf en het centrale personeelsbeleid. Een gevolg van deze ontwikkeling was, dat enerzijds bij
de uitvoering van het personeelsbeleid hoe langer hoe minder rekening werd gehouden met de feitelijke en mogelijke sociale gedragingen van de werknemers in hun specifieke arbeidssituaties, en het anderzijds ook moeilijker werd om in de onderscheiden bedrijfseenheden
het centraal bepaalde personeelsbeleid te realiseren. Voornoemde
discrepantie was niet in de laatste plaats toe te schrijven aan het
feit, dat de inspirerende leider, ir. Kessler, vanwege zijn primair
extern gelegen werkzaamheden steeds meer weggroeide van het interne
bedrijfsgebeuren. Bleef de werkgemeenschapsgedachte het normerend
uitgangspunt voor de verdere uitbouw van het personeelsbeleid, de
verwerkelijking van deze gedachte leverde de nodige problemen op,
omdat de activiteiten op dit vlak voornamelijk werden gedntameerd
vanuit het directiesecretariaat en niet of nauwelijks via de interne
bedrijfsleiding. 91)
De hogere leiding binnen elk van de bedrijven mocht dan wel officieel de werkgemeenschapsgedachte onderschrijven, meer van invloed
op de praktijk was het doen en laten van het lager bedrijfskader
dat dagelijks rechtstreeks met de arbeiders te maken had. Hiermee
zijn we beland bij een brandende kwestie die in de periode voor 1940
de hogere bedrijfsleiding sterk heeft bezig gehouden en in het bedrijvencomplex sociale wrijvingen met zich mee bracht: de problema81

tiek van de selectie en opleiding, respectievelijk vorming van het
lager toezichthoudend personeel (de bazen en opzichters).
Dr. 0. Wehrheim schreef in zijn terugblik in 1944 over deze periode:

"Bij de inbedrijfstelling van het Hoogovencomplex was de bezetting der bazenplaatsen afhankelijk van toevallige factoren. Keuze
op grond van een gefundeerd oordeel was niet mogelijk, de taak der
bazen was veelal niet scherp omschreven. Dit leidde al spoedig tot
moeilijkheden in het bedrijf en tot conflicten tusschen superieuren en arbeiders, met als gevolg een toenemende belangstelling
voor de vraag, hoe hierin verbetering te brengen. In eenige gevallen werden ongeschikte personen vervangen door anderen, gelijktijdig werd er naar gestreefd het niveau van het opzichthoudend personeel te verhoogen. Verder werden door regelmatig contact met de
bazen en besprekingen over de moeilijkheden die zich voordeden,
verbeteringen tot stand gebracht. Tenslotte is een eerste begin

gemaakt met de organisatie van bazen-cursussen.
De positie van de bazen is steeds moeilijk geweest. Zij hebben de
orders der leiding in de praktijk tot uitvoering te brengen en
hebben te zorgen voor doelmatige uitvoering ervan. Vaak valt hierbij een zekeren tegenzin van een deel der arbeiders te overwinnen.
Daar de meeste bazen zelf arbeider zijn geweest, is het voor hen
niet gemakkelijk zich op te werken tot een onafhankelijke positie
van uitvoerder tot leidend figuur. Aan hem zijn hooge eischen te
stellen wat betreft tactisch optreden en het bezitten van overtuigenden invloed. Betrekkelijk geringe verantwoordelijkheid en beperkte promotiekansen maken het noodzakelijk om steeds weer op arbeiders terug te vallen bij de aanstelling van nieuwe bazen. Personeel met technische opleiding en van hooger geestelijke standing, is op den duur niet tevreden met de eenvoudige positie van
baas." 92)

Er werden doelbewust pogingen in het werk gesteld om de mentaliteit van het lager bedrij fskader in positieve zin te beTnvloeden. In
de contacten van de hogere bedrijfsleiding met dit kader werd sterk
de nadruk gelegd op een goede verstandhouding tussen superieuren en
ondergeschikten, in de geest van de werkgemeenschapsgedachte. In

januari 1933 heeft ing. F.W.E. Spies, bedrijfsleider - kort tevoren
eveneens tot veiligheidsingenieur benoemd -, de opvattingen van de
drijfsleiding hieromtrent uiteengezet in een lezing onder de titel
' Wat is leider zijn?' . Dit geschiedde ten overstaan van het voor het
venigheidsbeleid verantwoordelijke personeel dat een zeer groot
deel van het bestaande bedrij fskader (bazen, opzichters, maar ook
ingenieurs) omvatte. Na onder meer te hebben gesteld, dat leiderschap, naast de uitvoering van opdrachten van de directie, niet
alleen de behartiging van de materidle, maar vooral ook van de geestelijke belangen van de ondergeschikten omvatte, hield Spies de na'
volgende peptalk' :
"Wij leiders moeten er c. . . ) mee rekenen, menschen onder ons
gezag te hebben, die tegen de dingen met andere oogen aankijken
dan wij zelf. Wij allen hier leven in veel sterkeren zin mede met
den gang van zaken in ons bedrijf, stellen meer belang in alle levensuitingen van dit bedrijf dan de arbeider, die zich lang niet
82

in eenzelfde mate met juist deze onderneming verbonden voelt dan
wijzelf. De ondergeschikte rol, die de arbeider door zijn werkzaamheden speelt, het bewustzijn van den man, ieder oogenblik door
iedereen vervangen te kunnen worden, het gevoel dat de werkgever
juist in zijn eigen persoon minder belang stelt dan in den persoon
van zijn 'leider', zijn de oorzaak van wantrouwen of zelfs afgunst
tegen dezen. Maar verder geven deze gedachtencomplexen hem ook
sterk het gevoel, zich tegen deze invloeden van den leider te moeten beschermen, door in het gemeenschappelijk georganiseerde optreden een zekere rechtspositie te verkrijgen. Niemand onder ons
zal dit streven van deze arbeiders als niet gerechtigd misprijzen.
Het is aan geen twijfel onderhevig, dat de arbeider de bewuste behartiging zijner belangen liever niet zichzelf als enkeling, maar
aan een krachtige, zoo groot mogelijke georganiseerde gemeenschap,
de organisatie, toevertrouwt. Hiermee hebben wij te allen tijde te
rekenen en wij moeten trachten om in alle omstandigheden, die zich
in het bedrij f voordoen, met deze feiten rekening te houden."
Vervolgens verwees Spies naar een openbare discussie, die destijds
werd gevoerd naar aanleiding van het emeritaat van de bekende Amsterdamse socioloog Steinmetz, over de vraag hoe het gesteld was met
"de generatie der demophielen". Was de invloed van deze generatie
geheel verdwenen of had zich reeds een nieuwe voorhoede aangediend,
die zich wilde inzetten "om het volk liefhebbend te dienen"? Op deze
discussie inhakend, drong Spies er bij zijn toehoorders op aan, dat
zij zulke demofiele leiders zouden trachten te zijn:
"Wij moeten trachten begrip te krijgen voor de groote en kleine
nooden van onze arbeiders; door hen krachtig, maar eerlijk, oprecht en vol meegevoel te besturen. ( . . . ) Wij moeten, al zijn onze
werkzaamheden nog zo vele, tijd vinden om ons met de 'menschen' en
hun zorgen bezig te houden. Dit mag echter niet ontaarden in bemoeizucht. "
De bedrijfsleider besloot zijn verhaal met de stelling, dat de leden
van de Arbeiderskern de volledige steun van het leidinggevend personeel verdienden, "omdat het via deze stoep is, dat wij het groote
gemeenschapswerk kunnen volbrengen, dat wij ons allen ten doel stellen." 93)

Het behoeft nauwelijks betoog, dat de teneur van deze uiteenzetting
getuigde van een voor die tijd betrekkelijk progressieve managementsopvatting inzake de relatie tussen bedrijfsleiding en arbeiderspersoneel. Als zodanig vormde deze een voorafschaduwing van de
' human relations'
-benadering, die eerst na de Tweede Wereldoorlog
in het Nederlands bedrijfsleven - ook bij Hoogovens - op grotere
schaal ingang zou vinden.
dat deze beleids filosofie niet altijd in
Het probleem was echter,
werd
even grote mate
gedeeld door de voorlieden, bazen en opzichdeze
zeker
niet steeds in hun dagelijks doen en laten
ters en zij
tot gelding brachten. Zij waren het ook, die het meest direct werden
geconfronteerd met de kwestie van de vertaling van de idealistische
werkgemeenschapsgedachte in de arbeidspraktijk. Dit in tegenstelling
tot de beleidsvoerders op de Sociale Afdeling, die zich veeleer bui-
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ten de eigenlijke bedrijfssituatie om met de realisatie van de werkgemeenschapsideologie bezighielden.
Overigens was het niet voor niets, dat het leiderschapsvraagstuk
juist in het kader van het veiligheidsbeleid aan de orde werd gesteld. In het bedrijf leefde algemeen de opvatting, dat in de strij d
tegen het ongevallengevaar superieuren en ondergeschikten schouder
aan schouder stonden en zich hier een ongezochte gelegenheid tot onderling contact en tot het verwerven van een beter begrip voordeed.
94)

In 1927 waren zgn. veiligheidscommissies ingesteld, die afdelingsgewijs en in wisselende bezetting tot taak hadden de veiligheid binnen de eigen bedrijfseenheid te bevorderen en toe te zien op een
nauwkeurige naleving van de instructies. Aanvankelijk lag het accent
daarbij sterk op het moeten opvolgen van voorschriften. Nalatigheid
kon worden bestraft met loonderving, schorsing of zelfs ontslag. Een
geheel nieuwe aanpak van het veiligheidswerk vond zijn oorsprong in
een reis van directeur Ingen Housz langs enkele Noordamerikaanse
ijzer- en staalbedrijven in 1931. Het betrof hier een kennismaking
met de ' industrial safety movement', zoals die met name in de industr le bedrijven in het noord-oosten van de V.S. vaste voet aan de
grond had gekregen. Deze beweging ging veelal gepaard met een vorm
van sociale zorg door het bedrijf, die door de Amerikaanse historicus
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g r a n t s a n d A m e r i c a n i z e r s als ' benevolent despotism' (weldadig despotisme) is betiteld. Hierbij waren veiligheidswerk, de zorg voor de gezondheid van werknemers in bedrijf en woon'
omgeving, alsmede een of andere vorm van welfare work', ge5ntameerd
door het bedrijf, hecht met elkaar verbonden. 95) In de door Ingen
Housz bezochte bedrijven lag het initiatief tot het veiligheidswerk
voor een groot deel bij de bazen en voorlieden. Tevens hadden dezen
de verantwoordelijkheid om gezamenlijk met de arbeiders in hun werksituatie het ' venig werken' te beoefenen. Ook vonden daar onder de
arbeiders korte besprekingen plaats, waarin de ongevallen op hun
oorzaken werden getoetst. Een dergelijke benadering bleek zeer effectief in het omlaag brengen van de ongevalscijfers van de betrokken bedrijven, waaronder de Wisconsin Steel Company ( Chicago).
De directie van Hoogovens besloot deze aanpak in het bedrijf te introduceren. Vanaf 1933 werd in het veiligheidswerk een sterk beroep
gedaan op ieders persoonlijke medewerking. Elk personeelslid, van
hoog tot laag, werd geacht zich als medewerker van de veiligheidsdienst te beschouwen. Men stimuleerde dit door de samenstelling van
de veUigheidscommissies nog sterker te wisselen, zodat de kring van

de bij dit werk betrokken personeelsleden zich voortdurend uitbreidde. Binnen de veUigheidscommissies kon een ontspanneh gesprekssfeer ontstaan, doordat een onderwerp aan de orde was ten aanzien waarvan voor directie en Werknemers geen belangentegenstellingen bestonden.
Dat de opstelling van het lager bedrijfskader niet geheel spoorde
met de strevingen van de Sociale Afdeling en de hogere' bedrijfsleiding, blijkt tenslotte ook uit de gang van zaken ron dom de bazencur84

sussen. In 1935 circuleerde onder het hoger personeel een notitie
van de hand van G.S.K. Blaauw, waarin beleidsvoornemens betreffende
de ' educatie van de bazen' waren verwoord. In de notitie klonk een
soortgelijke leiderschapsopvatting door als in de eerder gereleveerde toespraak van Spies, maar nu betrokken op de relatie tussen hoger
en lager leidinggevend personeel. 96) Als uitvloeisel hiervan werd
in 1937, onder auspici6n van de Nederlandsche Stichting voor Psychotechniek te Utrecht, de eerste bazencursus gegeven. Het centrale
uitgangspunt hierbij was, dat de noodzaak bestond "dat de hogere
leiding de baas tot zijn recht doet komen en de baas tot een juiste
uitoefening van zijn functie opvoedt, hem inzicht geeft in de bedoelingen van de bedrijfsleiding bij allerlei maatregelen, enz. " 97)

Het klimaat binnen het bedrijf bleek echter voor het geven van dergelijke cursussen niet gunstig te zijn. Het mislukken van de cursus
was mede toe te schrijven aan het feit dat deze onvoldoende was afgestemd op de specifieke situatie bij Hoogovens en voor de doelgroep

in kwestie een te wetenschappelijke benadering van de onderwerpen
behelsde. Als gevolg hiervan zou onder de bazen en voorlieden verwarring zijn gesticht en veeleer een gevoel van minderwaardigheid
zijn opgewekt dan dat dezen zich bewust werden van het belang van
een tactvolle uitvoering van hun leidinggevende taak. 98)
Mogen voornoemde frictiepunten in de vertaling van de werkgemeenschapsgedachte naar de bedrijfspraktijk toe dan problemen hebben opgeleverd, hiermee werden de sociale strevingen van de directie en de
beleidsvoerders van de Sociale Afdeling zeker niet volledig teniet
gedaan. Overzien we het geheel aan sociale beleidsvoering en gerealiseerde voorzieningen, dan kan o.i. met De Vries worden geconcludeerd, dat er aan het eind xan de jaren dertig bij Hoogovens "in
menig opzicht gelukkige, ietwat idealistisch getinte verhoudingen"
heersten. 99) Anderzijds moet men zich hiervan echter weer niet een
al te idealistische voorstelling,
d.i. een beeld, geheel losstaand
van de realiteit, maken. De harde materidle basis van het bedrijfsklimaat, gelegen in een zekere technische voorstructurering en de
welhaast dwingende noodzaak tot samenwerking in vele arbeidssituaties, dient hierbij te worden verdisconteerd. Bovendien zij er nogmaals op gewezen, dat de sociale binding van de arbeiders aan het
bedrijf met name in de crisisjaren sterk werd bevorderd door de
heersende ongunstige omstandigheden op de arbeidsmarkt en de dreiging van het spook der werkloosheid.
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Hoofdstuk 3

INDUSTRIELE ACCOMMODATIEPROCESSEN IN EEN SOCIALE SMELTKROES 1924-1940

3.1. Inleiding

Het vorig hoofdstuk bestond uit een expos& over de arbeidsomstandig heden en sociale verhoudingen binnen het bedrijvencomplex gedurende het interbellum. Tevens werd ingegaan op de belangrijkste bepalende factoren daarvan: technische en organisatorische structuren,
alsmede het door de bedrij fsleiding gevoerde sociale beleid. Daarmee
is een beeld geschetst van de condities, waaron der de industri5le
accommodatieprocessen zich afspeelden, die in het navolgende, voor
wat hun beleidsimplicaties betreft, centraal zullen staan.
We nemen ons voor ten aanzien van de onderhavige periode eerst een
probleemgerichte beschrijving te geven van de gang van zaken - en de
belangrijkste ontwikkelin gen hierin - op het vlak van het bemanningsproces. Het hoofdaccent ligt daarbij op de personeelsvoorziening (recrutering), ofschoon ook de nodige aandacht zal worden besteed aan selectie en positietoewijzing binnen het bedrijf.
In nauwe samenhang met de beleidskwesties die zich in dezen ten aanzien van de diverse categorie5n arbeiders aandienden, zullen daarna
de eigenlijke accommodatiethematieken en de bedrijfsvoering ter zake
nader worden bestudeerd.

3.2. Bemanningsprocessen

3.2.1. Personeelsvoorziening in de jaren twintig

Het probleem van de personeelsvoorziening begon uiteraard pas op
grotere schaal te spelen, toen in 1920 met de bouw van de nieuwe installaties werd begonnen. Tot dan toe had slechts de noodzaak bestaan tot werving van enkele leidinggevende figuren en een kleine
kern van administratief en technisch personeel voor het voorlopig
kantoor in Den Haag.
Aanvankelijk lag de nadruk bij de personeelsvoorziening niet op de
door Hoogovens geworven eigen arbeiders maar op de arbeiders van de

ondernemingen die bij de bouw betrokken waren. Door bemiddeling van
sommige van deze firma' s werden vervolgens Duitse vaklieden in
dienst genomen, bij gebrek aan dergelijke specialisten in eigen
lan d.
Geleidelijk werden ook steeds meer arbeiders, groten deels gerecruteerd nit het plaatselijk arbeidsaanbod, tewerkgesteld. Tenslotte
werden voor de oorlog nog in beperkte mate vaklieden van elders aan-
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'
getrokken: zgn. Hollandse Duitsers' (in Duitsland werkzame Nederlanders) en vaklieden uit andere delen van Nederland.

3.2.1.1. Arbeiders in dienst van aannemingsbedrijven (tijdelijke
internationale forensen)
Het ging hier vooral om de vaklieden en specialisten, met inbegrip
van het daarbij behorend leidinggevend personeel, van de bedrijven
die ieder een deel van de bouw voor hun rekening namen.
Aangezien de installaties van het Hoogovenbedrijf voor ons land geheel nieuw waren, had men zich genoodzaakt gezien een aantal opdrachten in het buitenland te plaatsen. Dit gold met name voor de
hoogovens zelf, t.w.d e speciale ijzerconstructies en het vuurvaste
metselwerk. Dit werk werd aan Duitse firma' s uitbesteed, i.c. de
Gutehoffnungshiitte te Oberhausen en de firma Fr. Gras te Dortmund.
lets later zou zich hierbij nog de Maschinenfabrik Augsburg-Niirnberg
voegen.

Deze firma' s achtten het noodzakelijk om bij de uitvoering van hun
werken een aantal van hun speciaal daarin geschoolde arbeiders in te
zetten. Tevens waren er Duitse opperlieden, omdat die met het werk
aan de ingewikkelde apparatuur vertrouwd waren.
Om dezelfde reden werd enige tijd later ook een aantal Belgische
vaklieden van de firma Copp6e uit Brussel, die de cokesovens had
ontworpen en ook de uitvoering voor haar rekening nam, bij de bouw
hiervan ingeschakeld. Tenslotte was er nog de Rotterdamse firma H.
Butzer, Beton- en Waterbouw, die verscheidene betonwerken uitvoerde
en daartoe ook Duitsers in dienst had genomen. De hulpkrachten waren
echter allen Hollanders . 1)
In het voorjaar van 1921 werden vooral van vakbondszijde klachten
geuit over de vele, op de bouwplaats werkzame Duitsers. De achtergrond hiervan werd gevormd door de in de laatste maanden van 1920
begonnen economische recessie en de daarmee gepaard gaande werkloosheid. Een groep arbeiders had zich tot de landelijke pers gewend met
de volgende klacht:
"Men kon begrijpen, dat er Duitsche ingenieurs meekwamen voor
de leiding der werken, maar niet dat er voor iedere groep werklieden, hoe klein ook, een onderbaas zou meekomen. Een timmermansbaas, een vlechtersbaas, een betonwerkersbaas, een baas voor de
electricidns, het zijn allen Duitschers. En dan de bazen nog over
de bazen en de hoofdbazen." 2)
Deze arbeiders vroegen zich af, of de vereiste arbeidskrachten, gegeven de heersende werkloosheid, niet in Nederland te vinden waren.
Een klacht met dezelfde strekking werd door het bestuur van de Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders ingediend bij de Dienst der
Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling in Den Haag. Dit
bracht de correspondent van de intercommunale arbeidsbemiddeling te
Velsen - het gemeenteraadslid F. Netscher die tegen de vestiging van
Hoogovens te IJmuiden gekant was · - ertoe zich in een schrijven tot
Hoogovens te richten met een verzoek om gedetailleerde inlichtingen
over de op de bouwplaats tewerkgestelde Duitsers. De correspondent
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vroeg zich tevens af, hoe het mogelijk was, dat voor deze werkzaamheden Duitsers waren aangenomen, zonder dat daarvoor door de directeur der districtsarbeidsbeurs te Haarlem machtiging was verleend.
3)

Strikt juridisch bezien ging deze kritiek Hoogovens in het geheel
niet aan. Het bedrijf had op dat moment immers zelf nog geen Duitsers in dienst. Bovendien was het aantal Duitsers geringer dan door
de critici werd verondersteld. Onder de in totaal 660 arbeiders die
in oktober 1921 op het bouwterrein van Hoogovens werkzaam waren, bevonden zich slechts 56 Duitsers. Dit waren merendeels onderbazen en
vaklieden: vooral timmerlieden en betonwerkers, maar ook monteurs,
smeden, elektricil#ns, machinisten e.d.4)
Typerend voor de toenmalige gebrekkige stand van zaken op het terrein van de openbare arbeidsbemiddeling is overigens, dat het kantoor van Hoogovens in Den Haag het nodig vond om een onderzoekje in
te stellen naar de opzet en werkwijze van de Dienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling, in het bijzonder de afdeling
Intercommunale Arbeidsbemiddeling. Men koesterde namelijk twijfels
ten aanzien van de legitimiteit van de functie der correspondent in
kwestie. Als gevolg hiervan was Hoogovens aanvankelijk zeer terughoudend met het verstrekken van de gevraagde informatie.
In deze periode (tot 1 februari 1926) waren Duitsers die in Nederland wilden gaan werken, visumplichtig. Kennelijk beschikten de op
het Hoogoventerrein werkzame Duitsers in het begin niet over de vereiste pasvisa. De chef van de betrokken instantie, de afdeling Intercommunale Arbeidsbemiddeling bij de Dienst voor Werkloos heidsverzekering en Arbeidsbemiddeling, maakte hiervan echter geen probleem:
de visa zouden alsnog op soepele wijze kunnen worden verstrekt, mits
door Hoogovens zou worden opgegeven, dat het hier om montagewerkzaamheden ging, die slechts door Duitse vaklieden onder supervisie
van Duits leidinggevend personeel konden worden verricht. Sterker
nog, waar anders het Rijkspaspoortenkantoor bij toelating van buitenlandse arbeiders het arbeidsbemiddelingsbureau om advies vroeg,
zou deze instantie, wanneer het haar bekend was, dat het om ' montagewerklieden' ging, uit eigen beweging de benodigde visa verstrekken. Wel moesten deze arbeiders dan minstens even hoge contractlonen
verdienen als de Hollanders die in dezelfde loongroep vielen. Zelfs
zou de komst van bijvoorbeeld Duitse bouwvakarbeiders de regering
niet onwelgevallig zijn, aldus de chef van de afdeling Intercommunale Arbeidsbemiddeling, omdat daardoor de lonen van de Nederlandse
arbeiders enigszins zouden kunnen worden gedrukt. 5)
In november 1921 zond Hoogovens, na een bespreking met de directeur van de Dienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling, een officieel verzoek aan deze instantie om het Rijkspaspoortenkantoor te willen machtigen aanvragen voor visa van buitenlandse
werknemers, tijdelijk werkzaam op de terreinen van Hoogovens en in
dienst van buitenlandse firma' s, terstond - zonder verdere formaliteiten - te mogen goedkeuren. Vanzelfsprekend was de hiervoor aangevoerde argumentatie geheel conform de suggesties die door de chef
van de betreffende afdeling waren gedaan. De visumproblematiek was
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hiermee van de baan. Dit kan echter niet gezegd worden van de problemen inzake de kwantitatieve verhouding tussen Duitse en Nederlandse arbeidskrachten.
Het jaar daarop weerklonken namelijk opnieuw kritische geluiden ten
aanzien van de tewerkstelling van Duitse arbeiders bij Hoogovens.
Dat deze klachten in 1922 en 1923 bleven aanhouden. had uiteraard
alles te maken met de toenemende werkloosheid onder de ter plaatse
beschikbare arbeiders. In de lokale pers verscheen een ingezonden
brief van de voorzitter van de afdeling Velsen van de Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders, waarin deze Hoogovens verweet, dat het
bedrijf de Nederlandse arbeiders negeerde en buitenlanders voortrok,
niettegenstaande de grote werkloosheid die er te IJmuiden (Velsen)
en in geheel Nederland heerste. Dit vormde voor B. en W. van Velsen
aanleiding om Hoogovens om commentaar op deze verwijten te vragen.
Mocht de bedoelde bewering juist zijn, dan drong het college aan op
maatregelen die zouden kunnen leiden tot een spoedige vervanging van
de buitenlandse door Nederlandse arbeidskrachten. In het antwoord
dat Hoogovens aan het college zond, werd nauwkeurig de gang van
zaken bij de bouw van de installaties, voor zover dit de werkzaamheden van buitenlandse arbeiders betrof, uit de doeken gedaan. Tevens
trachtte het bedrijf bij de buitenwacht begrip te wekken voor de onvermijdelijkheid van de situatie. De verzekering werd gegeven, dat
het gebruik van buitenlandse arbeidskrachten tot het strikt noodzakelijke beperkt zou blijven. 6) In haar contacten met de betrokken
aannemers bleef Hoogovens sterk aandringen op het zoveel mogelijk
tewerkstellen van Nederlanders. Het feit in aanmerking genomen, dat
deze ondernemers als gevolg van de recessie aan een sterke economische druk waren blootgesteld - hetgeen tot een beperktere sociale
opstelling leidde - werd aan dit verzoek in redelijke mate gehoor
gegeven.

3.2.1.2. De eerste arbeiders in vaste dienst

In de jaren twintig had Hoogovens voor haar eigen personeelsvoorziening nauwelijks behoefte aan enigerlei vorm van arbeidsbemiddeling door overheidsinstanties. Er was in deze periode voortdurend
een overvloed van sollicitanten die zich schriftelijk dan wel mondeling aanmeldden; dit met uitzondering van geschoolde arbeiders als
timmerlieden en metselaars. Het bedrijf dat ook zelf aan de bouw
meewerkte, en de betrokken aannemingsbedrijven konden naar behoefte
uit dit reserveleger van arbeidskrachten putten, waarbij Hoogovens
als regel inwoners van Velsen en Beverwijk in dienst nam.
Bovendien had het bedrijf bezwaren ten aanzien van een situatie,
waarbij de eerste selectie van het personeel door de eerdergenoemde
correspondent van de intercommunale arbeidsbemiddeling te Velsen zou
plaatsvinden. In dat geval zou het bedrijf volgens ir. J.A. Teyinck.
destijds o.a. belast met het algemeen personeelsbeheer, "alle kans
beloopen een aantal half lamme, blinde en oude lieden gezonden te
krijgen, die dan misschien voor de helft naar huis gezonden zouden

89

moeten worden, wat voor beide partijen een onaangename gewaarwording
is." 7)
Des te sterker gold dit voor vaklieden die niet dan na nauwgezet onderzoek naar hun capaciteiten konden worden aangenomen. Slechts wanneer er een ommekeer in de verhouding tussen vraag en aanbod zou komen, zou de arbeidsbemiddelaar goede diensten kunnen bewijzen. Het
bedrijf voelde er nog minder voor om de aannemers hierin de wet voor
te schrijven.
Naarmate de bouw van de nieuwe installaties vorderde, nam het aantal eigen arbeiders van Hoogovens toe. (Een nadere precisering volgt
hieronder). Bij het begin van de werkzaamheden bestond het personeel
in hoofdzaak uit bouwvakarbeiders en grondwerkers die grotendeels
uit het plaatselijk arbeidsaanbod waren gerecruteerd. Een uitzondering vormde een groep zgn. polderjongens (grondwerkers) uit Limburg.
8)

Zodra de bouwwerkzaamheden voldoende gevorderd waren, kon men met de
voorbereiding en montage van de ijzerconstructies door de Gutehoffnungshiitte beginnen. Hoogovens zorgde hierbij volgens contract voor
hulparbeiders: allereerst sjouwers die werden gerecruteerd uit de op
het terrein reeds werkzame grond- en bouwvakarbeiders, totdat men
dezen - toen de eigenlijke montage dit noodzakelijk maakte - verving
door arbeiders die in voldoende mate met constructiewerk vertrouwd
waren, maar ter zake geen echte vaklieden waren (vooral hulpbankwerkers). Hierbij speelde ook de loonfactor een rol: de laatste categorie arbeiders was relatief goedkoper dan de beide eerdergenoemde categorie6n.

Tenslotte werd in deze periode nog enig personeel voor de Centrale
Werkplaats in dienst genomen.
De arbeidsbezetting in haar totaal steeg van 47 man in februari 1921
tot 156 in oktober 1921 en 209 in mei 1922. Op laatstgenoemd tijdstip zag de onderverdeling van de arbeiders er als volgt uit.9)

Tabel 14: Samenstening arbeidsbezetting Hoogovens per 2 mei 1922
grondwerkers en
spoorleggers
64

machinisten

timmerlieden
metselaars
schilders

bankwerkers
vuurwerkers
draaiers

17
4
3

loodgieters

1

magazijnknechten

6

stokers

elektrici@ns
chauffeurs

7

4
15
2

handlangers bij
montage
76
rangeerders
1
voerlieden
1
209

1

totaal

6

ouder dan 16 jaar 197
jonger dan 16 jaar 12

1

situatie is, dat twee jaar voordat het bedrij f
produktie ging, dus reeds ruim 200 arbeiders in dienst waren.
Een bijzondere

·

in

Toen in de tweede helft van 1923 het ogenblik van de inbedrijfstelling van de eerste hoogoven en de cokesovens naderbij begon te
komen, trof het bedrij f voorbereidingen voor het in dienst nemen van
technisch personeel. Het ging hier om geschoolde arbeiders voor de
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bediening van de hoogoven en waarvoor alleen arbeiders in aanmerking
kwamen, die in functies als smeltmeester, smelter, slakkenwerker,
apparaatwachter e.d. elders ruime ervaring met de directe bediening
van een hoogoven hadden opgedaan. 10) Voor deze geschoolde functies
waren in de omgeving van het bedrijf geen geschikte gegadigden te
vinden.
In eerste instantie werd een beperkt aantal Duitse vaklieden (ca.
vijftien man) aangetrokken door bemiddeling van de Duitse aannemingsbedrijven. Zij werden bij de hoogovens in voornoemde functies
aangesteld. Tevens kregen zij tot taak om in de daaropvolgende periode speciaal hiertoe geselecteerde arbeiders op te leiden in het
vak.

Aan het eind van de jaren twintig werd nog een klein aantal vakmensen van Duitse aannemingsbedrijven overgenomen voor Mekog.
Ook in de eerste periode van het functioneren van het bedrijf
deden zich soms nog spanningen voor tussen Duitsers en Nederlanders.
De oorzaak hiervan was voornamelijk gelegen in het feit, dat de
Nederlandse arbeiders maar moeilijk konden verkroppen, dat deze
Duitse vaklieden beter verdienden. Het ressentiment van de Hollanders ontlaadde zich nogal eens in negatieve gedragingen ten aanzien
van laatstgenoemden. De verstandigen onder de Nederlandse arbeiders
hielden hun collega' s weliswaar voor, dat het hun leermeesters
waren, maar kennelijk ontstond toch meer dan eens de noodzaak om op
elkaar ' Bruderschaft' te drinken teneinde de ontstane geschillen bij
te leggen. 11)
In 1926 meende de leider

van de ' dubbeltjesbond',G. Kelder, de
Duitse arbeiders zelfs uitdrukkelijk in bescherming te moeten nemen,
toen de Nederlanders hun wrevel bleven uiten over de aanwezigheid
van de buitenlanders. Zijns inziens moest de "internationale gedachte" de nationale overheersen en diende men zijn agressie tegen
de "ware klassevijand" te richten. 12)
Geleidelijk vond men echter onderling een modus vivendi, hetgeen
niet betekent, dat er soms geen onvertogen woord viel of zelfs rake
klappen werden uitgedeeld. Dit bleef altijd mogelijk in de over het
algemeen nogal ruwe sfeer die kenmerkend was voor de werkverhoudingen in deze periode. 13)
Vooral vanwege de problemen die een tewerkstelling van grotere
aantallen buitenlandse vaklieden ongetwij feld zou hebben opgeleverd,
richtte Hoogovens zich voor het overige op Nederlandse arbeiders die
elders de noodzakelijke ervaring hadden opgedaan. De aandacht concentreerde zich met name op de Nederlandse arbeiders die in de
Duitse ijzer- en staalindustrie (merendeels in het Ruhrgebied) werkzaam waren (geweest). Men duidde deze categorie wel aan als ' Hollandse Duitsers' . Bij deze wervingscampagne vervulde de Nederlandse
arbeidsbeurs te Oberhausen een centrale bemiddelingsfunctie.
Deze arbeidsbeurs was voor 1914 vooral behulpzaam geweest bij de
verplaatsing van Nederlandse arbeiders uit de grensstreken, maar ook
wel uit verderaf gelegen regio' s in Nederland (o.a. Zeeuws-Vlaanderen, Noord-Brabant) naar Duitsland. Haar oorspronkelijke taak 91

sedert haar oprichting in 1908 - was 'leiding te geven' aan hen, die
in Duitsland wuden gaan werken. Deze trek mocht echter niet worden
aangemoedigd, maar diende eerder te worden voorkomen. Vandaar dat de
betrokkenen ook dienden te worden voorgelicht omtrent de arbeidsvacatures in Nederland zelf.
Na de Eerste Wereldoorlog kwam in de bemiddelingsfunctie van deze
arbeidsbeurs een drastische ommekeer. De Nederlandse arbeiders die
in Duitsland waren gebleven, hadden evenzeer als hun Duitse collega' s te kampen met werkloosheid, voedseltekorten en geldontwaarding.
Een deel van hen zocht - voor zover zich hiertoe mogelijkheden aandienden - werk in Nederland. Anderzijds bestond er onder de arbeiders in ons land uiteraard weinig animo om naar Duitsland te gaan.
Van 1919 tot 1923 overtroffen de plaatsingen van Duitsland naar
Nederland dan ook die in omgekeerde richting. Hierna nam de repatri8ring van ' Hollandse Duitsers' enigszins af. Van 1923 tot 1926
plaatste de beurs echter nog honderden geschoolde Nederlandse mijnwerkers uit het Ruhrgebied bij de Limburgse mijnen. 14)
In september 1925 richtte Hoogovens zich voor het eerst tot deze
beurs met het verzoek te willen bemiddelen ten aanzien van in Duitsland woonachtige Nederlandse vaklieden, die over "prima vakkennis en
ruime ervaring" dienden te beschikken. Zij eiste hierbij gedetailleerde inlichtingen en getuigschriften, aan de hand waarvan hun capaciteiten en persoonlijke eigenschappen beoordeeld konden worden.
Voor woningen zou worden gezorgd. Wel informeerde het bedrijf naar
de mogelijkheid van een eventuele vergoeding door de Nederlandse
overheid voor de verplaatsingskosten ingeval van benoeming. 15) Deze
kosten wenste het bedrijf niet voor zijn rekening te nemen. Voor
zover ons bekend, zouden later deze verplaatsingskosten echter niet
worden vergoed.

Deze aanvraag werd door de Nederlandse arbeidsbeurs aan alle Nederlandse consulaten in Rijnland en Westfalen toegezonden. Tevens werd
een bericht geplaatst in D e P o s t v a n H 0 11 a n d, een
courant die door vrijwel alle Nederlandse arbeiders in Duitsland
werd gelezen. De selectie van de sollicitanten geschiedde ter plaatse door de van de Gutehoffnungshiitte overgenomen vakspecialisten,
dr. 0. Wehrheim en zijn assistent ing. F.W.E. Spies. 16)
Ook van elders trachtte het bedrijf nog geschoolde arbeiders aan
te trekken. In de landelijke pers werden advertenties geplaatst voor
O.a.

uitstootmachinisten,

sulfaatmakers

en

benzoldestillateurs.

Tevens informeerde men bij de directeur van de cokesfabriek te
Maastricht naar geschikte arbeidskrachten. Zelfs richtte men zich
rechtstreeks tot een oud-opzichter van de cokesfabriek te Douai
(Noord-Frankrijk) met het verzoek, of deze als le sulfaatmaker c.q.
le benzoldestillateur in dienst wilde komen. 17) Dit laatste is
tekenend voor de moeite, die het bedrij f zich moest getroosten om
aan de nodige vaklieden te komen.

Welke resultaten leverden de diverse wervingscampagnes in deze
periode nu op?
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Helaas beschikken we hieromtrent over onvoldoende gegevens, waardoor slechts een beperkt beeld kan worden verkregen.
Het aantal arbeiders in vaste dienst groeide tussen 1924 en 1927 van
370 naar 711. Op 9 februari 1927 waren 239 arbeiders werkzaam in de
afdeling hoogovens, technisch gezien vanzelfsprekend een belangrijk
bedrijfsonderdeel.
Onder deze arbeiders bevonden zich vijftien Duitsers (meest smeltmeesters en smelters), tien ' Hollandse Duitsers', van wie zeker de
helft hoogovenervaring bezat, en 66n Belg die te Luik in een hoogovenbedrij f had gewerkt.
De geografische herkomst van de arbeiders van Nederlandse nationaliteit in de hoogovenafdeling (223 man) valt jammer genoeg niet meer
na te gaan. Wel is hun oorspronkelijk beroep bekend. Uit industrie
en ambacht kwam 36 %; 27 % behoorde voordien tot de categorie van
losse arbeiders en 30 % tot die van de overige beroepen (incl. onbekend ) . Slechts 2 % kwam uit de tuinbouw en 2,5 % uit de overige
agrarische bedrijfstakken en eveneens 2,5 % uit de visserij en zeevaart. 18)

Ook al waren wellicht meer arbeiders oorspronkelijk uit de tuinbouw

afkomstig dan het percentage aanduidt, de industri le herkomst van
een zeer groot deel (vermoedelijk van vele losse arbeiders ook) is
treffend. Dit is juist in de hoogovenafdeling uiteraard ook zeer
voor de hand liggend. Wel wordt hiermee een mogelijke mythevorming
ontzenuwd, als zou het Hoogovenbedrij f in eerste instantie voornamelijk door ex-landarbeiders, -tuindersknechten, -vissers e.d. zijn
opgebouwd.
Verder zijn ten aanzien van deze periode wat dit aspect betreft,
geen nadere gegevens beschikbaar.

3.2.1.3.

Reservoir van losse arbeidskrachten

Behalve over zijn arbeiders in vaste dienst had het bedrijf in
deze jaren steeds de beschikking over een groot reservoir van losse
arbeidskrachten op de plaatselijke arbeidsmarkt. Hieruit maakte het
bedrijf een bepaalde selectie. De geselecteerde arbeiders werden
vanaf mei 1926 ondergebracht in de zgn. kernploeg. Uit deze ploeg
losse arbeiders werd geput bij de aanvulling van arbeiders voor de
verschillende bedrijfsafdelingen. De selectie voor opname in de
kernploeg geschiedde als volgt:
Elke losse arbeider die zich voor het eerst bij het bedrijf aanmeldde, moest zich bij de portier vervoegen en kreeg dan een aanmeldingsformulier in te vullen. Nadat omtrent hem informatie was ingewonnen en tevens door de burgemeester van zijn woonplaats een bewijs
van goed gedrag was afgegeven, werd dooi Hoogovens mede aan de hand
van de verkregen inlichtingen vastgesteld, of hij al dan niet voor
losse arbeid in aanmerking kwam.
Bij de selectie was vooral de lichamelijke geschiktheid voor zwaar
werk een belangrijk criterium. De selectie hierop geschiedde door de
baas van de kernploeg, in overleg'met een vertegenwoordiger van de
Sociale Afdeling. De aldus geselecteerde losse arbeiders ontvingen
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allen een toegangskaart. Deze kaart was strikt persoonlijk en gold
alleen voor het lopend kalenderjaar. Zonder vertoon van een toegangskaart werden losse arbeiders niet tot het bedrij f toegelaten.
Aanvankelijk kenden de havens een apart systeem van indienstneming
van losse arbeiders. Wanneer er echter in de havens onvoldoende werk
was, konden deze arbeiders niet altijd in de kernploeg terecht: ten
eerste niet omdat in de kernploeg een ander dienstrooster gold,
waardoor de overgang moeuijk was; ten tweede niet omdat de baas van
de kernploeg bij voorkeur arbeiders aannam, met wie hij gewerkt had
en van wie hij de kwaliteiten dus kende. Omgekeerd nam men ook in de
havens om soortgelijke redenen niet zo graag losse arbeiders uit de
kernploeg aan.
'
Door deze splitsing van wat men zou kunnen noemen het plaatsingsbureau', werd het beschikbare werk over meer losse arbeiders verdeeld dan uit bedrijfsoogpunt strikt noodzakelijk was, in deze jaren
een voortdurende bron van zorg voor de leiding. 19)
Losse arbeiders werden ingeschakeld voor arbeid die wat de omvang
betrof aan sterke fluctuaties onderhevig was. In de eerste plaats
kunnen hiertoe worden gerekend de vervangingsdiensten bij verzuim
als gevolg van ziekten en ongevallen van arbeiders. Verder behoorden
hiertoe werkzaamheden die betrekking hadden op de aanvoer van grondstoffen en de afvoer van produkten (o.a. laden en lossen van schepen), urgente werkzaamheden, alsmede bouwwerkzaamheden in verband
met uitbreidingen en belangrijke vernieuwingen. Werden deze werkzaamheden voor een deel wel opgevangen door reservepersoneel in
vaste dienst en vaste arbeiders die overwerkten, het waren voornamelijk toch losse arbeiders die hierbij werden ingezet. Overwerk werd
namelijk zoveel mogelijk beperkt. Overuren werden grotendeels in de
vorm van vrije dagen en uren uitbetaald.
Soms kwam het voor, dat een groot gedeelte van de ingeschreven losse

arbeiders op 66n dag voor het bedrijf nodig was; er waren echter ook
dagen, dat met een minimum aantal kon worden volstaan.
Dit alles maakte, dat de situatie voor de losse arbeiders die zich
telkenmale letterlijk bij de poort aandienden, zeer onzeker en wisselvallig was. Bovendien zou bij de selectie voor tijdelijke tewerkstelling veelvuldig sprake zijn geweest van subjectieve willekeur en
vriendjespolitiek door de betreffende bazen. 20)
Vanaf december 1926 werd binnen de categorie losse arbeiders een
tweedeling aangehouden tussen de zgn. eerste en tweede ban. De eerste ban bood zekere voorrechten in vergelijking met de tweede ban en
vormde het ' voorportaal' tot eventuele aanstelling in vaste dienst.
Volgens interne voorschriften mocht de arbeidscapaciteit van de eerste ban niet groter zijn dan strikt noodzakelijk was voor de hoeveelheid te verrichten arbeid die viel onder een van de volgende categoriedn: ongeschoolde arbeid, die geen permanent karakter had; ongeschoolde arbeid met een permanent karakter, die echter niet dagelijks gedurende de volle normale werktijd behoefde te worden verricht; arbeid ter vervanging van door ziekte, ongeval of verlof afwezige arbeiders, indien hierin niet op andere wijze kon worden
voorzien.
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Aan het eind van de jaren twintig bedroeg het aantal arbeiders in de
eerste ban ca. 50 man. De overige losse arbeiders werden in de tweede ban ingedeeld. Tweemaal per jaar ging men na, welke arbeiders van
de tweede ban in aanmerking kwamen om naar de eerste ban - voor
zover daarin plaatsen waren vrijgekomen - over te gaan. Hierbij werd
in de regel prioriteit gegeven aan die arbeiders die het langst
vrijwel onafgebroken in dienst van het bedrij f hadden gewerkt. Wel
behielden de afdelingschefs, onder wie de betrokken arbeiders werkzaam waren, het recht om op grond van bijzondere redenen en omstandigheden van deze regel af te wijken.
Voor overplaatsing van de tweede naar de eerste ban kwamen overigens
slechts arbeiders in aanmerking, die door de bedrijfsarts medisch
waren goedgekeurd en jonger dan 30 jaar waren. Met deze laatste
regeling wilde men voorkomen, dat er een groep losse arbeiders van
de eerste ban zou ontstaan, van wie de leeftijd een belemmering zou
vormen voor een latere vaste aanstelling, een verschijnsel dat zich
in de daaraan voorafgaande jaren had voorgedaan.

De arbeiders in de eerste ban hadden vanaf januari 1928 bepaalde

rechten op ziektegeld: gedurende de eerste dertien weken - behalve
de eerste carenzdag - 70 % van het normale loon. Met ingang van 1
maart 1929 hadden zij ook recht op verlof, vrije feestdagen en extra
betaling voor overwerk. Wel moesten zij zich dan regelmatig melden:
zij verloren hun rechten, wanneer zij dit zes maal achtereen of meer
dan twaalf maal per drie maanden niet hadden gedaan. Deze regeling
was ingevoerd om tegen te gaan, dat de betrokken arbeiders wat al te
gemakkelijk steeds zouden overschakelen op werkzaamheden elders, die
hen tijdelijk een hoger inkomen verschaften, o.a. seizoenwerk in de
tuinbouw en het lossen van hout bij de papierfabriek Van Gelder
Zonen N.V.
De eerste ban-arbeiders ontvingen echter geen aanvullende ziektegelduitkering van het Wenckebachfonds, ofschoon er op hun loon een
bijdrage aan dit fonds werd ingehouden. Zij kwamen slechts in aanmerking voor een dergelijke steun uit dit fonds, indien zij langer
dan dertien weken ziek waren.
De arbeiders in de tweede ban konden op geen enkele sociale regeling
van het bedrij f aanspraak maken. 21)
Voor de vervulling van vacatures voor geoefende functies (onder de
vaste bezetting) putte het bedrijf zoveel mogelijk uit het losse bestand aan arbeiders, i.c. de in deze periode bestaande eerste ban.
De tewerkstelling in de kernploeg bood de mogelijkheid om de vereiste selectie toe te passen: de minder geschikte arbeiders werden
in het vervolg niet meer aangenomen en vloeiden aldus vanzelf af. De
bedrijfsleiding ging ervan uit, dat in de kernploeg bekendheid met
de bedrijfsomstandigheden, de nodige vertrouwdheid met de apparatuur
en de voor de eenvoudige functies vereiste scholing konden worden
opgedaan. Zij achtte zich min of meer moreel verplicht om de arbeiders die zich gedurende lange tijd de wisselvalligheden van het
losse dienstverband hadden moeten laten aanleunen, voor een vaste
aanstelling in aanmerking te doen komen.
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3.2.2. Personeelsvoorziening in de jaren dertig
Nadat het Parlement in 1930 een arbeidsbemiddelingswet had aangenomen, die beoogde meer lijn aan te brengen in de nogal chaotische
toestand op het vlak van de openbare en particuliere arbeidsbemiddeling (de wet zou op 1 januari 1932 van kracht worden) 22), ging de
arbeidsbeurs te Velsen zich actiever met het wervingsbeleid van de
plaatselijke bedrijven bemoeien. Het streven van de beurs was er op
gericht om de aanneming van arbeiders uitsluitend via haar te doen
plaatsvinden.
Medio 1931 vond hierover een bespreking plaats tussen vertegenwoordigers van deze beurs en Hoogovens. Men was het erover eens, dat
Hoogovens het niet kon stellen zonder een vlottend bestand aan losse
arbeiders, door het bedrijf in het bezit gesteld van een toegangs-

kaart, dat zich dagelijks aan de poort meldde. Tevens constateerde
men, dat het zeer wel mogelijk was, dat dit contingent losse arbeiders annex kaartbezitters ingeval van een plotseling toenemende
vraag zou worden aangevuld met arbeiders uit het bij de beurs ingeschreven arbeidsleger (voornamelijk werklozen).
Voorts bracht Hoogovens - bij monde van de heren G.S.K. Blaauw en
drs. A. Demmers ( Sociale Afdeling) naar voren, dat de praktijk had
geleerd dat van de losse arbeiders, betrokken van de arbeidsbeurs,
velen ongeschikt bleken te zijn voor de bij Hoogovens te verrichten
werkzaamheden. Hoogovens was alleen dan bereid losse arbeiders van
de arbeidsbeurs te blijven betrekken, indien een systeem werd ingesteld, waardoor alleen de voor arbeid bij Hoogovens geschikte personen zouden worden geselecteerd.
Hoogovens stelde aan de arbeidsbeurs voor om maandelijks aan de
Sociale Afdeling een lijst toe te zenden van hiervoor in aanmerking
komende, ingeschreven arbeiders. De Sociale Afdeling zou dan achter
om
de namen van de op deze lijst vermelde arbeiders aantekenen,
waren
voor
niet
welke redenen zij al dan
Hoogovenarbeid
geschikt
(qua capaciteiten, gedrag, gezondheidstoestand, e n z. ) .O p den duur
zou aldus bij de arbeidsbeurs een categorie losse arbeiders ingeschreven staan, die voor het bedrij f goed bruikbaar was. Anderzijds
zouden ook inlichtingen over eigen arbeiders die niet via de arbeidsbeurs waren betrokken en die voortaan door Hoogovens liever
niet te werk gesteld zouden worden, aan de beurs worden verstrekt
(een soort zwarte lijst dus) .
Voor zover dit valt na te gaan, werden losse arbeiders voor de oorlog sedertdien op voornoemde wijze, in nauw samenspel met de arbeidsbeurs, gerecruteerd.
Wat het aannemingsbeleid ten aanzien van de geschoolde arbeiders
betrof, werd een andere koers gevolgd.

Hoogovens beschikte door vele spontane sollicitaties reeds over een
vrij grote keus aan geschikte arbeiders, zodat hier bemiddeling door
de arbeidsbeurs niet opportuun werd geacht. Bovendien werden vaklieden veelal door relaties of het toezichthoudend personeel aanbevolen.
Hoogovens meende over de solUcitanten beter inlichtingen van be96

vriende bedrijven dan van de arbeidsbeurs te kunnen ontvangen. Ook
ontwikkelde de beurs volgens het bedrijf op het vlak van de
intergemeentelijke of -gewestelijke arbeidsbemiddeling onvoldoende
initiatieven. Dit week niet af van de situatie elders: de openbare,
interlokale arbeidsbemiddeling had in deze periode in het gehele
land een zeer bescheiden karakter.
De vertegenwoordigers van de arbeidsbeurs pleegden ten aanzien van
elk van de hiervoor genoemde punten krachtig verweer. Hoogovens
raakte echter niet overtuigd van de noodzaak om voortaan ook voor de
geschoolde functies de bemiddeling uitsluitend via de beurs te doen
plaatsvinden. Het bleef vooralsnog bij een vage toezegging om deze
zaak "in overweging" te zullen nemen. Wel werd aan het personeel van
de arbeidsbeurs alle medewerking toegezegd om door bezoeken aan het
bedrijf en regelmatige contacten met afdelingschefs en toezichthoudend personeel zich op de hoogte te blijven stellen van de door
de bedrijfsleiding aan arbeiders gestelde kwalificatie-eisen. 23)

3.2.2.1. Losse arbeiders en flexibele arbeidsmarkt
De eerste ban onder de losse arbeiders werd in februari 1930 al
weer opgeheven, daar het werk aan de hoogovens - o.a. door afbouw
van hoogoven III tot reserve-installatie - sterk was verminderd.
24)

Vanaf dat moment waren de arbeiders bf in vaste Of in losse dienst.
De laatste categorie had in feite de uiterst zwakke rechtspositie dus geen rechten op de sociale bedrijfsvoorzieningen - van wat voorheen als de categorie van tweede ban-arbeiders werd aangeduid. In de
daaropvolgende jaren zouden evenwel de toegekende rechten van althans een deel van de losse arbeiders weer verbeteren, een punt'
waarop we nog terugkomen.
In 1930 kwam er ook een eind aan het aanhouden van speciale ploegen losse arbeiders voor de havens, welke arbeiders ter plaatse de
nodige ervaring hadden opgedaan. Sedertdien was het aannemen van
losse arbeiders geheel in handen van de leiding der kernploeg. In
deze ploeg kwamen echter veel mutaties voor, omdat het streven van
de bedrijfsleiding er immers op gericht was om geschikte losse arbeiders te laten opschuiven naar vaste plaatsen in het bedrijf.
Hiervan profiteerden nu alle losse arbeiders, terwijl voorheen de
losse havenarbeiders niet snel in aanmerking kwamen voor een vaste
aanstelling en voornamelijk de losse arbeiders van de kernploeg regelmatig opschoven, hetgeen tot vele klachten van voornoemde havenarbeiders aanleiding had gegeven. Weliswaar zou de baas van de kernploeg voortaan bij voorkeur losse arbeiders naar de havens zenden,
die daar voorheen ook werkzaam waren geweest. Echter het aantal beschikbare arbeiders met een dergelijk arbeidsverleden was niet
altijd groot genoeg, vooral niet wanneer er zich een piek in de
havenarbeid voordeed. Zo ontstond de situatie, dat er vanaf 1930 in
de havens meer dan in de voorafgaande jaren voor havenarbeid ongeoefende arbeiders waren tewerkgesteld. Dit leidde met name in de
jaren 1930-' 33 tot een sterke toename van de voor de havens kenmer97

kende ongevallen, vooral onder de losse arbeiders. Hel allergrootste
deel van deze ongevallen betrof hand- en voetverwondingen die overwegend waren veroorzaakt door vallend ijzer bij de verlading aan de
loswal. Het ongevallencij fer onder de losse arbeiders was in dezen
veel hoger dan bij de vaste arbeiders, omdat het vrijwel uitsluitend
eerstgenoemde arbeiders waren, die op de ijzerwagons stonden, hetgeen een verhoogd risico inhield.
Toen de losse arbeiders in kwestie eenmaal de nodige ervaring en
routine hadden opgedaan, nam het aantal ongevallen ter plaatse weer
af.

Een en ander komt tot uiting in de ongevallencijfers betreffende de
gehele KNHS N.V. (zonder nevenbedrijven) . Gespecificeerde gegevens
per afdeling waren begrijpelijkerwijs voor losse arbeiders, gezien
hun sterk wisselende samensteDing en tewerkstelling, niet beschikbaar. Men vergelijke hiertoe onderstaand overzicht van het aantal
gevallen van verzuim wegens een ongeval per 10.000 gewerkte uren, in
'

het bedrij f als

verzuimongevallen' aangeduid:

Tabel 15: Aantal verzuimongevallen bij Hoogovens per 10.000 gewerkte uren 1928 - 1937

1928/29 29/30 30/31 31/32 32/33 33/34 34/35 35/36 36/37

losse

arbeiders

1,4

1,6

vaste
arbeiders

0,8

0,7

2,1

0,8

3,2

0,6

2,8

1,2

1,2

1,3

1,1

0,6

0,6

0,6

0,6

015

Het aantal verzuimongevallen per 10.000 gewerkte uren steeg onder de
vaste arbeiders bij de loswal (alwaar dit aantal steeds het hoogst
van alle afdelingen was) van 1,1 in 1929/30, respectievelijk 1,4 in
1930 /31 tot 1,6 i n 1931/32. Dit terwijl blijkens bovenstaande tabel
het gemiddeld aantal verzuimongevallen over alle afdelingen in deze
jaren onder de vaste arbeiders tussen 0,6 en 0,8 per 10.000 gewerkte
uren schommelde. 25)

In deze periode werd de functie, die de kernploeg bij de aanvulling van de personeelsbezetting van de versch lende afdelingen had,
steeds belangrijker.
Vanaf omstreeds 1930 deed het principe opgeld, dat de bedrijfsafdelingen een zo klein mogelijke vaste bezetting aanhielden, zodanig
dat hiermee onder normale omstandigheden kon worden volstaan. In
alle bijzondere gevallen, zoals ziekte, verlof, extra werkzaamheden
e.d. zouden losse arbeiders van de kernploeg moeten inspringen. Een
principe dat ook daadwerkelijk in praktijk werd gebracht.
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Een voordeel van dit systeem was uiteraard de flexibele arbeidsmarkt
die aldus door de bedrijfsleiding werd gecrejerd: de bedrijfsafdelingen konden steeds met het minimum aantal arbeiders volstaan en al
naar behoefte de bezetting aanvullen, terwijl in beginsel nooit arbeiders die niet volledig belast waren, bij de afdelingen voorkwamen.

Er waren evenwel ook uit bedrijfsoogpunt nadelen aan verbonden. Zo
moesten dikwijls losse arbeiders tewerkgesteld worden, die niet voldoende met het bedrijf c.q. de specifieke arbeidstaken in kwestie
vertrouwd waren. Bovendien bestond tussen losse arbeiders en het
toezichthoudend personeel niet hetzelfde soort contact als tussen
dit personeel en de vaste arbeiders van een afdeling.
De losse arbeiders zouden voorts minder interesse voor het werk hebben gehad, omdat zij soms met grote tussenpozen werkzaam waren. Zeer
belangrijk was ook, dat de veiligheidsgedachte onder de losse arbeiders bij lange na niet zo stevig had postgevat als onder de vaste
arbeiders.
Deze nadelen wogen kennelijk niet op tegen eerdergenoemde voordelen.
Bij navraag in alle bedrijfsafdelingen, in maart 1933, bleek, dat er
weinig animo voor het vergroten van de vaste ploegen bestond: "Iedere bedrijfsleider streeft er naar zijn bedrijf niet meer dan noodzakelijk is te belasten en zoo weinig mogelijk menschen te hebben, die
niet voortdurend vol belast zijn. Daar het mogelijk is een tekort
aan personeel uit de kernploeg aan te vullen, is er geen behoefte
aan nieuwe vaste arbeiders bij de afdeelingen", luidde de conclusie.
26) Deze beleids filosofie zou men binnen het bedrij f tot aan de
Tweede Wereldoorlog toe blijven huldigen.
Het bedrijf streefde er weliswaar naar om, door combinatie van op
zichzelf staande taken, arbeiders in losse dienst zoveel mogelijk
permanente arbeid te verschaffen, voor zover dit in verband met hun
geschiktheid voor de te verrichten arbeid mogelijk was. De aard van
het losse werk vertoonde evenwel een vrij grote differentiatie,
waardoor het niet mogelijk was om elke man op elke willekeurige
plaats in te zetten. Ook voor het losse werk was een zekere vertrouwdheid met de specifieke omstandigheden binnen een afdeling,
respectievelijk arbeidseenheid noodzakelijk. Voor de losse arbeiders
was dus eveneens een bepaalde specialisering vereist. Dit had
tweeifrlei implicatie : ten eerste was er voor de meeste losse arbeiders in de praktijk niet doorlopend werk. Ten tweede diende - uit
het gezichtspunt van de bedrijfsleiding bezien - het totaal aantal
losse arbeiders voldoende ruim te zijn om te allen tijde de beschikking te hebben over het vereiste aantal. 27) Het behoeft geen betoog, dat aan deze voorwaarde in de crisisjaren ruimschoots kon worden voldaan. Op de plaatselijke arbeidsbeurzen, in Velsen en Beverwijk, stonden grote aantallen werklozen - met name uit de visserij

en tuinbouw - geregistreerd.

3.2.2.2.

De kwestie van de permanent tewerkgestelde losse

arbeiders

In de tweede helft van de jaren dertig is de situatie gegroeid,
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dat een deel van de losse arbeiders permanent in het bedrijf werkzaam was. Hierbij kunnen twee subcategorie5n worden onderscheiden.
E6n hiervan betrof losse arbeiders die weliswaar in verschillende
afdelingen, maar zonder onderbreking werkzaam waren. Daarnaast was
er een subcategorie van losse arbeiders ontstaan, die onafgebroken
in een en dezelfde afdeling was tewerkgesteld. Het ging hier om
arbeiders die als vervangers met het werk van een bepaalde afdeling
vertrouwd waren geraakt en in principe daarin zouden worden
opgenomen, zodra er behoefte aan uitbreiding van het aantal vaste
arbeiders ontstond. Was het echter niet absoluut zeker, dat deze
behoefte in de toekomst zou blijven bestaan, dan bleven de arbeiders
veelal in los dienstverband werkzaam. In een aantal gevallen waren
losse arbeiders zodoende maandenlang of zelfs gedurende enige jaren
onafgebroken in eenzelfde afdeling tewerkgesteld. Niettemin bleef de
leiding van de desbetreffende afdeling vaak aarzelen om een voorstel
tot vaste aanstening in te dienen, omdat de extra werkgelegenheid
wel weer eens zou kunnen wegvallen.
De Sociale Afdeling had er duidelijk begrip voor, dat de 'losse'
arbeiders die reeds enige tijd vertrouwd waren geraakt met een toestand van permanente werkgelegenheid, aanspraken op de sociale voordelen van een vaste aanstelling gingen maken. Deze claims werden dan
ook voor een deel erkend in de vorm van toekenning van verlofdagen
en doorbetaling van vrije feestdagen. Echter het lidmaatschap van de
steunfondsen - en dus aanvulling door het bedrijf van de wettelijke
uitkeringen bij ziekte en ongeval, financi6le ondersteuning bij gezinsmoeilijkheden e.d., alsmede het recht op pensioen - bleef voor
hen aanvankelijk uitgesloten.
In het begin van 1937 bracht de heer Blaauw deze problematiek op directieniveau in discussie. Namens de Sociale Afdeling bepleitte hij
om bovengenoemde subcategoriedn 'losse' arbeiders die eigenlijk tot
het vaste personeelsbestand gerekend moesten worden, een vaste aanstelling te verlenen. Een motivering voor handhaving van de bestaande rechtspositionele ongehjkheid viel naar zijn mening moeilijk te
geven. Wel moest bij de verantwoordelijke superieuren het besef worden versterkt, dat een vaste aansteHing niet "voor de eeuwigheid"
hoefde te gelden: "Vermindering van werkzaamheden wordt door elken
arbeider als een volkomen plausibele reden voor ontslag aanvaard",
zo meende Blaauw. 28)
De Sociale Afdeling kreeg van de directie het fiat om een honderdtal
- van de op dat moment in totaal 468 - losse arbeiders in vaste
dienst te nemen, mits hierbij een maximum leeftijdsgrens van 35 jaar
werd aangehouden. Dit laatste in verband met de pensioen-perspectieven die door de aanstellingen zouden worden geopend. Hoogovens
wilde namelijk zekerheid hebben, dat de betrokken arbeiders bij het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar) over een voldoende hoge pensioenuitkering zouden kunnen beschikken, waarvoor
voordien de financi6le basis moest worden gelegd door middel van
inhoudingen op het loon. Het op 1 april 1938 ten behoeve van de
arbeiders opgerichte pensioenfonds zou immers aan ouderdomspensioen
niet meer bieden dan hetgeen op grond van de betaalde premies zou
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zijn bespaard. Een op 35-jarige leeftijd in vaste dienst aangestelde
arbeider kon bij pensionering - volgens een berekening van de Sociale Afdeling - bij een weekloon van f 25,- nog f 366,- bedrij fspensioen per jaar, d.i. ongeveer f 7,- per week halen. 29) Volgens
toenmalige begrippen was dit een zeer bescheiden, maar nog net sociaal aanvaardbare uitkering, waarin zelfs een zekere veiligheidsmarge in verband met inflatie in acht was genomen. Het minimale bedrag voor de kosten van levensonderhoud, dat het Wenckebachfonds bij
zijn steunverlening aan een ongehuwde gepensioneerde arbeider als
norm aanhield, was op dat moment f 5, - per week. Maar dit was dan
ook wel een zeer krap bestaansminimum.
Overigens werden de arbeiders in losse dienst, die per 21 februari
1939 voornoemde maximumleeftijdsgrens hadden overschreden, niet ontslagen. Ook voor deze arbeiders trof het bedrijf kort daarna (eenmalig) voorzieningen met betrekking tot het ouderdomspensioen. Ingeval van een eventueel ontslag in een later stadium zou een afkoopsom
- gelijk aan de ingehouden premies - worden uitgekeerd.
3.2.2.3. Beperkte recrutering van nieuwe vaklieden

In de jaren dertig was het verloop onder de arbeiders in vaste
dienst, ook onder de vaklieden zeer gering. In overeenstemming hiermee bestond er op geen enkel moment - ook niet bij de successievelijke uitbreidingen van het bedrijvencomplex - echt grote behoefte
aan nieuwe geschoolde arbeiders van elders. In die gevallen dat aanstelling van geschoolde arbeiders noodzakelijk was, werd eerst nagegaan, of er zich onder de losse arbeiders eventueel ' gedeclasseerde
vaklieden ' bevonden (gedeclasseerd in de zin van onderwaardering,
omdat zij niet op titel van vakman het bedrijf waren binnen gekomen).

Voor het overige werd in de behoefte aan vaklieden voorzien door de
bemiddeling van de plaatselijke arbeidsbeurzen te Velsen en Beverwijk in te roepen. Beschikten deze niet over de vereiste werkkrachten op de plaatselijke arbeidsmarkt, hetgeen niet zelden het geval
was, dan werden die van elders betrokken (al dan niet via bemiddeling van de beurs). Tot het laatste werd door het bedrijf slechts
ingeval van dwingende noodzaak overgegaan. Dit is van tijd tot tijd
geschied. Zo werden in 1936 - naast vijf vaklieden uit Velsen en een
uit Beverwijk - twee vaklieden uit Amsterdam, twee uit Hengelo, een
uit Haarlem en een uit Utrecht aangenomen. 30) Zelfs van dit kleine
aantal moest dus nog ruim de helft van buiten de omliggende gemeenten worden geworven. Dit stemt overeen met het bekende gegeven dat
zich in deze periode in vrijwel het gehele land een tekort aan geschoolde arbeiders voordeed, zodat die druppelsgewijs overal vandaan
gehaald moesten worden. Naast uit eerdergenoemde plaatsen kwamen
verder nog vaklieden o.a. uit Enschede en Rotterdam (de werven Gusto
en Feyenoord). Belangrijke aantrekkingsfactoren voor deze arbeiders
waren de naar verhouding vrij hoge lonen en de sociale voorzieningen
van Hoogovens. 31)

Nadere gegevens betreffende deze migranten-vaklieden zijn helaas
niet meer voorhanden.
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3.2.2.4.

Loonniveau van vakEeden

Dat het loonniveau van de geschoolden bij Hoogovens verhoudingsgewijs hoger lag dan bij andere bedrijven in de metaalnijverheid, zij
het met uitzondering van het gemiddeld uurinkomen in 1929 en 1930,
mag blijken uit onderstaande overzichten. Hierin wordt een vergelijking gemaakt met het loonniveau van deze categorie arbeiders in de
gehele metaalnijverheid, zowel in gemeenteklasse I als II (onder
welke laatstgenoemde klasse Hoogovens destijds viel).
Tabel 16: Overzicht van het loonniveau (cts. /uur) van geschoolden
bij Hoogovens en Mekog, in relatie tot dat van geschoolden in de gehele metaalnijverheid, 1929 - 1937 (32)

Loongroepen metaalnijverheid gemeenteklasse I en II,

1929
2de

1930
1ste 2de

halfj.

halfj.

1935
1ste 2de

1936
1ste 2de

halfj.

halfj.

1937
1ste

halfj.

Hoogovens en Mekog

1. gemiddeld uurloon
gemeenteklasse I
gemeenteklasse II
Hoogovens
Mekog
2. gemiddeld uurinkomen
gemeenteklasse I
gemeenteklasse II
Hoogovens

Mekog

65
63
72

66
63
74
70

66
63
74
70

57
54
64
60

58
53
64
60

57
53
64
60

57
53
64
60

57
53
64
60

83
77
74

82
76
76
75

85
78
77
76

65
62
68
67

67
61
70
69

65
60
67
65

66
60
69
68

66
61
72
68

De gegevens over 1931 t/m 1934 zijn niet meer beschikbaar. Wel is
bekend, dat zowel de uurlonen als de uurinkomens in 1930 het hoogste
niveau bereikten.

Bij de interpretatie van deze cijfers dient het volgende te worden
bedacht:

- Het positieve verschil tussen gemiddeld uurinkomen en gemiddeld
uurloon was bij Hoogovens/Mekog gelegen in de extra-beloning voor de
continu-arbeiders gedurende de zondagsuren, het verlof en vrije
feestdagen met behoud van loon en de zgn. overpercenturen bij overwerk. In het overgrote deel van de andere bedrijven was het positieve verschil vooral een gevolg van tariefwerk. Bij Hoogovens/Mekog
werd destijds naar verhouding weinig op tariefbasis arbeid verricht.
Hier speelden echter wel de extra verdiensten door tariefwerk voor
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de beter gekwalificeerde arbeiders een grotere rol dan voor de lager

geclassificeerden.
- De. dating van het niveau van de uurlonen bij Hoogovens in de
periode 1929-1937, - deze bedroeg in totaal 12J %. 33) -, bleef
blijkens indexcijfers van lonen van het C.B.S. achter bij de daling
van de kosten van levensonderhoud voor arbeidersgezinnen in dezelfde
'
periode (Amsterdam 17,2 % , s-Gravenhage 14,8 %) .
- De daling, die het gemiddeld uurinkomen van de vaklieden bij Hoogovens heeft ondergaan, was belangrijk minder dan de daling van het
gemiddeld uurinkomen van gelijksoortige arbeiders in een aantal,
voor de metaalindustrie belangrijke gemeenten. Dit valt uit het
volgend overzicht af te lezen.
Tabel 17: Overzicht uurinkomens (cts.) van specifieke categorie5n
vaklieden in diverse, voor de metaalindustrie belangrijke
gemeenten, 1930 - 1936 (34)
Amsterdam

Bankwerker
1930
1933
1936
1936

2e halfj.
2e
"
le
"
2e
"

%

Hoogovens

Rotterdam Hengelo Dordrecht
Schiedam

%

%

94 100
81 86
71 76
71 76

75 100
72 96
67 89
68 91

82
70
63
64

100

99 100
82 83
72 73
72 73

75 100
70 93
66 88
68 91

84
71
63
64

100

91 100
80 88
70 77
69 76

74 100
70 95
65 88
66 89

82
69
62
62

100

89 100
74 83
64 72
65 73

66 100
62 94
58 88
60 91

71
61
54
54

100

85
77
73

%

%

77 100

75 100

65
62
62

67
61
61

84
81
81

89
81
81

Utrecht

%
78 100
63 81
58 74
58 74

Draaier
1930
1933
1936
1936

le halfj.
2e
"
le
"
2e
"

85
75
76

77 100

73 100

64
61
60

64
61
61

83
79
78

88
84
84

75 100
66 88
60 80
60 80

Vuurwerker
1930
1933
1936
1936

le halfj.
2e
"
le
"
2e
"

84
76
76

75 100

72 100

63
59
59

62
57
57

84
79
79

86
79
79

81 100
69 85
61 75
60 74

Boorder
1930
1933
1936
1936

le halfj.
2e
"
le
"
2e
"

86
76
76

69 100

60 100

58
57
55

55
51
51

84
83
80

92
85
85

70 100
58 83
52 74
54 77

Uit de laatste tabel blijkt tevens, dat het uurinkomen van de vaklieden bij Hoogovens in ieder geval vanaf 1933 over het algemeen
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hoger lag dan het gemiddeld uurinkomen van deze arbeiders in andere,
voor de metaalindustrie belangrijke gemeenten. Dit met uitzondering
van de best betaalde gelijksoortige arbeiders (d.i. in Amsterdam).
- Tenslotte was het gemiddeld uurloon van de Hoogoven-vaklieden
hoger en in enkele gevallen zelfs belangrijk hoger dan de plaatselijke contractlonen volgens de C.A.0. 's voor de bouwbedrijven, het
schildersbedrijf, de typografie en de plaatselijke lonen voor arbeiders in overheidsdienst.

3.2.2.5.

Consolidatie van de tewerkstelling der buitenlandse werknemers

In april 1930 bedroeg het aantal buitenlandse arbeiders, in dienst
van het bedrijf, 30 bij Hoogovens en 22 bij Mekog. 35)
Toen het Verbond van Nederlandsche Werkgevers in 1932 vernam, dat de
regering ernstig overwoog maatregelen tot het weren van buitenlandse
arbeidskrachten te treffen (in verband met de groeiende werkloosheid, de gesignaleerde toename van het aantal buitenlandse arbeidskrachten en de beschermende maatregelen van andere Europese landen
ten aanzien van de eigen arbeidsmarkt), nam dit verbond het initiatief tot een enqu@te onder zijn leden. In deze enqu@te werd gevraagd
naar het aantal buitenlandse arbeiders, dat het betreffende bedrij f
in dienst had. Ook Hoogovens beantwoordde de aan haar gestelde enquetevragen in een schrijven van 19 oktober 1932. Bij een vergelijking met de betreffende aantallen uit 1930 blijkt duidelijk, dat het
aantal buitenlandse arbeiders - vooral bij Mekog - was gedaald. Kennelijk had de onderneming inmiddels een aantal buitenlandse vaklieden door Nederlanders vervangen. Het aantal buitenlandse arbeiders
in de hoogovenafdeling bedroeg volgens deze opgave op een totaal van
ongeveer 700 arbeiders niet meer dan twintig. Het betrof hier arbeiders van Duitse nationaliteit, die sedert de inbedrijfsteUing van
de hoogovens in dienst waren. Ook bij Mekog waren blijkens de opgave
"enige" Duitse arbeiders werkzaam (het precieze aantal wordt helaas
niet vermeld, maar moet toch wel veel minder dan 22 zijn geweest),
"voornamelijk arbeiders, die aan de montage van de fabriek hebben
meegewerkt, die dus met de apparatuur volkomen vertrouwd zijn en die
"
wij daarom hebben overgenomen.
De ondernemingsleiding gaf te kennen, dat vervanging van deze buitenlandse arbeiders - nu ook arbeiders uit de directe omgeving met
het werk in dit bedrijf vertrouwd waren geraakt - ten dele mogelijk
zou zijn. Echter, de betreffende Duitse arbeiders waren nu reeds een
aantal jaren in dienst van het bedrijf. Zij hadden zich geheel aan
hun nieuwe omgeving aangepast en men zag geen aanleiding om hen door
Nederla'ndse arbeiders te vervangen.
Daarnaast waren op enkele afdelingen ( Hoogovens en Cemij) enige
technische beambten werkzaam, die in het geheel niet door Nederlanders te vervangen waren. Het bedrij f meende dan ook te moeten concluderen, dat het V.N.W. het bij het rechte eind had met zijn opvattihg, dat het voor bepaalde functies niet altijd mogelijk was om
Nederlanders in dienst te nemen. De mogelijkheid moest open blijven,
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dat - zo de bedrijfsleiding dit wenselijk achtte - buitenlandse
arbeidskrachten in dienst werden genomen. 36)
Ofschoon de mogelijkheid hiertoe blee f bestaan, werden de ter zake
door de overheid gestelde eisen in de daarop volgende jaren wel
steeds strenger.
Nadat op 16 mei 1934 de Wet tot regeling van het verrichten van
arbeid in loondienst door vreemdelingen van kracht was geworden, had
dit al spoedig ook consequenties voor de buitenlandse werknemers bij
Hoogovens. Deze wet gaf de overheid de bevoegdheid rechtstreeks in
te grijpen op de arbeidsmarkt. Zij kon krachtens deze wet besluiten
uitvaardigen op grond waarvan werkgevers in bepaalde sectoren geen
arbeid door buitenlandse arbeiders mochten laten verrichten. Voor de
tewerkstelling van buitenlanders was sedertdien een vergunning van
het Ministerie van Sociale Zaken vereist. Een dergelijke vergunning
moest door de werkgever worden aangevraagd bij de directeur van de
Rijksdienst voor Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling.
37)

De wet werd door middel van koninklijke besluiten in fasen ingevoerd voor de verschilllende bedrijfssectoren c.q. beroepsgroepen.
Zo vielen met ingang van medio september 1934 21 beroepsgroepen,
waaronder die in de synthetische ammoniakfabrieken (dus ook Mekog)
onder deze wet. 38)
In de loop van 1935 kwamen ook de buitenlanders, werkzaam bij de an-

dere bedrijven van het Hoogovencomplex, onder het vergunningsstelsel
te vallen. De heer Blaauw, toen nog directiesecretaris, maakte in
S a m e n bekend, dat voor iedereen die onder de categorie ' vreemdeling' viel, de vereiste vergunning zou worden aangevraagd. Het lag
geenszins in de bedoeling van het bedrijf om het dienstverband van
buitenlandse arbeiders en beambten louter om die reden te verbreken,
tenzij de overheid Hoogovens daartoe zou verplichten.
Op 31 december 1935 bedroeg het aantal buitenlandse arbeiders, waarvoor een vergunning was verleend, 33. Het jaar daarop ging het om 31
arbeiders en 15 man hoger technisch kader van vreemde nationaliteit.
39)

In november 1938 werd aan de commissaris van politie te IJmuiden een
nauwkeurig gespecificeerd overzicht van de buitenlandse werknemers
in dienst van het bedrijf verstrekt. 40) Hieruit kunnen de volgende
gegevens worden gedestilleerd.
Tabel 18: Arbeiders van vreemde nationaliteit per 21 november 1938

Hoogovens
Duitsers

hoofdsmelter
le smelter
2e smelter

1
3
1
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le man giethal
le slakkenman
2e slakkenman
ovenvuller

klepperman

windverhi tter-man
kraandrijver
metselaar
timmerman
bankwerker
corveeor

1
2
1
1

1
1
3
1
1
1
1
19 man

gehuwd
15
echtgenote Nederlandse nationaliteit
4
lopende naturalisatie-aanvragen (voor zover bij Hoogovens bekend)
2
Belgen

le man i j zerpark

1 (gehuwd, onbekend is of echtgenote
Nederlandse was, geen naturalisatie-aanvraag)

Hongaren
handlanger

1 (gehuwd, echtgenote geen Nederlandse, geen natur.-aanvraag)

Spanjaarden

volontair-ingenieur

1 (gehuwd, echtgenote geen Nederlandse, geen natur.-aanvraag)

Mekog
Duitsers

bankwerker

5

pijpmonteur
lasser
bedieningsman

2
1
1
9 man

gehuwd
echtgenote Nederlandse nationaliteit
nationaliteit echtgenote onbekend
lopende naturalisatie-aanvragen (voor
zover bij Hoogovens bekend)

Cemij
Duitsers
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8
4
1
3

molenman
bankwerker

2
1
3 man

2 (van wie 1 echtgenote
geen Nederlandse en de
andere vrouw nationaliteit onbekend)

gel'llnvd

lopende naturalisatie-aanvragen
(voor zover bekend)

1

Tabel 19: Beambten van vreemde nationaliteit per

21

november 1938

Hoogovens
Duitsers

smeltmeester hoogovenafdeling
toekcmstige smeltm. staalf.
opzichter
chef laboratorium
le analyst
adm. assistent tekenkamer

3
1
1
1
1
1
8 man

gehuwd
echtgenote Nederlandse nationaliteit
lopende naturalisatie-aanvragen (voor zover
bij Hoogovens bekend)

2
1
2

Cemi j *
Zwitser

ingenieur
echtgenote geen Nederlandse
nationaliteit; geen lopende
naturalisatie-aanvraag

1

Het aantal buitenlandse arbeiders in dienst van het bedrijf bedroeg
in totaal dus 34 man, een fractie van het gehele bestand aan arbeiders in vaste dienst (op dat moment ca. 1.000 personen). Het aantal

beambten van vreemde nationaliteit bedroeg nog slechts negen. Dit
aantal was in twee jaar tijd met zes verminderd. Tot deze 'beambten'
behoorden overigens drie smeltmeesters op de hoogovenafdeling en een
toekomstig smeltmeester in de staalfabriek.
Uit bovenstaand overzicht blijkt tevens, dat de bedrij fsleiding haar
belofte gestand had gedaan om voornamelijk voor de geschoolde functies, waarvoor onvoldoende of geen Nederlandse arbeiders beschik-
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baar waren, buitenlanders aan te trekken. Uit het gemiddeld aantal
dienstjaren van deze werknemers valt bovendien op te maken, dat zij
inderdaad merendeels reeds bij de start van het produktieproces in
de diverse fabrieken in dienst waren getreden.
Op 9 september 1939 bedroeg het gemiddeld aantal dienstjaren van de
buitenlandse arbeiders namelijk 12,6 bij Hoogovens,9,6 bij Mekog en
8,3 bij Cemij. Voor de beambten van buitenlandse nationaliteit was
dit 14,7 jaar bij Hoogovens en 8 jaar bij Cemij ( geen buitenlandse
beambten in dienst van Mekog). 41)
Wenicht zou het bedrijf Nederlandse arbeiders hebben kunnen aantrekken voor functies als kraandrijver, timmerman, bankwerker, lasser e.d. Gezien echter het zeer geringe aantal arbeiders waar het
hier om ging, kan dit aspect gevoeglijk buiten beschouwing worden
gelaten. Het feit dat minstens zes van de 31 Duitse arbeiders en
twee van de negen beambten een naturalisatie-aanvraag hadden ingediend, had uiteraard alles te maken met de politieke ontwikkelingen
in Duitsland, die deze werknemers tot het besluit hadden gebracht om
te pogen het Nederlanderschap te verwerven.

3.3. Accarmodatieprocessen

3.3.1.

Bedrijfscultuur als sociale smeltkroes

Het streven van de bedrijfsleiding is er naar eigen zeggen van
meet af aan op gericht geweest een "moreel en kwalitatief hoogstaande en homogene bezetting" te verkrijgen. 42) Dit trachtte zij te
realiseren, door behalve aan de bedrij fsscholing, vootal veel aandacht te besteden aan de vorming van een goede mentaliteit door middel van een ' opvoeding' van het personeel vanuit de werkgemeenschapsgedachte. De schepping van een stelsel van sociale bedrij fsvoorzieningen lag geheel in dezelfde lijn, terwijl ook de toenemende
aandacht die vanaf het midden van de jaren dertig aan de psychotechnische en medische selectie werd besteed, hierop was gericht.
Het heeft echter wel enige voeten in de aarde gehad, voordat eerdergenoemd ideaal ook daadwerkelijk in redelijke mate werd benaderd.
Daartoe moest eerst een zeer heterogeen bestand aan arbeiderscategorieon (met grote verschillen in scholing, arbeidsverleden, herkomst
en andere statuskenmerken) tot een vaste kern van Hoogoven-arbeiders
worden samengesmeed; een kern die op haar beurt overigens weer bestond uit subkernen van arbeiders met betrekking tot de onderscheiden bedrij fseenheden.
De bedrijfscultuur die al spoedig ontstond, mede op basis van de
daartoe aanzettende technische structuren en materidle omstandigheden, fungeerde hierbij als sociale smeltkroes.
3.3.1.1.

Vorming van ijzer- en staalarbeiders uit autochtonen

In de beginperiode hadden juist de autochtone arbeiders relatief
de grootste industri6le accommodatieproblemen. Bij de inbedrijfstel108

ling waren de belangrijkste produktiefuncties door buitenlandse,
i.c. Duitse, vaklieden bemand. Het Nederlands hulppersoneel, grotendeels in de naaste omgeving van het bedrijf geworven, was enige
weken tevoren door een spoedcursus op zijn taken voorbereid. De
echte opleiding geschiedde evenwel in de dagelijkse praktijk. Zo
moesten op de hoogovenafdeling Hollandse arbeiders het smeltersvak
van Duitse vaklieden leren.
De eerste zorg van de bedrijfsleiding bestond in het controleren op
geschiktheid van het fabriekspersoneel, - in het bijzonder het bedieningspersoneel van apparaten, machines, kranen, weegwagens en
locomotieven -, het wegselecteren van ongeschikte figuren en een
begin maken met de opleiding van het reservepersoneel.
In de eerste jaren ontbrak het aan een goede selectie vooraf. Het
bedrijf beschikte nog niet over de daartoe vereiste selectiemethoden; dit vooral vanwege het feit dat nog onvoldoende duidelijkheid
over de te stellen kwalificatie-eisen bestond. Het bedrijf was hiertoe nog te jong, terwijl de bedrijfsleiding het aanvankelijk nog te
druk had met tal van andere zaken om zich nauwgezet hiermee in te
kunnen laten. Door deze gebrekkige selectie werden aanvankelijk veel
arbeiders aangenomen, die al spoedig na indiensttreding voor het
werk bij Hoogovens ongeschikt bleken te zijn en van wie een deel
weer moest worden ontslagen.
Er werden commissies gevormd uit het leidinggevend personeel, die
tot een globale formulering van de vereiste kwalificaties voor de
onderscheiden functies trachtten te komen. Tevens werd een begin gemaakt met het vaststellen van hierbij aansluitende opleidingseisen.
43)

Aanvankelijk geschiedde de fabrieksopleiding, in feite niet veel
meer dan een ' training on the job', zeer gedecentraliseerd in de diverse produktie-afdelingen. In 1927 kwam de leiding hierover in handen van een centrale bedrijfscommissie, waarin ook een vertegenwoordiger van de Sociale Afdeling zitting had.
Teneinde over goed opgeleide vaklieden te beschikken en anderzijds
tegemoet te komen aan de behoefte bij het personeel om door verdere
studie hogerop te komen, poogde Hoogovens een vakopleiding buiten
het bedrijf van de grond te brengen. In september 1929 begon een
proef met een aparte opleidingsklas aan de Visserijschool te IJmuiden. Een oefenploeg, bestaande uit zeventien in het bedrijf overbodig geworden stokers, zou hier buiten werktijd doch voor rekening
van Hoogovens een technisch vak leren. Omdat deze opleiding echter
te weinig gericht was op de bedrijfspraktijk bij Hoogovens, liep de
proef uit op een mislukking en werd deze reeds na een jaar be5indigd.
Meer resultaten verwachtte men van het avondonderwijs aan de Nijverheidsschool te Beverwijk, met welke school sinds 1928 een samenwerkingsverband bestond. Hier werden jonge arbeiders, in het bezit
van het diploma dagschool nijverheidsonderwijs, verder voor geschoolde functies opgeleid. Deze opleiding was echter niet veel
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meer dan een herhaling van het genoten onderwijs en nauwelijks op de
bedrijfspraktijk afgestemd.
Daarnaast werd hier vanaf 1934 speciaal voor Hoogoven-arbeiders zgn.
' fabrieksonderwijs' gegeven, overigens aanvankelijk in de fabriek
nogal smalend als "het achterlijkenschooltje" aangeduid ! Dit onderdie al bepaalde functies bekleedden,
wijs had tot doel arbeiders
te
brengen, zodat zij geschikt zouden zijn voor
meer kennis bij
(meer)
geoefende, functies.
hogere, d.i.
De verantwoordelijke beleidsvoerders stelden, dat aan dit zeer elementaire basisonderwijs behoefte bestond, daar het ' ontwikkelingspeil' van de betreffende arbeiders gemiddeld die van een kind van
twaalf jaar

zou zijn

( sic ! ).

Deze avondopleiding, die zich over twee jaar uitstrekte, bestond uit
algemeen vormend onderwijs: rekenen, schrijven, Nederlandse taal en
'
practische natuurkunde' op lagere schoolniveau. Aldus zouden deze
arbeiders rijp worden gemaakt voor een eventuele specifieke vervolgcursus, was de achterliggende gedachte. In juli 1938 hadden tweemaal
negentien arbeiders dit fabrieksonderwijs gevolgd, een nog slechts
bescheiden begin.
Medio 1938 ging een eenjarige vervolgopleiding voor de functie van
loco- of kraandrijver in de afdeling Vervoer van start. Vanaf 1940
zouden meer van dergelijke kopcursussen, afgestemd op het werk in
specifieke afdelingen, worden ontwikkeld.
Met deze aanzet tot een beleidsstrategie om arbeiders voor bepaalde functies intern op te leiden, maakte het bedrij f een begin met
hetgeen kan worden beschouwd als een strategie om zich onafhankeljker te maken van de ontwikkelingen op de externe arbeidsmarkt. Door
arbeiders zonder opleiding of met slechts een lagere, algemene opleiding aan te trekken en dezen op te leiden tot het vervullen van

bedrijfsspecifieke functies verzekerde het bedrijf zich van arbeidskrachten, die over het algemeen niet op hetzelfde (loon)niveau naar
andere bedrijven konden gaan.
Kortom, bedrijfsonderwijs met als resultaat een bedrij fsspecifieke
kwalificering van de betrokken arbeiders. Het behoeft geen betoog,
dat dit bij de arbeiders in kwestie een sterke binding aan het bedrijf inhield.
Overigens bestond een dergelijke bedrijfsspecifieke kwalificering
reeds van meet af aan in het bedrij f in die zin, dat een deel van de
losse arbeiders door een min of meer permanente tewerksteHing in
een afdeling c.q. arbeidseenheid zichzelf als het ware voor bepaalde geoefende functies kwalificeerde. Dit geschiedde dan, zonder dat
zij hiervoor expliciet een bedrij fsopleiding hadden gevolgd.
Pas in 1938 begon de echte interne vakopleiding met de invoering
van een leerlingstelsel, bestemd voor jeugdige arbeiders en in het
bezit van een diploma ambachtsschool. In eerste instantie betrof dit
een vakopleiding tot bankwerker en wel voor vij f c.q. dertien leerlingen, achtereenvolgens in 1938 en 1939. Dit geeft enig idee van
de vooralsnog zeer beperkte rol van het onderhavig onderwijs.
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Voor de oorlog is het niet meer tot een goed georganiseerde, ' zuivere' bedrijfsopleiding gekomen. De bedrij fsleiding zag er tegenop
om een dergelijke nieuwe taak op de schouders te nemen. Dit niet
alleen op grond van financi6le overwegingen, maar ook vanuit een
zekere terughoudendheid voor wat betreft een te sterke bemoeienis
door het bedrijf met dit terrein. 44)
Zoals reeds in paragraaf 3.2. is geschetst, werden in de jaren
dertig vacatures in de ongeschoolde en geoefende functies voornamelijk opgevuld met personen uit het losse arbeidersbestand (kernploeg), waaronder zich een bonte mengeling van arbeiderscategoriedn
bevond: werkloze tuinders en vissers, scheepspersoneel, ex-landarbeiders, havenarbeiders, etc.
De tewerkstering als losse arbeider bood voor het bedrijf de mogelijkheid om een vrij nauwkeurige naselectie in de praktijk toe te
passen:

"Met deze arbeiders is immers", zo schreef Blaauw in mei 1938,
"gedurende geruimen tijd (het losse dienstverband duurt in de
meeste gevallen 2&3 jaar) ervaring opgedaan en de bekendheid van
deze arbeiders met de bedrijfsomstandigheden, hun vertrouwdheid
met de apparatuur, hun beschikking over de ook voor de eenvoudige
functies toch altijd nog vereischte oefening, stempelen hen tot de
aangewezen figuren om de opengevallen plaatsen als geoefende of
ongeschoolde arbeiders te bezetten".
De bedrijfsleiding trachtte aldus uit het aanwezig arbeidsreservoir
de meest geschikte arbeiders te kiezen. Deze recrutering op de interne arbeidsmarkt hield zowel een ( na)selectie in arbeidstechnische
zin als een selectie om te werken onder de bestaande arbeidsverhoudingen in. Deze arbeiders dienden ook blijk te geven van betrouwbaarheid, discipline, identificatie met het bedrijf e.d., kortom:
bepaalde arbeidsmotivationele vereisten.
Op dat moment behoorde ruim 70 % van de aanwezige arbeiders tot de
geoefende en ongeschoolde categoriedn. In samenhang met het voorafgaande kan men hieruit afleiden, dat het allergrootste gedeelte van
de arbeiders werd gerecruteerd uit de losse arbeiders. Met het oog
op deze situatie en doordat de personeelsbezetting zich steeds meer
uitbreidde, ontstond een toenemende behoefte om de bestaande voorselectie via arbeidsbeurzen, schriftelijke referenties alsmede
persoonlijke indrukken en aanbevelingen van de baas der kernploeg c.q.
vertegenwoordigers van de Sociale Afdeling, zorgvuldiger te doen geschieden:
"Want al brengt de aard van hun dienstverband mee, dat zij, om
het zoo te zeggen ' zichzelf selecteeren' (sic), de mogelijkheid is
niet geheel uitgesloten dat minder geschikte arbeidskrachten gehandhaafd blijven of dat 'eerst later, nadat het dienstverband
reeds geruimen tijd heeft bestaan, minder gewenschte eigenschappen
aan het daglicht treden", concludeerde de directiesecretaris.
45)

Aan het eind van de jaren dertig is in dit verband overwogen om tot
het gebruik van psychotechnische methoden over te gaan. 46) Men zag
hier uiteindelijk van af op grond van de overweging, dat wanneer een
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test speciaal voor losse arbeiders zou worden geintroduceerd, het
bedrijf binnen een reeds op specifieke punten geselecteerde categorie zou gaan schiften. Bij de selectie van de gegadigden voor een
aanstelling als losse arbeider zag de leiding van de kernploeg er
namelijk op toe, dat de betrokken arbeiders in principe bij alle
werkzaamheden konden worden ingezet. Immers, wanneer in een afdeling
losse arbeiders tijdelijk over waren, werden dezen in de kernploeg
teruggeplaatst en moesten aan hen alle voorkomende werkzaamheden op'
gedragen kunnen worden. Het gevolg hiervan was, dat eerder dommekrachten' (een in het bedrijf gebruikte term ter aanduiding van stevig gebouwde arbeiders die geschikt waren voor zware lichamelijke
arbeid welke weinig intelligentie vereiste) dan "tengere arbeiders
met betere capaciteiten" als losse arbeiders werden tewerkgesteld.
47)

Dit impliceert, dat voornoemde selectie niet altijd even optimaal
zal zijn geweest. Een voldoende industri6le accommodatie aan de arbeidssituatie in de betreffende afdelingen moet echter over het algemeen wel zijn gerealiseerd, het feit in aanmerking genomen, dat de
inzet en toewijding van deze arbeiders door de heersende omstandigheden op de arbeidsmarkt sterk werden bevorderd. Bovendien was het
gebruikelijk, dat echt ongeschikte arbeiders zonder pardon werden
ontslagen.
Alle geschoolde arbeiders, dus ook de (kleine aantallen) autochtonen onder hen, ondergingen sedert 1933 een uitgebreide psychotechnische keuring bij de Nederlandsche Stichting voor Psychotechniek te
Utrecht, waarbij de stening ' de juiste man op de voor hem juiste
plaats' gold. Een belangrijke basiskarakteristiek van de benadering
van dit instituut was, dat ernaar werd gestreefd de onderzoekssituatie zoveel mogelijk te doen gelijken op de concrete arbeidssituatie,
waarin de soaicitant zou moeten functioneren; een duidelijk verschil met de benadering van vele andere instituten uit die tijd. 48)
Hoewel aan de validiteit en betrouwbaarheid van de gehanteerde
tests zeker in deze periode nog het nodige zal hebben geschort, vanwege de stand van zaken op dit terrein en de onvoldoende vertrouwdheid van het betrokken instituut met de specifieke arbeidssituaties en daarmee samenhangende kwalificatie-eisen -, valt toch wel
aan te nemen, dat hierdoor de kans op een gunstige industri@le voorselectie zal zijn vergroot.
Overigens bleef de inschakeling van de psychotechniek in deze periode beperkt tot de aanpassing van de werknemer aan de arbeid door
middel van selectie en (advisering bij) scholing. Een eventuele aanpassing van de arbeid aan de werknemer (d.m.v. wijziging van de arbeidsmiddelen en -voorwaarden, doelmatige inrichting van het arbeidsproces e.d.) was in dezen niet aan de orde. Hiermee bevond het
bedrijf zich op een lijn met de meeste andere Nederlandse bedrijven
die destijds van psychotechniek gebruik maakten. 49)

In tegenstelling tot de min of meer onvoorbereide wijze van inbedrijfstelling en personeelskeuze bij de oudste afdelingen, werd bij
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de nieuwe fabrieken - Buizengieterij en Martinstaalfabriek - vooraf
studie gemaakt van de arbeidsproblemen en personeelsselectie. 50)
Voor de samenstelling van de kern van het arbeiderspersoneel pleegde
de bedrijfsleiding in de eerste plaats een selectie uit het eigen
personeel in vaste dienst. Deze arbeiders kregen zo mogelijk een
opleiding in soortgelijke bedrijven elders.
Noodgedwongen moest hiervan worden afgezien bij de Buizengieterij.
Er bestond elders in de wereld slechts een klein aantal fabrieken,
waar centrifugaal buizen werden gegoten. De omstandigheden, - met
name de bestaande octrooien en de noodzaak tot de ontwikkeling van
een geheel eigen fabricagemethode om deze te omzeilen, daar de vereiste licentie ontbrak -, maakten het onmogelijk en ook ongewenst om
de hulp van deze fabrieken in te roepen. Hoogovens was gedwongen
alles tot in het kleinste detail zelf uit te zoeken. In mei 1934
begon men met een proeffabriek, waarin van elders uit het bedrij f
gerecruteerde arbeiders werden tewerkgesteld, die al doende specifieke onderdelen van de buizenfabricage moesten leren. In ruim twee

jaar tijd werd ieder voor wat betreft zijn eigen onderdeel een
'
goede deskundige', zonder hierbij de steun te hebben genoten van
mensen uit het vak. De betrokken ingenieurs, technici en arbeiders
zochten de juiste fabricagemethode proefondervindelijk uit en kwamen
na talloze discussies tot de vaststelling van de definitieve arbeidsorganisatie en de hiermee samenhangende taakafbakeningen.
Bij de Martinstaalfabriek was de situatie echter geheel anders.
Het had voor de hand gelegen hier de destijds in de staalindustrie
gebruikelijke weg te volgen om ter zake deskundig personeel over te
nemen van andere, buitenlandse bedrijven. Niettemin besloot de directie in het voorjaar van 1938 om eigen mensen een opleiding te
laten volgen. Hierdoor zouden de belangrijkste posten door eigen
werknemers kunnen worden bezet. De opschuiving van deze personen zou
ook weer voor anderen promotiekansen openen. De verantwoordelijke
bedrijfsleider, ir. L. F. Otto, verzamelde in verband met de keuze
'
van zijn medewerkers' : ingenieurs, smeltmeesters, bazen, smelters,
enz. aHerlei inlichtingen. Daarnaast moest hij zich voornamelijk op
intuTtie verlaten bij zowel het vaststellen van de arbeidsfuncties
als de selectie van personen. Voor de praktische opleiding had men
de hulp nodig van andere bedrijven die bereid waren gedurende langere tijd Hoogoven-mensen te laten meewerken in de fabriek. BegrijpeUjkerwijs bleek dit zeer moeilijk te zijn. Uiteindelijk vond men
hiertoe een Engels, een Frans, een Duits, een Amerikaans en een Nederlands bedrijf ( Demka te Zuilen) bereid. Er resteerden nog slechts
ca. acht maanden, waarin de betrokken werknemers voldoende vakkennis
in andere bedrijven moesten opdoen. Een gering aantal van deze arbeiders werd naar het Duitse of Engelse bedrijf gezonden, teneinde
aldaar de noodzakelijke industri6le ervaring te verwerven. Het merendeel van de arbeiders volgde echter een praktijkopleiding bij
Demka, waarna sommigen nog enige ervaring konden opdoen in de betreffende Franse staalfabriek.
Voordat de verschillende groepen naar elders vertrokken, was door
ir. Otto een korte inleidende cursus gegeven. De werknemers in het
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buitenland werden geacht regelmatig over hun fabriekservaringen te
rapporteren, hetgeen overigens niet steeds in de gewenste frequentie
geschiedde. Op de vragen en opmerkingen in deze rapporten werd door
de bedrijfsleiding in IJmuiden schriftelijk gereageerd. Alle rapporten, vragen, antwoorden, enz. werden vermenigvuldigd en aan ieder
toegezonden, zodat aldus een soort schriftelijke cursus ontstond.
Bovendien waren de betrokken werknemers allen tussen Kerstrnis en
Nieuwjaar te IJmuiden, alwaar zij een herhalingscursus volgden. Met
deze achtergrond toog het personeel van de staalfabriek bij de inbedrijfstelling in maart 1939 aan het werk. 51)
De onderhavige kern van geoefende arbeiders diende op haar beurt aan
nieuwe arbeiders het vak, althans bepaalde werkzaamheden in verband
met de Siemens-Martin-staalfabricage te leren.
Een analoge industri@le training en overdracht van praktijkkennis
met betrekking tot een specifieke arbeidseenheid bestond o.a. ook in
de hoogovenafdeling. Een arbeider die in 1930 als banenmaker in de
giethal was begonnen en het jaar daarop 3e smelter werd, merkte
hieromtrent in een interview in 1959 op:

"Wanneer je als nieuweling bij de ovens kwam, kreeg je van je
oudere maats te horen wat je moest doen, het werd je voorgedaan en
zo moest je jezelf zo gauw mogelijk zien in te werken. " 52)
De ( voor het werk bij Hoogovens) onvoldoende industri6le achtergrond en praktijkervaring van Nederlandse arbeiders brachten uiteraard de nodige aanpassingsproblemen op het stuk van de bediening der
produktie-installaties met zich mee. Ook de kwaliteit van de afgeleverde produkteIi kwam hierdoor wel eens in het gedrang. Zo waren er
in de Martinstaalfabriek - na een welhaast feilloze start - in de
eerste periode bij tijd en wijle problemen met de ambachtelijke
kunst die de staalfabricage vereiste.
Terugblikkend op deze periode, merkte een inmiddels tot hoofdsmelter/onderafdelingschef gepromoveerde MSF-arbeider in 1961 op:
" ' s Ochtends op 20 maart 1939 kon de eerste lading getapt worden. We waren er natuurlijk allemaal bij. Het ging fantastisch; de
analyse was goed en de kwaliteit van het eerste staal prima. Net
of we ons hele leven al in het staal hadden gezeten. Het is niet
altijd zo goed gegaan als bij de eerste aftap. Er werd veel gezweet en weinig staal gemaakt, voornamelijk omdat we nog heel wat
moesten leren. Als er iets een beetje anders ging dan we verwacht
hadden, lagen we eruit." 53)

3.3.1.2. Duitse vaklieden als pioniers en leermeesters
In haar boek I m m i g r a n t s i n i n d u s t r y (1968), een
verslag van een uitgebreid onderzoek, in de jaren 1958- 1960, naar
industri6le integratieprocessen van diverse immigrantengroepen in
verschillende grote bedrijven in Croydon (een nieuw industrieel centrum nabij Londen), merkt de Engelse antropologe Sheila Patterson
op: opname van immigranten geschiedt vaak gemakkelijker in bedrijbijven, waar de bestaande arbeiderskern niet zo traditioneel is,
voorbeeld in bedrijven die zich pas recentelijk in een bepaald gebied hebben gevestigd en een arbeidersbestand van de grond af moeten
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opbouwen. 54) Als er 66n bedrijf is, waar deze steUing op van toepassing kan worden geacht, is het wel Hoogovens in de periode voor
1940. Dit overigens wel met de kanttekening, dat de allereerste kern
van arbeiders hier juist voor een deel uit immigranten bestond.
Vooropgesteld zij, dat het slechts om relatief geringe aantallen
buitenlandse (Duitse) arbeiders ging, hetgeen op zich de beleidsproblemen ter zake voor het bedrij f binnen de perken heeft gehouden.
Het waren nagenoeg allen vaklieden die zeer nauw bij de eerste opbouwfase van het bedrij f betrokken zijn geweest. Hun arbeidskwaliteiten waren onontbeerlijk voor het bedrijf en zij waren allen vertrouwd met de industri@le routine en arbeidsdiscipline, die kenmerkend zijn voor het werken in arbeidssituaties als indertijd bij
Hoogovens bestonden. In de meeste gevallen hadden zij in Duitsland
met betrekking tot soortgelijke fabrieksinstallaties praktijkervaring opgedaan. Deze vaklieden waren indertijd juist hierop geselecteerd. Kortom, hun industri8le voorselectie mag optimaal heten.
Samen met de bedrijfsleiding en hun Nederlandse 'leerlingen' zagen
deze Duitsers zich voor de collectieve uitdaging van de opbouw en
het goed doen functioneren van een geheel nieuw bedrijf gesteld. Er
heerste onder deze eerste bedrijfsgeneratie een pioniersmentaliteit
die de onderlinge solidariteit en de identificatie met het bedrijf
bevorderde. 55)
De industridle accommodatie van deze arbeiders werd bovendien nog

vergemakkelijkt, doordat zij merendeels werkzaam waren in arbeidseenheden, waar duidelijk teamachtige samenwerkingsvormen overheersten. De voor het primaire produktieproces strategische hoogovenafdeling vormde hierbij de spil, waar alles om draaide.
Voorts weken deze immigranten qua fysieke kenmerken noch qua culturele gewoonten en alledaagse gedragingen duidelijk van de Nederlandse arbeiders af, zodat hier geen mogelijke voedingsbodem voor het
ontstaan van ernstige confUcten op het werk lag.
Leverde de taal aanvankelijk in het contact met de Nederlandse arbeiders mogelijk nog enige problemen op, hier stond tegenover, dat
de directe bedrijfsleiding ten dele zelf uit Duitsland afkomstig was
en dat ook de gehanteerde vakterminologie oorspronkelijk veel Duitse
termen bevatte. Ernstige gevaren voor de bedrij fsvefigheid als gevolg van communicatieproblemen in verband met de taal hebben zich
hier dan ook niet voorgedaan.
De enige echt negatieve factor voor de industri6le absorptie van de
Duitse arbeiders vormde het feit, dat de autochtone arbeiders in de
beginperiode moeite hadden met de relatief hoge verdiensten van deze
immigranten, waarbij zeker een rol speelde, dat veel Nederlandse arbeiders van meet af aan afwijzend stonden tegenover de tewerkstelling van buitenlanders vanwege hun arbeidsconcurrentie. Als gevolg
hiervan was een proces van selectieve perceptie in werking getreden,
waarbij de betreffende loonversch len, - die voornamelijk een uitvloeisel waren van verschillen in functieniveaus -, primair werden
geTnterpreteerd in termen van 'in' - en 'out-group' -verhoudingen.
Zoals we hiervoor zagen, werden in de loop van de jaren twintig en
in het begin van de jaren dertig Duitse werknemers waar mogelijk
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vervangen door Nederlanders. Vanzelfsprekend heeft dit voor de ontslagen Duitsers de mogelijkheid tot verdere industri6le integratie
in het hoogovenbedrijf volledig afgesneden. Ten aanzien van de door
'
het bedrij f gehandhaafde harde kern' van Duitse arbeiders bleef de
bedrij fsleiding een uitgesproken positieve houding aannemen, niet in
de laatste plaats vanwege de dwingende bedrijfsbehoefte die aan deze
vaklieden bestond.

Ook de onderlinge verstandhouding tussen de Nederlandse
arbeiders werd na verloop van tijd beter, mede doordat de
leiding de arbeidersvertegenwoordiging en de vakbonden van
koombare noodzaak van de tewerkstelling van deze categorie
had weten te overtuigen.
De Duitse

en Duitse
bedrijfsde onontarbeiders

arbeiders beschikten over dezelfde promotiemogelijkheden

als de Nederlanders. Van discriminatie was geenszins sprake. Weliswaar waren de promotiemogelijkheden van arbeiders minder gunstig dan
voor de beambten op weekloon en zeker in vergelijking met de beambten op maandsalaris. Toch waren er in 1937 tal van arbeiders die tot
beambte op weekloon en vervolgens tot beambte op maandsalaris waren
opgeklommen. 56) Vanwege hun zeer gunstige uitgangssituatie qua
vooropleiding en praktijkervaring werden uit de Duitse vaklieden
verhoudingsgewijs veel bazen gerecruteerd. 57) Zodoende vormde ook
het promotiebeleid een bestendigende factor voor een hechte verankering van de overgebleven Duitsers in de Hoogovengemeenschap.
Eventuele problemen als gevolg van immigratie zullen bij deze
Duitse arbeiders vooral gelokaliseerd zijn geweest op het vlak van
de socio-culturele integratie in de nieuwe omgeving buiten het bedrijf. Hoewel op dit punt de situatie in de vestigingsgebieden niet
ongunstig was - IJmuiden en Velsen-Noord vormden een smeltkroes van
allerlei migrantengroepen 58) - mag men aannemen, dat de overgang
van de regio' s van herkomst in Duitsland (voornamelijk het Ruhrgebied) naar de IJmond niet in alle gevallen probleemloos zal zijn
verlopen. Zeker voor de echtgenotes en kinderen van de gehuwde arbeiders kan de immigratie moeilijkheden hebben opgeleverd. Hierover
zijn geen directe empirische gegevens voorhanden. Gezien echter het
lage verloopcijfer onder de blijvende kern van Duitse arbeiders in
het bedrijf, - hetgeen overigens mede toe te schrijven zal zijn geweest aan de geringe economische alternatieven -, lijkt dit wel te
zijn meegevallen. Het gegeven dat een deel van deze immigranten na
1934 pogingen heeft ondernomen om zich te laten naturaliseren, duidt
op hun kennelijke wil tot integratie in de Nederlandse samenleving,
ook al zal dit tevens te maken hebben gehad met de strakkere regulering van de tewerkste ing van buitenlanders en de veranderde politieke constellatie in Duitsland. Tenslotte beschikken we nog over de
opmerking van de bedrijfsleiding in haar antwoord op de enquete van
het V.N.W. uit 1932, dat de Duitse vaklieden zich op dat moment
reeds geheel aan hun nieuwe omgeving zouden hebben aangepast.

3.3.1.3. Nederlandse migranten
De ' Hollandse

Duitsers' vormden een geval apart. Nederlander zijn116

de en werkzaam geweest in de Duitse industrie, kwamen zij in het
midden van de jaren twintig (weer) in ons land werken. Aangenomen
mag worden, dat de overgang naar de nieuwe bedrij fssituatie vrij
soepel is verlopen, omdat deze arbeiders allen reeds in een soortge-

lijke industridle sector werkzaam waren geweest. Daarbij komt, dat
er een duidelijke selectie op geschiktheid voor het specifieke werk
bij Hoogovens had plaatsgevonden. Deze selectie geschiedde door de
van de Gutehoffnungshiitte overgenomen technische specialisten. Zij
waren bekend met de betreffende arbeidssituaties in respectievelijk
de Duitse industrie en in het nieuwe Hoogovenbedrijf. Ook ten aanzien van deze categorie van migrantenarbeiders was dus sprake van
een gedegen industridle voorselectie. Bovendien waren voor hen de
economische perspectieven in Duitsland weinig rooskleurig, zodat het
hebben van een vaste baan met goede vooruitzichten bij Hoogovens op
zich reeds de binding aan het bedrijf zal hebben bevorderd.
Doordat zij verder als immigrant - in de meeste gevallen met hun gezin - in Duitsland reeds eerder een aanpassingsproces aan een nieuwe
sociale omgeving hadden doorgemaakt, heeft deze ervaring zeer waarschijnlijk ook de inpassing in de woon- en leefsfeer buiten het bedrijf vergemakkelijkt. Dit te meer, daar er op sommige punten - o.a.
het woon- en leefklimaat in de nabijheid van de grootindustrie en de
ingrijpende invloed van de ploegendienst op het maatschappelijk
leven - treffende overeenkomsten tussen de industri6le agglomeraties
in het Ruhrgebied en de IJmond bestonden.
Ook de vaklieden, die in de tweede helft van de jaren twintig en
in de jaren dertig uit andere delen van Nederland zijn aangetrokken,
zullen in de arbeidssfeer vrijwel zeker geen echt grote accommodatieproblemen hebben ondervonden. Zij waren vertrouwd met industrilile
arbeid, meer in het bijzonder de werkzaamheden waarvoor zij in
dienst waren genomen. Wel hadden zij uiteraard geen ervaring met het
werken in een voor Nederland uniek bedrij f als Hoogovens.
Deze arbeiders waren op hun vakbekwaamheid door het bedrijf geselecteerd; vanaf 1933 werden werknemers in deze categorie allen aan een
psychologisch onderzoek onderworpen. Hierdoor is de kans op een soepele industridle integratie vergroot.
Ook de sociaal-culturele afstand tussen plaats van herkomst en
plaats van vestiging was voor het merendeel van deze migranten vermoedelijk niet zo groot. Veelal maakte men slechts een overgang van
de ene naar een andere urbaan-industri6le omgeving door, zij het dat
de specifieke aard van de regio van herkomst nog wel enigermate kon
verschillen met die van het IJmondgebied. Van een ernstige aanpassingsproblematiek in woon- en leefomgeving als gevolg van de migratie zal waarschijnlijk zelden sprake zijn geweest, zodat van deze
kant geen negatieve externe invloed op het industrieel accommodatieproces werd uitgeoefend. De primaire aantrekkings factoren in verband
met de migratie van deze vaklieden - relatief hoge lonen en goede
sociale voorzieningen - zullen zeker in een periode van economische
recessie een positieve uitwerking hebben gehad. In ieder geval was
het verloop onder hen vrijwel te verwaarlozen.
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3.3.2.

Functieanalyse en verbeterde selectie

In 1937 ging de Sociale Afdeling ertoe over een nadere functieanalyse en -classificatie te plegen, in eerste instantie van alle geschoolde en een beperkt aantal van de geoefende functies (t.w. de
'
' betere'
geoefende functies, ook wel als halfgeschoolde' functies
aangeduid). Dit geschiedde vooral met het oog op de door de directie
onderkende noodzaak tot het vaststellen van meer gedifferentieerde
loonschalen. Zij was tot het inzicht gekomen, dat de bestaande loonclassificatie - die te weinig gespecificeerd was en ten dele onjuist
- de bron van vele gerechtvaardigde bezwaren van arbeiders vormde.
Daarnaast speelde nog een rol, dat er van de zijde van het bedrij fsonderwijs enige aandrang werd uitgeoefend om tot een beter inzicht
in de binnen het bedrijf gestelde functie-eisen te komen. 59)
uit 1927, hield
uurloon
in grote lijnen in, dat alle arbeiders
ontvingen en werkten
en betaald werden volgens voor hen vastgestelde dienstroosters die
als zodanig door het bedrijf waren gegarandeerd. Zondagsuren voor
arbeiders in continudienst werden met 50 % extra gehonoreerd, hetgeen neerkwam op een verhoging van het uurloon met ongeveer 9,5 % .
Premies werden slechts gegeven voor arbeid onder moeilijke omstandigheden: ketels reinigen, gasleidingen schoonmaken e.d.
De arbeiders waren ingedeeld in drie vakgroepen: de geschoolden in
vakgroep I, geoefenden in vakgroep II en ongeschoolden in vakgroep
III. Men ontving het volle loon in vakgroep I vanaf 28-jarige leeftijd; voor vakgroep II was deze leeftijd 25 en voor vakgroep III 23
jaar. Vakgroep I kende loongrenzen, die nogal ver uiteenliepen (verschillen van 15 tot 19 c t. ) . Vakgroep II kende vaste lonen naast
loongrenzen. Voor vakgroep III golden slechts vaste lonen. Jeugdige
arbeiders ontvingen loon naar leeftijd, met speciale lonen voor meer
verantwoordelijke functies als locodrijver, rangeerder e.d.
In de praktijk stuitte de toepassing van deze loonregeling op vele
problemen. De oorzaak hiervan school vooral in het gebrekkige inzicht in de precieze aard van de verschillende functies, dat bij de
leiding bestond. Het ontbreken van een goede functieanalyse, -classificatie en personeelsbeoordeling had diverse negatieve gevolgen
voor de arbeidsverhoudingen binnen het bedrijf:
- De afdelingschefs en superieuren (bazen, opzichters) waren het
vaak onderling niet eens over de waarde van bepaalde functies en
waren bovendien geneigd het niveau van functies uit de eigen afdeling te overschatten;
- Wat achteraf aparte functies bleken te zijn met uiteenlopende
lonen, werd aanvankelijk onder 66n noemer gebracht. Zo' n functieaanduiding was dan een verzamelnaam voor functies met ver uiteenliggende loongrenzen. Dit versterkte de aanwezige gevoelens van relatieve deprivatie onder arbeiders met lagere kwalificaties binnen die
functiegroep: deze arbeiders wilden zich optrekken aan het hoogste
loon dat officieel voor deze functie gold, maar dat feitelijk voor
een heel ander type functie bedoeld was;
De op dat moment geldende loonregeling, daterend
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- Sommige functies die
eigenlijk in vak groep II thuishoorden, waren
niettemin in vakgroep I ondergebracht. Hierdoor werd het loonpeil
van laatstgenoemde groep gedrukt. Anderzijds stonden bepaalde andere
functies - in vakgroep III - te laag geclassificeerd.
Dit alles leidde onder de arbeiders tot onzekerheid omtrent zowel
het eigen functieniveau als dat van anderen. Er vonden tussen directie en arbeidersvertegenwoordiging voortdurend discussies over de
bestaande functie-indeling en loonverschulen plaats. Arbeiders en
kernleden verlangden gelijke lonen voor dezelfde functies en wilden
de loonverschillen binnen elk van de vakgroepen steeds nivelleren.
60)

In 1938 kwam de nieuwe classificatie van de geschoolde en de 'betere' goefende functies gereed.
In de beschrijvingen van de vakliedenfuncties werd uitvoerig ingegaan op de vereiste kennis en vaardigheden; deze werden tamelijk gespecificeerd opgesomd. Psychologische - waaronder karakterologische
- eisen stonden slechts in beperkte mate vermeld. De gestelde eisen
lagen vooral op het gebied van de vakbekwaamheid. De door het bedrijf verlangde goede werkhouding was min of meer een vanzelfsprekendheid, een belangrijk sociaal-psychologisch gegeven ten aanzien
van de disciplinering van arbeiders, een punt waarop wij reeds eerder wezen.

Er bestond een groot aantal onderscheidingen in vakliedenfuncties.
Ook was er binnen ettelijke van deze functies weer een nadere differentiatie. Zo maakte men bijv. binnen de categorie bankwerkers onderscheid in bankwerker loco' s, bankwerker werktuigen, bankwerker
gereedschappen, etc.
Het voert te ver om in dit kader een overzicht te geven van de vele
uitgebreide beschrijvingen. 61) Wat hier vermelding verdient, is dat
deze functiebeschrijvingen, in combinatie met kennis van de bedrijfspraktijk, de betreffende selecteurs in staat stelden om een
gedegen selectie van geschikte personen voor specifieke functies te
plegen.
In hetzelfde jaar werd aan de hand van de nieuwe functieclassificatie een ander loonstelsel ingevoerd, waarbij een zo groot mogelijke differentiatie, gebaseerd op wat werd genoemd de ' waardeverhou'
ding' en een objectieve beoordeling der arbeidsprestaties' was nagestreefd.

De bestaande indeling in drie vakgroepen bleef gehandhaafd, evenals

de uiterste loongrenzen van 57 ct. per uur voor de handlanger (= ongeschoolde arbeider) en 79 ct. voor de elektromonteur. Het geheel
mocht geen extra kosten met zich meebrengen.
In principe kwamen alleen gediplomeerde vaklieden voor opname in
vakgroep I in aanmerking. Er vond een herclassificatie plaats, waarbij uit vakgroep I functies naar vakgroep II werden gedegradeerd en
omgekeerd enkele functies van vakgroep III werden opgewaardeerd en
naar vakgroep II overgebracht.
Doordat het loon van de ongeschoolden relatief zeer hoog was, bleef
de spreiding gering en moesten dientengevolge bij de hergroepering
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vele functies weer in een gelijke looncategorie ingedeeld worden.
De in vakgroep I ingedeelde functies werden voorts op grond van het
vereiste niveau van vakmanschap in drie subklassen ingedeeld,t.w.
klasse 3: bankwerkers, 2e elektrici6ns e.d. ; klasse 2: constructiebankwerkers, le elektrici6ns e.d. ; klasse 1: monteur, gereedschapmaker e.d., waarbij laatstgenoemde subklasse de hoogste lonen omvatte. Voor vakgroep II hield men een systeem aan dat er op neerkwam,
'
dat de verschillende functies, waarvoor dezelfde verantwoordelijkheid' was vereist, binnen deze vakgroep h t onderscheidend critegers in vakrium -, op gelijke wijze werden beloond. Voor de handlan
zou voor
indeling
Deze
groep III gold 66n vast standaardloon. 62)
wat de loondifferentiatie betre ft, tot in het midden van de jaren
vijftig gehandhaafd blijven.
medewerTegen het einde van de jaren dertig zijn tenslotte door
de
afdelingschefs, nog
kers van de Sociale Afdeling, in overleg met
taakanalyses van de overige functies uit vakgroep II, alsmede een
hierover
groot aantal van die uit vakgroep III verricht. De leiding
drs. J.
Afdeling,
de
Sociale
van
t-chef
had de toenmalige assisten
de
met
pedagogische begeJonges, de sociaal-pedagoog, die tevens
leiding binnen Hoogovenstaten was belast.
Deze analyses hadden primair tot doel de kwalificatie-eisen van de
betreffende arbeiders vast te stellen. Dit geschiedde in de eerste
een psycholoplaats met het oog op de gebleken wenselijkheid van
losse dienst.
in
gische keuring van gegadigden voor een aanstelling
Tevens werd een nadere bepaling van deze kwalificatie-eisen noodvan de
zakelijk geacht om meer informatie te verwerven ten aanzien
die
arbeiders
alsmede
reeds in losse dienst aangestelde arbeiders,
in vaste dienst, over wie om enigerlei reden geen volledige beoorderecent in vaste
ling in het bedrijf te verkrijgen was: slechts
dienst zijnde arbeiders en arbeiders die, doordat zij werkzaam waren
in grote ploegen van ongeschoolde arbeiders (bijv. havenarbeiders),
te vestigen.
weinig gelegenheid kregen de aandacht op zich
De resultaten van de onderhavige analyses waren overigens niet befuncties
paald schokkend. Men maakte hieruit op, dat de betreffende
in
kverschil
oordelij
door
verantw
zich hoofdzakelijk onderscheidden
een
door
ke
rest
specifie
heid, terwijl sommige functies zich van de
deel van
Een
den.
onderscheid
kranen
van
het
bedienen
vaardigheid in
re
bijzonde
de functies vereiste geen echte verantwoordelijkheid of
handvaardigheid en zou het best vervuld kunnen worden juist door de
arbeiders met zeer geringe intelligentie. De intelLgentie zou behet Nederpaald kunnen worden, zo meende men, met behulp van een in
lands vertaalde Amerikaanse legertest, i.c. de uit de Eerste Wereldoorlog daterende Alpha Test van de Army Mental Tests-batterij (een
collectief af te nemen ' papier en potlood' -test, bestemd voor alfabeten naast de Betatest, een plaatjestest bedoeld voor analfabe-

ten).

Tevens werd geconstateerd: "Onbruikbare menschen zijn er niet, ook
de minder goeden (d.i. degenen die qua prestaties op de betreffende
IQ-test tot de laagste 25 % behoorden, mve) zijn juist noodig voor
het vervullen van bepaalde functies, die door beteren niet te ver120

vullen zijn zonder kans op verstoring van gemoedsrust", tot uiting
komend in slechte werkresultaten en geestelijke stoornissen bij betrokkenen. 63) De veronderstelling hierbij was, dat voornoemde test
ook een behoorlijke schifting naar verantwoordelijkheidsbesef mogelijk zou maken, daar tussen intelligentie en verantwoordelijkheidsbesef een vrij sterke correlatie zou bestaan.
Bij deze overwegingen heeft Hoogovens, i.c. de leider van de
functieclassificaties, zich laten inspireren door het werk van de
destijds toonaangevende bedrijfspsycholoog dr. J. Luning Prak bij
Philips, Eindhoven. Bij zijn benoeming in 1924 - de eerste full-time
aanstelling van een psychotechnicus in een Nederlands bedrijf - had
Prak van Philips de opdracht gekregen om een snel en effici nt werkend selectiesysteem te ontwerpen, waarmee grote aantallen sollicitanten in korte tijd zouden kunnen worden verwerkt. Hierbij nam Prak
de in de Eerste Wereldoorlog gehanteerde Amerikaanse legertests die een snelle en effectieve selectie en plaatsing van 1,7 5 miljoen
recruten mogelijk zouden hebben gemaakt - tot voorbeeld. 64) Ook hij
koos voor een klassikale vorm van onderzoek, waarbij een aantal (van
tevoren geijkte) testseries aan meerdere sollicitanten tegelijk werden aangeboden. De groepen die op deze wijze werden onderzocht, bestonden aanvankelijk uit 12, later uit 20 personen. Het onderzoek
van zo' n groep duurde anderhalf uur; een hulpkracht kon per dag 80
sollicitanten verwerken. Aldus slaagden Prak c.s. er in om in 1924
reeds 3.000 personen aan psychotechnisch onderzoek te onderwerpen.
De ongeschoolde arbeiders werden onder meer getest op arbeidstempo,
coardinatie tussen beide handen en gezichtsscherpte. Daarnaast werden de soUicitanten aan een intelligentie-onderzoek onderworpen,
waarbij enkele onderdelen uit de reeds genoemde Amerikaanse legertest werden gebruikt. (Deze waren in 1920 in het Nederlands vertaald
door de Leidse schoolarts A. M. Oort).
Het bepalen van de intelligentie was volgens Prak van belang, omdat
deze ' factor' hoog correleerde met de mogelijke afkeer van arbeiders
van monotone arbeid. Prak baseerde deze opvatting op een onderzoek
van de Engelse Mental Fatigue Research Board, waaruit duidelijk was
gebleken, dat personen met een hoge intelligentie zich bij eentonig
werk snel gingen vervelen en op den duur een lagere arbeidsproduktiviteit te zien gaven. Personen, van wie de intelligentie onder het
' normale niveau'
bleef, bleken daarentegen het minst last te hebben
van monotonie en het zelfs prettig te vinden om lange tijd dezelfde
routinehandelingen te verrichten. Deze minder intelligenten wisten,
aldus Prak, tot de ' juiste aanpassing' aan hun arbeidsmilieu te
komen. Het waren deze personen die het meest in aanmerking kwamen
voor een plaats aan de lopende band of voor een of andere vorm van
monotone serieproduktie. 65) Soortgelijke noties waren bij Hoogovens
in zwang, maar dan betrokken op de specifieke hoedanigheden van het
ongeschoolde en het 'lagere' geoefende werk in het eigen bedrijven-

complex.
Onder invloed van een toenemende aandacht voor het psychotechnisch
onderzoek, waarbij aan eerder genoemde functieclassificaties een belangrijke rol werd toebedeeld, kwam het aan de vooravond van de
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Tweede Wereldoorlog tot een sterk verbeterd selectie- en aannemingsbeleid. Hierdoor werd de uitgangssituatie ten aanzien van de industridle accommodatie van nieuwkomers gunstiger dan ooit. ( Dit met
uitzondering van de nieuwe losse arbeiders, voor wie vooralsnog geen
psychologische keuring werd ingevoerd).
De gebeurtenissen in de daaropvolgende jaren zouden deze positieve
ontwikkeling evenwel doorkruisen.

3.3.3. Specifiek en algemeen sociaal beleid

Hoewel van de diverse categorie5n arbeiders de autochtonen relatief het meest en het sterkst met industri5le accommodatieproblemen
te kampen hadden, werd hiervoor geen specifek bedrij fsbeleid ontwikkeld. Wel trachtte het bedrijf dergelijke problemen bij voorbaat
te beperken door een selectie op arbeidskwalificaties en psychologische eigenschappen te plegen - een selectie die evenwel pas goed van
de grond kwam in het begin van de jaren dertig - en door zorg te
dragen voor de vereiste (bij)scholing. Voor het overige verliep
alles via ' trial and error' in de bedrijfspraktijk van alledag.
Ook met betrekking tot de werving, opvang en begeleiding van de
immigranten- en migrantenarbeiders was in deze jaren nauwelijks van
een specifiek bedrijfsbeleid sprake. Bij de selectie van de (im)mi- evenals bij de overige gegranten concentreerde de aandacht zich
schoolde arbeiders - op hun geschiktheid voor specifieke arbeidstaken. Er werden geen bijzondere maatregelen getroffen, die tot doel
hadden de integratie van de Duitsers in de Nederlandse samenleving
te bevorderen. Met uitzondering van huisvesting - een aangelegenheid
waarop we nog terugkomen - en in sommige gevallen een bescheiden
verhuiskostenvergoeding, zag het management op dit terrein voor
zichzelf geen taken weggelegd.
In deze periode lee fde nog niet zo sterk de gedachte, dat hier voor
de onderneming een sociale of morele verplichting gold om dit aspect
uitdrukkelijk in haar bedrijfsbeleid te verdisconteren.
Er is op dit punt een duidelijk verschil met een bedrijf als de
N.V. Philips ' Gloeilampen fabrieken te Eindhoven, dat in deze zelfde
periode een zeer intensieve begeleiding van het acculturatie- en industrieel accommodatieproces onder zijn migranten-arbeiders,
i.c.
Drents-Groningse migranten, pleegde. Philips vormde overigens een
opvallende uitzondering temidden van vele andere bedrijven die in de
jaren twintig en dertig migranten aantrokken.
Daarnaast gold het sociaal beleid van Philips - we constateerden dit
reeds eerder - voor de leiding van Hoogovens als een exemplarisch
voorbeeld van een te paternalistisch bedrijfsbeleid.
Vatten we hier nu de belangrijkste momenten in het migrantenbeleid
van Philips samen, opdat daarmee een globale vergelijking mogelijk
wordt met de situatie bij Hoogovens. Hierbij dient wel te worden bedacht, dat het bij Hoogovens om relatief geringere aantallen migranten ging, terwijl de regio' s van herkomst bovendien veel meer verspreid waren dan bij de migranten naar Philips/Eindhoven.
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In verband met de sterke uitbreiding van de fabricage van radiotoestellen had Philips in de jaren twintig grote behoefte aan ongeschoolde, vooral jonge vrouwelijke arbeidskrachten (vanwege haar
fijne handvaardigheid). Deze waren in onvoldoende mate op de plaatselijke arbeidsmarkt beschikbaar. Philips nam derhalve in de periode
1925-' 30 onder meer zijn toevlucht tot de recrutering van gehele gezinnen uit Oost-Groningen en -Drenthe, alsmede Friesland (in totaal
ca. 600 gezinnen).
Hierbij gold als voorwaarde, dat het gezin uit minstens vier kinderen, liefst meisjes tussen 14 en 20 jaar diende te bestaan en in
de toekomst zo mogelijk nog enige uitbreiding van het aantal arbeidskrachten in het gezin viel te verwachten. Zoveel mogelijk werden Alle gezinsleden in het Philipsbedriff tewerkgesteld, ook de
vader indien hij daartoe nog in staat was. Vader kon eventueel een
boerderijtje huren op het Brabants platteland, via de bouwvereniging
' Thuis best' . 66)
Door het verlenen van een (incidentele) subsidie in een deel van de
bouwkosten van de arbeiderswoningen, bestemd voor deze migrantenarbeiders, kreeg de regering het recht bepaalde gemeenten in de
betreffende noordelijke gebieden aan te wijzen, waaruit de N.V.
Philips, i.c. het aanneembureau, de nodige gezinnen selecteerde. Dit
laatste geschiedde mede op grond van een strenge medische en psychotechnische keuring van alle gezinsleden boven de dertien jaar.
Bovendien vond een uitgebreid vooronderzoek van het gehele gezin
plaats, waarbij gesprekken werden gevoerd met de ouders en de oudere
gezinsleden over de te verwachten problemen als gevolg van de migratie en de tewerkstelling in een andere arbeidssituatie.
Naast deze nauwgezette ' screening' vooraf vond vanuit het bedrijf
ook een zekere nazorg bij de aanpassing aan de nieuwe woon- en leefsituatie plaats. Dit laatste ten aanzien van moeilijkheden zowel van
economische als van ' morele' aard en zoals gezien door de ogen van
de betrokken beleidsvoerders op de personeelsafdeHng (o.a. een vermeend gevaar van ontworteling in de stad). Deze sociale begeleiding
geschiedde in de eerste plaats door middel van de wijze van huisvesting; men plaatste de mensen uit eenzelfde landstreek bij elkaar
'
(verg. de wijk Drents dorp' in Eindhoven), ofschoon het bedrijf
hiervan ook wel de nadelen onderkende, te weten een "kans op te
groote afzijdigheid van de andere stadsbewoners, terwijl ook de dikwijls heilzame invloed van opvoeding door de omgeving verloren
dreigt te gaan." 67) Voorts bestond deze begeleiding uit een uitgebreide voorlichting op vele terreinen: financieel-economische voorlichting, informatie over onderwijsmogelijkheden voor de kinderen,
beroepsadviezen, adviezen bij de inrichting van de woning en over de
meest doeltreffende wijze van bewoning, waarschuwingen tegen afbetalingsmagazijnen, adviezen op medisch-hygi6nisch gebied.
Dit alles geschiedde door de afdeling Sociale Zaken - met name de
onderafdeling bedrijfsmaatschappelijk werk - van Philips.
Deze door het bedrijf geleide migratiebeweging werd indertijd door
vooraanstaande deskundigen op het terrein van de arbeidsbemiddeling
als een schoolvoorbeeld van een geslaagd binnenlands migratieproces
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ten tonele gevoerd. 68) Voor dit oordeel kan achteraf tot op zekere
hoogte steun worden gevonden in de resultaten van een deels retrospectief onderzoek dat aan het eind van de jaren vijftig naar het
acculturatieproces van de Drentse migranten en hun nazaten in de
tweede en derde generatie is verricht. 69)
Het behoeft geen betoog, dat het voornaamste verschil tussen het
beleid van Hoogovens en dat van P hilips gelegen was in de veel verdergaande bemoeienis met de priv&sfeer, i.c. acculturatieproblemen
in de woon- en leefsituatie van de migrantengezinnen, door het
Eindhovens bedrijf. 70)

Het huisvestingsbeleid van Hoogovens bleef voor de oorlog overigens beperkt. De ondernemingsleiding stelde zich op het standpunt,
dat de huisvesting primair een taak voor burger en gemeenschap was.
71)

De overheid (rijk, provincie, gemeente) diende volgens haar de voorwaarden te scheppen, waaron der de gewenste huizenbouw tot stand kon
komen. Waar de overheid nalatig bleef, zou de onderneming actief
worden en voor aanvullende woongelegenheid zorgdragen, zo luidde de
beleidsopvatting. Om in de behoeften aan arbeiderswoningen te voorzien, werd al in de beginjaren gedeeltelijk gebruik gemaakt van de
bemiddeling van woningbouwverenigingen; gedeeltelijk werd hierin ook
voorzien door de bouw van eigen woningen. 72)
Het bedrijf had omstreeks 1930 een aantal van 80 woningen in eigendom. Deze woningen waren bestemd voor fabriekspersoneel dat in de
directe omgeving van het bedrijf gehuisvest moest zijn. 73) Voorts
beschikte het bedrijf over een voorkeursrecht bij de eerste toewijzing van een contingent woningen (69 stuks), behorende tot het
complex woningen van een woningbouwvereniging dat gelegen was bij
de toen nog bestaande spoorweghalte Velsen-Hoogovens in VelsenNoord.

'

Deze woningen zijn voor het opnemen van de nieuwe werknemers niet
voldoen de geweest. De meeste van de overige Hoogovenarbeiders hebben
zich ten zuiden van het Noordzeekanaal, vooral in IJmuiden-Oost
gevestig d, alwaar vrij gemakkelijk huurwoningen, door plaatselijke
aannemers gebouwd, betrokken konden worden. 74) Deze situatie stak
gunstig af tegenover die in vele andere industriegebieden in ons
land, waar indertijd soms ernstige tekorten aan arbeiderswoningen
bestonden.
Gezien de ruime huisvestingsmogelijkheiden in het IJmondgebied met name te IJmuiden - in de crisisjaren, drong zich voor de ondernemingsleiding niet zozeer de noodzaak op om zelf een energiek
bouwbeleid voor het arbeiderspersoneel ter hand te nemen. Bij de
we'rving kon destijds aan migranten-arbeiders vrij gemakkelijk een
woning in het vooruitzicht worden gesteld, een situatie die reeds
onmiddellijk na de oorlog een geheel ander beeld te zien zou geven.
Voor zover vanuit het bedrijf een huisvestingsbeleid werd gevoerd,
maakte men geen onderscheid naar regionale herkomst of nationaliteit. De betrokken arbeiders( gezinnen) werden willekeurig door elkaar geplaatst. Sedert het voorjaar van 1922 werden sommige van de
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ongehuwde migranten-arbeiders, en ook wel van de gehuwden, in de
eerste fase na aankomst in het zgn. Vrijgezellenhuis - een op het
ondergebracht en genoten daar
bedrijfsterrein gelegen gebouw
volledig pension, in afwachting van de hun toegezegde woonruimte.
75) Waarschijnlijk heeft dit voor deze arbeiders de allereerste
accommodatie aan de nieuwe omgeving vergemakkelijkt.
-

Naast deze bescheiden bedrijfsbemoeienissen met de huisvesting was
er het algemene sociaal beleid. Met name het Wenckebachfonds en de
eerste aan zet tot bedrijfsmaatschappelijk werk dat hieromheen was
gecre5erd, zijn in direct voor de in dustri6le accommodatie van de arbeiders van belang geweest. Problemen als gevolg van aanpassingsmoeilijkheden aan het nieuwe arbeidsmilieu, en bij migranten ook het
woonmilieu, zullen hierbij - voor zover ondersteuning vanuit het bedrijf vereist en mogelijk werd geacht - ook aan de orde zijn gekomen. Deze werden echter niet als specifieke probleemcategorie5n beschouwd. In de notulen van de vergaderingen van de raad van beheer
en de jaarverslagen van het Wenckebachfonds wordt hiervan althans
nergens expliciet gewag gemaakt. Op welke wijzen en in welke mate
voornoemde steunverlening heeft plaats gevonden, valt - mede vanwege
de voor ons doel te beknopte verslaggeving - dan ook niet meer te
achterhalen.
In enkele gevallen werden voor 1940 door de raad van beheer aanvragen om mater le steun behandeld, die rechtstreeks verband hielden met migratie. Twee gevallen betroffen een aanvraag om reiskostenvergoedin g voor een vrouwelijk familielid uit het gebied van herkomst (respectievelijk Duitslan d en Drenthe),
dat als hulp in de
Dit geschiedde kenziekte
van
de
vrouw
bij
insprong.
huishouding
het
ontbreken
van
familieleden en van hulp door an denelijk vanwege
re personen of instanties in de naaste omgeving. Voorts werden door
immigranten kredieten aangevraag d, speciaal voor verhuiskosten die
hoger waren dan het hiervoor door de Sociale Afdeling beschikbaar
gestelde bedrag.

De belangrijkste aanvragen waren echter die betreffende een financiale ondersteuning in verband met een naturalisatie-aanvraag.
Opmerkelijk in dit verband is, dat de raad van beheer in maart 1934
op ingekomen verzoeken van Duitse arbeiders om een voorschot van
f 200,- voor het kunnen in dienen van een naturalisatie-aanvraag,

afwijzend heeft beschikt. Als redenen hiervoor werden door de raad
opgegeven: het zich niet dadelijk laten naturaliseren zou voor de
betrokkenen geen nadelige consequenties hebben en het vereiste bedrag kon ook door sparen - al dan niet via de voorzieningskas bijeen worden gebracht. Verder werd hierbij nog aangetekend, dat het
bedrag van f 200,- boven het in de regel voor het verlenen van voorschotten (voor arbeiders) geldende maximum van f 100,- uitging en
dat er meerdere van dergelijke verzoeken waren ontvangen, zodat gevaar voor uitputting van de middelen, bestemd voor voorschotten, zou
kunnen ontstaan. 76) Men kan zich achteraf afvragen, of op dat moment de noodzaak tot naturalisatie van de betrokken arbeiders - gezien de precaire politieke situatie in Duitslan d en de sociale re125

percussies hiervan op de situatie van Duitsers in Nederland - niet
urgenter was dan door de raad van beheer werd verondersteld. Een
vraag die zich thans moeilijk laat beantwoorden. Hoe het zij, voor
zover ons bekend zijn nadien bij de naturalisatie van Duitse werknemers geen financidle of andersoortige problemen gerezen.

Tenslotte dient hier in verband met de sociale opvang van nieuwkomers - met name migranten - nog te worden verwezen naar het ' ontspannings- en ontwikkelingswerk' zoals dat in Hoogovenstaten gestalte had gekregen. 77) De Sociale Afdeling trachtte de werknemers
hiervoor voortdurend te enthousiasmeren. Dit verenigingsleven heeft
aan de arbeiders die hieraan deelnamen, ongetwijfeld enige steun geboden bij de verdere integratie in de bedrijfsgemeenschap en in geval van (im)migranten ook bij het sociale installatieproces in de
nieuwe woonomgeving.
Per saldo heeft het algemene sociale beleid naar alle waarschijnlijkheid een gunstige uitwerking gehad op de industriole accommodatie van Hoogovenarbeiders gedurende het interbellum.
Tot zover onze analyse van de desbetreffende processen en beleidsvoering in de periode voor 1940.
Richten we thans de focus op de vanuit ons onderzoeksperspectief relevante ontwikkelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
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Hoofdstuk 4

TUSSEN ARBEIDSINZET EN ACCOMMODATIE AAN BEDRIJFSOM-

STANDIGHEDEN 1940-1945

4.1. Inleiding

Met het oog op de centrale thematiek van ons onderzoek is dit
hoofdstuk te beschouwen als een intermezzo. Een tussenbedrijf dat
echter node kan worden gemist. Het is vooral daarom van belang,
omdat o.i. gewaakt dient te worden voor de veronderstelling van een
al te scherpe discontinuiteit tussen de periode voor en na de Tweede
Wereldoorlog. Tijdens deze oorlog zetten zich binnen het bedrijf bepaalde ontwikkelingen door, die reeds voor mei 1940 op gang waren
gekomen. Ook werd getracht het bedrijf in vaak moeUijke on,standigheden draaiend te houden en daarbij een enigszins ' normaal' beleid
te voeren. In dit opzicht bestond geen volkomen andere situatie, ook
al mag de mythevorming die soms ten aanzien van de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden, hiertoe misschien aanleiding geven.
In het navolgende worden eerst de allerbelangrijkste ontwikkelingen van het bedrijf, alsmede de contouren van het algemene sociale
beleid geschetst. Vervolgens wordt het beleid ten aanzien van respectievelijk de personeelsvoorziening en de specifieke accommodatieprocessen die zich in deze oorlogsomstandigheden onder de betrokken
arbeiders afspeelden, nader onder de loep genomen. Het betreft hier
met name de installatieprocessen van nieuwkomers in de bestaande bedrij fssituatie, alsmede de invloed *van hun functioneren op de arbeidsomstandigheden van de aanwezige arbeidersbezetting.
Leidende gedachte van dit hoofdstuk is, dat voornoemde beleidsvoering en accommodatieprocessen steeds in relatie met de allesoverheersende dreiging van de arbeidsinzet zullen worden bezien. Deze
door de Duitsers toegepaste verplichte tewerkstelling van Nederlandse arbeidskrachten in Duitsland, is door De Jong terecht "een van de
belangrijkste thema's uit de gehele bezettingsperiode" genoemd. 1)
4.2. Ontwikkeling van het bedriif

Gedurende de oorlog werd Hoogovens door de bezettende macht ingeschakeld in de Duitse oorlogsindustrie. Hierbij speelde de Rustungsinspektion een bepalende rol. De overeenkomst die het bedrijf in
januari 1941 - om erger te voorkomen - met de Vereinigte Stahlwerke
aanging en waarbij een 'Verflechtung' tot stand kwam, bood nauwelijks soelaas tegen de machtspolitiek van de Duitsers, met name die
van dr. H. Fischb6ck, de commissaris-generaal voor Financi6n en
Economische Zaken, in feite de economisch dictator van Nederland.
De gedwongen afzet naar Duitsland betrof in volgorde van belangrijk127

ruwijzer,

stalen blokken, plaatstaal, benzolprodukten en
cokes. De verdediging van Hoogovens kon, aldus De Vries, onder de
heersende machtsverhoudingen niet bestaan in een afwijzing van de
afzet naar Duitsland, maar op zijn best in een vertragingstactiek en
in een doelgericht streven naar het bijeenhouden van produktieappa-

heid:

raat en personeel. 2)
In mei 1941 nam Hoogovens Van Leer' s Walsbedrijven N.V. over, op
basis van uiteindelijk in totaal f 4,8 miljoen. De Duitsers hadden

dit bedrijf - van de joodse
al vrij snel kenbaar gemaakt, dat zij
- wensten te ' arisieren'. Van Leer zag zich
eigenaar B. van Leer
gedwongen naar de Verenigde Staten uit te wijken. Hij wist te bedingen, dat aan hem en een aantal familieleden en joodse medewerkers
uitreisvisa werden verstrekt. Het desbetreffende contract tussen
Hoogovens en Van Leer had bij hoge uitzondering het fiat van de
Duitse autoriteiten gekregen. Het bedrijf werd in december van hetzelfde jaar,na liquidatie van de betrokken n.v. , onder de naam
Walserij-Oost als bedrijfsafdeling volledig in het Hoogovencomplex
geintegreerd. 3) Dit betekende, dat nu de gehele Nederlandse walserij-industrie, met uitzondering slechts van de draadwalserij der
N.V. Nederlandsche Kabelfabrieken te Delft, in het Hoogovenconcern
was verenigd.
De bouw van de walserij voor dikke plaat ( Walserij-West), waarmee
in 1939 was begonnen, werd voortgezet, zij het in een langzaam
tempo, mede als gevolg van vertragingstactieken die er op gericht
waren de inbedrijfstelling gedurende de oorlog te verhinderen. Al
spoedig na het gereedkomen nam de bezetter de walserij in beslag
(maart 1943). Deze werd geheel afgebroken en vervolgens naar Duitsland overgebracht, alwaar zij werd opgebouwd in Watenstedt (bij
Brunswijk) op het terrein van de Reichswerke Hermann G6ring. Deze
walserij zou aldaar echter nooit in bedrijf komen.
Uiteraard lieten de Duiters de centrale leiding van Hoogovens niet
ongemoeid. Met name de opstelling van de voorzitter van de directie,
Kessler, was hen een doorn in het oog. Het lag niet in zijn aard om
zijn anti-gevoelens voor zich te houden. Kessler onthield zich van
elke steun aan de ' nieuwe gedachte', te weten een germanenrijk onder
Duitse overheersing, legde uitnodigingen om voordrachten te komen
aanhoren naast zich neer, stond niet toe dat men in het bedrijf collecteerde voor de ' Winterhulp' of concerten gaf in het kader van
'Vreugde en Arbeid', en kantte zich tegen het nemen van abonnementen
op Duitse of Duitsgezinde kranten en tijdschriften.
In zijn diverse landelijke bestuursfuncties was hij een uiterst bekwaam tegenspeler die op allerlei manieren de Nederlandse belangen
ten overstaan van de bezetter wist te verdedigen. Zo diende Kessler
als voorzitter van het Rijksbureau voor IJzer en Staal de Duiters
fel van repliek, en weigerde hij te onderhandelen vanuit de positie
van een overwonnene tegenover de overwinnaar. Dit leidde tot conflicten met de Rustungsinspektion die in de persoon Kessler de cen-

trale drijvende kracht achter allerlei oppositie vanuit het bedrijf
maar bijvoorbeeld ook vanuit voornoemd Rijksbureau zag.
Eind november 1941 waren de gevaren voor Kessler zo dreigend ge128

worden, dat het college van gedelegeerden van Hoogovens unaniem beSloot dat Kessler voor onbepaalde tijd vakantie zou nemen. Deze gevonden ' oplossing' schiep geen vacature in de directie, zodat er op
het oog geen reden leek tot verder ingrijpen van de Duitsers in de
centrale leiding. Anderzijds bood dit voor de overgebleven directieleden in eerste instantie nog de mogelijkheid om Kessler volledig op
de hoogte te houden van de gang van zaken en hem te kennen in aUe

belangrijke besluiten.

Deze constructie kon echter niet lang worden gehandhaafd. In september 1942 uitten de Duitsers hun bezwaren tegen de ondertekening van
de balans door Kessler en zijn bijwonen van de bestuursvergaderingen. In de gegeven omstandigheden was het voor Kessler niet meer
mogelijk actieve medewerking te verlenen en daarmee persoonlijke
verantwoordelijkheid te dragen. Ingen Housz en Holtrop hadden als
voornaamste taak de gehele organisatie zo goed mogelijk bijeen te
houden. Het kon hun werk slechts bemoeilijken, indien personen die
voor de Rustungsinspektion niet acceptabel waren, nog openlijk eigen
leidinggevende activiteiten ontplooiden. De praktijk ontstond dat
Kessler geen vergaderingen meer bezocht, terwijl men onder de balans
slechts vermeldde "de directie" zonder de namen van de directeuren
op te sommen. Het contact met Kessler werd echter steeds in stand
gehouden, hetzij door conferenties bij hem thuis waarin Kessler adviezen gaf, hetzij door bezoeken van hem aan zijn naaste medewerkers. In aansluiting op het terugtreden van Kessler uit de directie
kwam het tot een verdergaande invloed van de bezetter in de bestuurssfeer.Op30 september 1942 werd d r.F. Winterhoff tot directeur-generaal van Hoogovens benoemd en was deze daarmee de officiale
Duitse gevolmachtige. Als zijn vertegenwoordigers werden aangesteld:
d r.A. Hennecke voor commerc le zaken, die een ' Buro Winterhoff'
vormde, en dipl. ing.W. Janssen voor technische aangelegenheden,
die eveneens zijn kantoor op het bedrijf had.
Niet minder dan de leiding hebben ook de vertegenwoordigers van
het personeel onder druk van de bezetter gestaan. Reeds in 1940 had
het hoofd Arbeidszaken der N.S.B., H.J. Woudenberg, de bestaande
vakbonden geliquideerd. Ook bij Hoogovens kwam hij een bezoek bren'
gen om de arbeiders de zegeningen van de nieuwe orde' aan te prijzen. Er werd zelfs een sociale voorman aangesteld die min of meer de
taken van de kernen zou moeten overnemen, maar geen voet aan de
grond kreeg ;e r waren heel weinig N.S.B.-ers onder het personeel.De
directie bleef de ' oude' Arbeiderskern en de Commissie van Overleg
uit de beambten als de vertegenwoordiging van het personeel beschouwen, waarmee in een sfeer van wederzijds vertrouwen allerlei kwesties werden besproken en geregeld.
Tijdens de invasie in 1944 verhevigde de druk die van Duitse zijde
op de centrale bedrijfsleiding werd uitgeoefend, zich nog meer. Naar
aanleiding van de eis tot levering van salpeterzuur (voor springstof) en vloeibare zuurstof (vermoedelijk voor de V2) zag de directie zich in augustus genoodzaakt de leiding neer te leggen. De praktische leiding was tot het einde van het jaar in handen van P.R.
Bentz van den Berg en ir. L.F. Otto, daarna van eerstgenoemde
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alleen. Belangrijke installaties van Mekog - voor zover deze niet
reeds elders in veiligheid waren gebracht - werden vernietigd of geroofd, zoals in het geval van de voor het produktieproces belangrijke luchtsplitsingsapparatuur. Met het doven van hoogoven III medio
december 1944 werd het bedrijf vrijwel stilgelegd. Slechts een kleine groep mensen trok in de eerste maanden van 1945 nog naar de dode
fabriek. Men wilde zo goed mogelijk op de hoogte blijven van wat de

Duitsers hier uitvoerden. Dit duurde tot 21 april toen de overgeblevenen na het afnemen van hun papieren van het terrein werden ver-

jaagd.

4)

Niettegenstaande eerdergenoemde uitbreidingen van het bedrijvencomplex en een zeer sterke toename van het aantal personeelsleden,
een aspect waarop we hierna terug komen, bleef de organisatorische
opbouw in wezen ongewijzigd. De nieuwe afdelingen werden eenvoudigweg als aparte eenheden aan de reeds bestaande toegevoegd. De centrale bedrijfsleiding had echter minder tijd voor elk van deze eenheden.
In 1943 werd in een intern rapport geconstateerd, dat alom bij het
kader van de bedrijven onvrede heerste over het gebrek aan leiding
en over het trage tempo waarin de centrale afdelingen hun taken verrichtten. Op verzoek van de directie pleegde een van de ingenieurs
van Hoogovens, ir. L.F. Otto, in datzelfde jaar een inventarisatie
van de diverse werkzaamheden in het bedrijvencomplex. Als algemene
beleidskoers werd decentralisatie van de onderscheiden bedrijven
aanbevolen. De gedachtengang die hieraan ten grondslag lag, was duidelijk: door de leiding van de bedrijfsafdelingen meer speelruimte
te bieden voor het entameren van een eigen beleid - het laten voeren
van een eigen administratie, meer bevoegdheden op het stuk van personeelsaangelegenheden e.d. zouden de problemen, die in de verhoudingen tussen de centrale afdelingen en bedrijfsafdelingen besloten
lagen, worden verminderd. Tot een verdere uitwerking van deze ge-

dachtengang, laat staan pogingen tot realisatie hiervan, is het
onder meer ten gevolge van de oorlogsomstandigheden niet meer gekomen. 5)

Vermelden wij hier tot slot van deze paragraaf enige relevante gegevens inzake het personeelsbestand.

De ontwikkeling van de personeelssterkte van het gehele
complex gaf het navolgende beeld te zien:
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bedrijven-

1

Tabel 20: Ontwikkeling personeelssterkte KNHS N.V. en aangesloten
bedriiven 1940-1945 (6)

beambten op
maandsalaris

vaste

losse

bearrbten

1 april

arb.

arb.

op weekloon

1940
1941
1942
1943
1944
1945

1.328
1.350
2.115
2.109
2.105
2.115

346
291

81
91

780

198

429
479
680

607
844
984

150
148
153

712
663
668

Totaal

2.184
2.211
3.773
3.578
3.760
3.920

De sterke toename - zeker in vergelijking met de periode voor 1940 valt voor een groot deel te verklaren vanuit de incorporatie in 1941

van Van Leer's Walserijen N.V. (in totaal ca. 1.000 werknemers,
waarvan ca. 720 arbeiders in vaste dienst. Het aantal losse arbeiders is niet bekend).
Een uitsplitsing van het verloop der personeelssterkte naar het
moederbedrijf (KNHS) en de beide nevenbedrijven (Mekog en Cemij)
levert de volgende overzichten op:
Tabel 21: Ontwikkeling personeelssterkte KNHS N.V. 1940-1945

vaste
1

april

1940
1941
1942
1943
1944
1945

arb.

1.091
1.112
1.896
1.890
1.887
1.906

losse
arb.

beambten
op weekloon

346
291

65
77

780
607
844
984

184
139
138
142
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beambten op
maandsalaris

332
383
581
611
565
570

Totaal

1.834
1.863
3.441
3.247
3.434
3.602

Tabel 22: Ontwikkeling personeelssterkte N.V. Mekog 1940-1945

Tabel 23: Ontwikkeling personeelssterkte Cemij N.V. 19401945

vaste
1 april arb.

1940
1941
1942
1943
1944
1945

220
214
195
182
176
167

bea.
wkl.

14
12
13
11
10
11

vaste

bea. totaal
msal.

79
78
78
81
78
78

1 april arb.

1940
1941
1942
1943
1944
1945

313
304
286
274

264
256

17
24
24
37
42
42

bea.
wkl.

2
2
1
-

bea. totaal
msal.

18
18
21
20
20
20

37
44
46
57
62
62

Daar de integratie met Van Leer' s Walsbedrijven N.V. een relatief
zeer grote uitbreiding van het bedrijvencomplex in hield en dit bedrijf in sociaal opzicht een eigen karakter had, dat op bepaalde
punten afweek van dat van Hoogovens, dringt zich hier de noodzaak op
van een nadere typering van deze walserij.
4.3. Kenschets van Van Leer's Walsbedrijven N.V./Walserij-Oost

Deze walserij was reeds bij de inbedrijfstelling verouderd. Het
was namelijk een fabriek die was uitgerust met tweedehands installaties. Dit was vooral toe te schrijven aan het feit dat de oprichter
en eigenaar, de vatenfabrikant Bernard van Leer, veeleer commercieel
dan industrieel was ingesteld. Het ging hem bij het opbouwen van
deze walserij niet om het trachten te verwerven van een krachtige
positie als producent van walserijprodukten, maar om onafhankelijk
te worden van de levering van grondstoffen, i.c. de vereiste halffabrikaten voor zijn vatenfabrieken. Hierbij gebruikte Van Leer handelskwaliteitsplaat

vervaardigd uit

het

goedkoopste

staal,

veelal

Thomasstaal. De produktie, afgeleverd door een zgn. breedbandwalsstraat, zou voor de eigen behoefte veel te groot zijn geweest, ofschoon destijds dit modernere systeem voor de platenfabricage reeds
in zwang begon te komen, met name in de V.S. 7)
De fabriek bestond in feite uit &&n grote hal, die was opgedeeld
in een afdeling Profiel- en Strippenwalserij. (sinds 1 april 1939 in
bedrijf) en een afdeling Plaatwalserij (sinds 1 juni 1938 in bedrijf) . Eigenlijk waren hier dus twee walserijen in &&n fabriek ondergebracht.

In eerstgenoemde afdeling werden de staalblokken die op wagens vanaf
de Martinstaalfabriek werden aangevoerd, na in een zgn. blokkenoven
te zijn verhit, door middel van een blokwalstuig tot profielen (balken) of strippen (platte stukken staal waaruit de plaat werd gewalst) getransformeerd. In de profielwalserij werden op kleine
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Afbeelding 10: Arbeid bij de duowals, Van Leer's Walsbedrijven
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Afbeelding 12: Koud nawalsen van gesneden platen, Van Leer' s
Walsbedrijven N.V. /Walserij-Oost

schaal lichte profielen (hoekijzer, T- en U-ijzer e.d.) vervaardigd.
De zware strippen die een lengte hadden van zeven tot negen meter,
gingen vervolgens over een rollenbaan die eindigde voor de bek van
een grote schaar, waarmee de strippen in stukken van een meter werden geknipt. Hierna werden zij naar de andere afdeling vervoerd.
De stukken passeerden eerst een zgn. strippenoven die gestookt werd
met hoogovengas en waarin een temperatuur van 900' C. heerste. Na
een verhittingsproces dat 15 tot 20 minuten duurde, kwamen de strippen roodgloeiend aan de achterzijde van de oven tevoorschijn en
waren deze gereed om te worden gewalst.
Het walsen geschiedde met behulp van twee hoofdgroepen walstuigen:
de eerste groep bestond uit een triowals en een duowals (duo I), de
tweede uit twee duowalsen (duo II en duo III).
Eerstgenoemde groep werd in hoofdzaak gebruikt voor het walsen van
de zwaardere platen, nl. minstens een dikte van 0,75 mm., merendeels
platen van 1,00 t/m 1,25 mm. Via rollenbanen werd het gloeiend materiaal voor de triowals (een voor toenmalige begrippen krachtige installatie die 95 ton woog) gebracht. Deze wals was slechts aan de
achterzijde voorzien van een heftafel die elektrisch werd aangedreven. Het insteken geschiedde met handkracht, met behulp van tangen.
Na de triowals enige malen te zijn gepasseerd, gingen de platen over
een rollenbaan naar een vouwmachine, alwaar deze werden dubbelgevouwen. Vervolgens werden ze in een tweede oven (een zgn. pakkettenoven) opnieuw verhit, nu tot 850' C. , waarna ze de duo II passeerden.

Dit walstuig was gedeeltelijk gemechaniseerd ,d.w.z. het was voorzien van kettingbanen voor in- en uitvoer van het materiaal en het
kende een elektrische bediening. Het instellen van de drukschroeven
vond echter met de hand plaats.
-Van de tweede hoofdgroep was duo II in een lijn met bovengenoemde
groep opgesteld. Op dit en het andere walstuig (duo III) werden in
hoofdzaak lichtere platen gewalst bij een temperatuur van ca.
450' C. , waarbij een reductie plaats vond tot een dikte, vari5rend
tussen 0,24 en 0,75 mm. Beide walstuigen waren in het geheel niet
gemechaniseerd.
Na te zijn afgekoeld werden de platen in de afwerkhal op maat gesneden, nogmaals gegloeid, om tenslotte in een zgn. richtmachine de
laatste bewerking te ondergaan. In bepaalde gevallen werden de
platen nog koud nagewalst. Bij dit afwerken (knippen, nawalsen,
richten) moest relatief veel handarbeid worden verricht, mede doordat een adequate transportinrichting ontbrak.
De indeling van de fabriek was weinig systematisch en zeer inefficiant. Daarnaast was de ruimte volgestouwd met allerlei machines,
stapels platen, werkplaatsen van monteurs en elektriciiins, kantoortjes voor leidinggevend personeel en personeelsfunctionarissen. Dit
gold vooral ten aanzien van de afdeling Plaatwalserij. De afdeling
Profiel- en Strippenwalserij was overzichtelijker; ook was het produktieproces hier relatief sterker gemechaniseerd. Niettemin kenden
beide afdelingen een lage mechanisatiegraad. Dit blijkt ook uit het
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grote aantal onderbrekingen in het transportsysteem, - lang niet
overal waar dit gewenst zou zijn, bevonden zich kettingbanen, rails
e.d. - , waarbij telkens zware lasten moesten worden verplaatst, al
dan niet met behulp van kranen of andersoortige hefwerktuigen.8)

Het ging hier om een ambachtelijk en vrij primitief bedrijf, waar
veel van de taakuitoefening der walsers afhing. Op grond van een
zekere senso-motorische aanleg (feeling voor het walsvak) en een
'
intensieve oefening in de praktijk vormden deze specialisten' een
elite onder de arbeiders; zij verdienden zelfs hogere lonen dan de
meeste vaklieden. De technische structuur van de fabriek dwong een
groot deel van de arbeiders tot zware lichamelijke arbeid. 9) Bij
deze arbeiders speelden lichamelijk uithoudingsvermogen en een koelbloedig optreden in steeds terugkerende kritieke situaties een belangrijke rol. Dit wordt duidelijk geillustreerd door enkele onderdelen van het produktieproces nader te beschouwen:
- Het in de profiel- en strippenwalserij gebruikte walstuig voor de
transformatie van staalblokken tot profielen of strippen was voorzien van heftafels, steeds op en neer bewegende plat forms die dienden om de blokken telkens in de juiste positie voor de walsrollen te
plaatsen. Staande op deze bewegende vloer, moesten arbeiders de

gloeiende blokken verscheidene malen kantelen alvorens deze naar
andere delen van de fabriek konden worden getransporteerd. Dit kantelen geschiedde zonder mechanische hulp: de arbeiders waren slechts
met haken gewapend. Zij konden .dit werk alleen volhouden door telkens een half uur te werken en vervolgens een half uur uit te rusten. Men kende hier dan ook zgn. afgeloste functies, waarbij twee
man samen dezelfde arbeidsplaats innamen en om beurten gedurende een
half uur de betreffende taak verrichtten;
- Bij de triowals in de plaatwalserij werden de strippen door de
walsers met een tang tussen de onder- en middenwals gebracht, hetgeen een zeer zwaar karwei was. Aan de achterzijde werden deze
strippen opgevangen en door de achterwalser teruggegeven tussen de
boven- en middenwals door. Na elke vijftien minuten moest men uitrusten;

- Van de ernaast opgestelde duowals moest de drukschroef nog met de
hand worden bediend, hetgeen door de hitte buitengewoon veel van het
uithoudingsvermogen van de schroefsteller eiste;
- De gewalste platen moesten aanvankelijk nog met behulp van een
tang naar achter in de hal worden gesleept, omdat een kettingbaan of
iets dergelijks ontbrak. 10)

Ofschoon men deze voorbeelden met diverse gelijksoortige zou kun-

nen aanvullen, mag hieruit niet worden geconcludeerd, dat alle arbeiders even zwaar werk hadden. Van de meer dan 100 verschilende
functies die er in de walserij waren, bestond een derde deel uit
hulpfuncties: bankwerkers, monteurs, magazijnpersoneel, corvee6rs
e.d. , functies waarbij over het algemeen niet van zeer zwaar werk
sprake was. Ook was van het produktiepersoneel zeker niet iedereen
werkzaam in extreme aibeiderssituaties als de hiervoor geschetste.
Zo behoorden hiertoe ook kraandrijvers (dezen werden hier in afwij136

king van vele andere bedrijven tot het produktiepersoneel gerekend)
en arbeiders werkzaam bij de scharen e.d., die over het algemeen
relatief minder zware lichamelijke arbeid hadden te verrichten. Dit
neemt echter niet weg, dat het werk in de onderhavige walserij van
alle betrokken arbeiders in lichamelijk opzicht veel eiste, mede
vanwege de zware fysieke arbeidsomstandigheden: indringende stank,
roetwalm, grote hitte, veel lawaai e.d.
In de allereerste beginperiode werd het contact tussen de werknemers en met de leiding bemoeilijkt door de aanwezigheid van het
grote aantal buitenlanders onder hen: Oostenrijkers, Duitsers,
Belgen (Vlaams en Waals) en zelfs een paar Amerikanen. Het enorme
lawaai, de smook en de onoverzichtelijke opstelling van de installaties verergerden dit nog. Er heerste soms letterlijk een spraakverwarring, maar soms ook figuurlijk, voor wat betreft de meest adequate produktiemethoden. Ook moesten Nederlandse arbeiders de kneepjes
van het vak leren, hetgeen niet zonder problemen gepaard ging.
Reeds na korte tijd begon een typische bedrijfscultuur te ontstaan. Onder het personeel van deze fabriek vormde zich een hecht
netwerk van informele groepen met sterke onderlinge bindingen. De
interpersoonlijke relaties kenmerkten zich door kameraadschappelijke
verhoudingen, waarbij veelvuldig grapjes werden gemaakt en dolle
streken werden uitgehaald. Er bestonden niet alleen goede relaties
tussen arbeiders onderling, maar ook tussen arbeiders en bazen.
Werknemers werden in de bestaande arbeidsgroepen ingelijfd door
middel van initiatieriten, zoals o.a. een onderdompeling - "doop"
genoemd - in een van de koelbedden.
De officidle fabrieksregels werden rekkelijk toegepast. Zo waren
er ploegen arbeiders, die elkaar 15 8 20 minuten voor het officiale
einde van de wacht aflosten.
Aan deze specifieke bedrijfscultuur lagen met name de navolgende
determinanten ten grondslag: in de eerste plaats was er de aard van
het werk, bepaald door een technische structuur die tot teamachtige
samenwerkingsvormen aanzette. In zoverre was er een duidelijke overeenkomst met de situatie in de strategische Hoogovenafdelingen. Een
onvoldoende sociale gerichtheid en teamgeest in het werk zouden
zelfs tot ernstige bedrijfsongevallen kunnen leiden. Daarnaast was
er de ruimtelijke structuur die tot zeer frequente interpersoonlijke
contacten dwong en die de cultivering van hechte informele sociale
relaties in sterke mate bevorderde. De indeling van de fabriek kenmerkte zich vooral door een gebrek aan ruimte: walstuigen, ovens,
scharen en andere installaties stonden dicht opeen, terwijl daartussen overal staalplaten, walsrollen enz. lagen opgestapeld. De nog
resterende ruimte was a.h. w. gevuld met mensen die dicht in elkaars
nabijheid werkzaam waren. Dit overvolle en onoverzichtelijk geheel
zou later de treffende bijnaam "de duikboot" krijgen. 11)
De grote saamhorigheid werd tevens bevorderd door de voortdurende
schifting die de bedrijfsleiding uit de bijeengeraapte verzameling
Nederlandse arbeiders (ex-tuinders, -vissers, -stokers, e.d.) pleegde, zodat uiteindelijk een zekere positieve selectie, goed passend
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in de bestaande werkverhoudingen, overbleef. Voorts werd deze sterk
in de hand gewerkt door de collectieve angst voor werkloosheid, die
onder de werknemers levend bleef. 12) Twee factoren, die tot op
zekere hoogte ook ten aanzien van de situatie bij Hoogovens golden.

Hierbij kwam echter nog een belangrijke specifieke factor die te
had met de stijl van leidinggeven,
die de oorspronkelijke
en
had
eigenaar
bedrijfsmanager
geTntroduceerd. Zijn stelregel was,
dat het opvolgen van formele regels minder belangrijk was dan het
bereiken van de produktiedoelen. De eigenaar schuwde bijvoorbeeld
niet om (in zijn ogen) goede produktiewerkers ongevraagd te belonen
door hen ter plaatse contant geld uit te delen, terwijl hij slecht
presterende arbeiders soms op staande voet ontsloeg.
Van Leer was een geniaal en grillig mens die er voor zijn privegemaken

noegen een eigen circus op na hield, dat hij ook voor zijn personeel
liet optreden, sinterklaasfeesten voor kinderen van personeelsleden
liet verzorgen, de soldaten in de mobilisatietijd een groots kerstfeest bezorgde en vooral ook een zeer goed zakenman was; met een gevoel voor publiciteit. Hij was eigenaar van een concern dat overal
ter wereld vestigingen had, maar waarvoor de walserij voor platen te
IJmuiden gevestigd was. (De keuze voor deze locatie had vooral te
maken gehad met de aanvankelijke verwachting van Van Leer, dat in de
toekomst een nauwe samenwerking met Hoogovens zou ontstaan). Reeds
in 1939 had Van Leer naast de fabriek een groot tentoonste ingsgebouw met een restaurant laten neerzetten. Een uitgebreide permanente
expositie gaf de bezoekers een goede indruk van de vele produkten
die uit dunne plaat konden worden vervaardigd. Vooral kregen zij een
duidelijk overzicht van de artikelen die de vatenindustrie voortbracht. De ruime tentoonstellingshal zag er van binnen fleurig uit
en was verfraaid met schilderijen van bekende kunstenaars.
Legendarisch is de wijze, waarop Van Leer in zijn fabriek bezoek
ontving. Alles was van tevoren zeer grondig schoongemaakt. Er moest
dan muziek zijn; in zijn opdracht werden grammofoonplaten met Franse
chansons gedraaid. Piccolo' s met kwieke doosjespetjes op waren bij
de hand, tekenaars hadden witte jassen aan, obers gingen rond met
verversingen. Kortom, alles was erop gericht het beeld van een
modelfabriek te versterken. 13)
De bedrijfsleiding had duidelijk een paternalistische sociale instelling, waar tegenover de arbeiders geacht werden zich geheel en
al voor het bedrij f c. q. de hen opgedragen taak in te zetten. Zo
niet dan volgde ontslag.
Na overname van deze fabriek door Hoogovens werd een andere stijl
van leidinggeven ingevoerd, met een grotere nadruk op sociale zekerkerheid, maar ook meer formele regels. Niettemin bleef iets van de
typische, in formele en paternalistische bedrijfscultuur in de fabriek hangen. In dit verband is niet zonder belang, dat weliswaar de
topleiding werd vervangen, maar de bezetting van de midden- en lagere niveaus grotendeels hetzelfde bleef.
Voorafgaande aan de incorporatie van Van Leer's Walsbedrijven N.V.
is de bedrijfsleiding van Hoogovens overigens beducht geweest voor
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de geheel andere ' geest' (mentaliteit) die er haars inziens onder
het personeel zou heersen, dan binnen de Hoogoven-werkgemeenschap.
Hierbij had zij met name de vermeende grotere stakingsbereidheid van
de arbeiders op het oog, een veronderstelling waarin een zekere kern
van waarheid school. Zo stonden bijv. de werknemers in de afdeling
blokwalserij, merendeels ex-stokers en -machinisten uit de scheepvaart (trawlers) afkomstig, bekend om hun krachtige stakingstraditie. Dit probleem was voor de bedrijfsleiding des te klemmender, omdat vanwege het destijds heersend ontslagverbod - een punt waarop we
nog terugkomen - bij een integrale overname van het personeel geen
selectie op 'ongewenste elementen' mogelijk was.
Bovendien was volgens Hoogovens sprake van een relatieve overbezetting van de walserij, zowel onder arbeiders als onder de staf. Daarbij kwam nog, dat de lonen van de volwassen arbeiders relatief veel
lager waren dan die voor vergelijkbare categori n arbeiders bij
Hoogovens (zie tabel 24), terwijl ook de pensioenvoorzieningen ongunstiger waren. Een integratie met Hoogovens zou tot een gelijktrekking van deze lonen c. q. pensioenvoorzieningen leiden, waardoor
de produktiekosten van de walserij, in toch al moeilijke concurrentieverhoudingen, zouden toenemen. 14)
Niettegenstaande deze bezwaren nam Hoogovens uiteindelijk toch het
personeel en bloc over en vond ook op het vlak van de sociale voorzieningen een volledige integratie plaats.

Tabel 24: Gemiddeld uurinkomen (cts.) van arbeiders bij Van Leer
en Hoogovens per 1 juli 1940 ( 15)

Van Leer

Vakgroep

Aantal
arb.

Volwassenen
I
II
III

38
88
215
341

Niet-volwassenen
I
28
II
58
III

Totaal

Hoogovens

uurinkomen

Aantal

Gem. uisr-

arb.

inkomen

0,675
0,61
0,56
0,59

199

0,72
0,64
0,61
0,65

Gern.

142
228

0,45
0,54
0,43
0,46

569

0,538

328
353
880

79
47
28
154

1034

0,45
0,55
0,36
0,46
0,621

Het uurinkomen is inclusief vakantie- en feestdagen enz.
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4.4. Sociaal beleid

In september 1940 werden bij Hoogovens de Sociale Afdeling die tot
dan toe de personeelsaangelegenheden betreffende de arbeiders behandelde, en de Personeelsafdeling (beambten) samengevoegd. Ook dit
nieuwe geheel kreeg de naam ' Sociale Afdeling' . Zij bleef ingedeeld
van
de
heer
G.S.K.
bij het directiesecretariaat onder leiding
Blaauw.
Er kwamen enkele nieuwe afdelingen op personeelsgebied tot stand:
een Bedrijfsgeneeskundige Dienst en een Psychotechnische Afdeling,
respectievelijk in 1940 en 1941. Beide afdelingen kenden vooralsnog
een zeer bescheiden opzet. De taakvelden die in de oorlogsjaren van
de Bedrijfsgeneeskundige Dienst de meeste aandacht vroegen, waren
naast ziekencontrole, de gevolgen van door verduisteringsmaatregelen
slechte ventilatie, maatregelen op sociaal-geneeskundig terrein
een werkplaats voor mindervaliden en een herstellingsoord - en de
keuringen voor indiensttreding. 16)
De Psychotechnische Afdeling bleef aanvankelijk nog sterk afhankelijk van de Nederlandsche Stichting voor Psychotechniek te Utrecht.
Vanaf omstreeks medio 1941 fungeerde ze als een soort dependance
voor deze stichting, in verband met de psychotechnische selectie van
arbeiders. Pas na de oorlog zou deze afdeling geleidelijk zelfstandig gaan functioneren.
Bij de incorporatie van Van Leer' s Walsbedrijven N.V. in het Hoogovencomplex werd weliswaar de betreffende personeelsafdeling officieel met de Sociale Afdeling geTntegreerd, maar bleef deze feitelijk als een apart filiaal in de walserij voortbestaan. Vooralsnog
was dit het enige filiaal van de Sociale Afdeling in het bedrijf
zelf, een uitvloeisel van de specifieke positie die dezd, uit andere
handen overgenomen walserij met een relatief groot aantal werknemers, in het bedrijvencomplex innam. Ook de enigszins geisoleerde
geografische ligging van Walserij-Oost ten opzichte van de overige
afdelingen die destijds bestonden, droeg hiertoe bij. 17)
In deze jaren is zo goed en zo kwaad als dat ging, het sociaal beleid voortgezet, waarvoor in de jaren dertig de basis was gelegd. De
werkzaamheden namen hierbij echter in aantal en omvang sterk toe. De
oorlogsomstandigheden gaven aanleiding tot het entameren van activiteiten die in normale omstandigheden niet behoefden te worden verricht, zoals o.a. een luchtbeschermings- en een distributiedienst.
In de periode 10 mei 1940 - december 1941 kreeg de Sociale Afdeling
er maar liefst 39 nieuwe werkzaamheden bij, merendeels als gevolg
van maatregelen en verordeningen van de bezetter. Het bemanningsproces, met name "het verkrijgen van de juiste menschen op de vaceerende plaatsen" 18), leverde meer problemen op dan voorheen, een aangelegenheid waarop wij nog uitvoerig terugkomen. Bovendien namen de
reeds in het begin van de oorlog door de afdeling verrichte werkzaamheden bij het toenemen van de personeelsbezetting een steeds
grotere omvang aan.
Het aantal personeelsleden van de Sociale afdeling vertoonde dan ook
een forse groei, t.w. van 10 personen in 1940 tot naar onze schat140

ting ca. 60 in 1944. De groei van het totale personeelsbestand - van
- hield
bijna 2.200 naar ruim 3.700 voor het gehele bedrijvencomplex
hiermee bij lange na geen gelijke tred.
Naast het uitvoering geven aan de diverse sociale regelingen,
waarop meer dan ooit een beroep werd gedaan, trof het bedrij f steunmaatregelen ter leniging van de materiole noden van het personeel.
De oprichting van het Steunfonds 1941 was een daad van stil verzet
tegen de Duitse overmacht. Om te voorkomen, dat in nood verkerende
personeelsleden zich tot de door de Duitsers opgezette en daarom
weinig geliefde ' Winterhulp' zouden (moeten) richten, stelden het
bedrijf en enkele bevriende firma' s in de jaren 1941 - 1944 tezamen
ca. f 52.000,-- ter beschikking. Met dit geld werden allerlei zaken

bekostigd, waaraan onder het personeel dringend behoefte bestond,
met name bedden, dekens en kleding. De verdeling van de goederen geschiedde door de raad van beheer van het Wenckebachfonds, die zich
hierbij door de sociaal werksters en vertrouwenspersonen liet bijstaan. Ook werden uit het Steunfonds zo nodig de nabestaanden van
door oorlogsomstandigheden overleden Hoogoven-arbeiders financieel
gesteund.

Voorts vond vanaf september 1941 een bonloze bijvoeding plaats,
aanvankelijk alleen voor arbeiders, later voor het gehele personeel.
Pas na de oorlog, in augustus 1945, werd deze voedseluitdeling beeindigd. Niettegenstaande de extra rantsoenen voor zwaar werk, extra
zwaar werk,
werk in continudienst, hete arbeid, giftige arbeid
enz., verkregen via de Distributiedienst, voor de werknemers in de
fabrieken, waren er vele zieken, waaraan vooral de verslechterde arbeidsomstandigheden en de psychische druk van de oorlogssituatie
debet waren. Ongetwij feld school ook een kern van waarheid in het
verwijt van de bezetter, dat hier simulatie in het spel was, o.a. om
'
uitzending in het kader van de Arbeitseinsatz' te voorkomen. Naast
voornoemde voorzieningen zijn in 1943 en 1944 talrijke voedseluitde'
lingen gedaan op de zgn. viskaart' . Hierop kon men ook allerlei
andere huishoudelijke artikelen verkrijgen. Hoogovens leek bijna op
een warenhuis, soms zelfs een in natura-huishouding: van tijd tot
tijd slaagde men er in om met kunstmest en dunne plaat als ruilobject hoeveelheden tarwe, aardappelen e.d. te bemachtigen. 19)
Ofschoon bij ons weten niet het resultaat van een doelbewust sociaal beleid van de bedrijfsleiding, bood het ontspannings- en ontwikkelingswerk binnen de personeelsvereniging Hoogovenstaten, enige
geborgenheid en sociale steun aan die werknemers en hun gezinsleden,
die hieraan deelnamen. Niettegenstaande de toenemende druk van de
Duitsers op de Nederlandse bevolking ondernamen dezen geen poging
van betekenis om Hoogovenstaten onder controle te krijgen.
Van haar kant heeft Hoogovenstaten zich steeds afzijdig gehouden van
iedere Duitse actie op het gebied van de vrije tijdsbesteding.
De vereniging weigerde zich aan te sluiten bij de Cultuurkamer, met
als gevolg dat een onderafdeling, de toneelvereniging HOT, haar activiteiten moest staken.
Tegen de verdrukking in is Hoogovenstaten tot september 1944 - toen
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- blijven groeien. In 1940 trad
het verenigingswerk werd stopgezet
het viscollege D IJV toe. De handbalvereniging IJmond, de tafeltennisvereniging Hotac en een volksdansgroep werden in de Staten opgenomen. Het jaar daarop sloten de athletiekvereniging SUOMI, de modelbouwclub BMC, de honkbalvereniging Rooswijk zich aan. Ook de
volkstuinvereniging ' Wie weet het?' - niet zonder belang voor de
voorziening in de eerste levensbehoeften van betrokkenen - werd lid.
Hoogovenstaten kreeg nu de beschikking over een bescheiden clubhuis,
het zgn. Statenhuis ( Zeestraat 26, Beverwijk). Ook kwam op het
sportterrein Watervliet een houten paviljoen ter beschikking. De
bombardementen op het Hoogovenbedrijf en de verplaatsing van zoveel
mogelijk personeel uit de gevarenz6ne, waren er echter de oorzaak
van dat deze ruimten de vereniging weer ontvielen, omdat ze benut
werden voor werkzaamheden van het bedrijf.
Een cultureel programma met clandestiene lezingen en voordrachten
trok veel aandacht. Zogenaamde Kleinkunstavonden, verzorgd door
eigen krachten, waren een groot succes.
Per 1 april 1944 telde de vereniging ruim 2.600 leden en zeventien
afdelingen. De verklaring voor deze groei zocht de leiding van het
' Statenwerk' achteraf in het voordeel van een zeker sociaal isole-

ment en gebrek aan alternatieve mogelijkheden tot vrije tijdsbesteding. Tevens zou in deze periode, waarin velen vrijwel dagelijks de
"zinloosheid van het leven zonder geestelijke achtergrond" ervoeren,
de honger naar "geestelijke voedsel" zijn toegenomen. 20)
Het was ook in de oorlog, dat onder de hogere leiding een sterke
belangstelling ontstond voor een opkomende stroming in de toegepaste
sociale wetenschappen, die men Iater als 'human relations' zou gaan
betitelen. In december 1940 liet de heer Blaauw onder de leiding een
artikel circuleren over ' De menselijke factor in de industrie' . 21)
Dit artikel - van de hand van ir. V.W. van Gogh, indertijd een vooraanstaand organisatiedeskundige - bevatte een uitgebreide samenvatting van het bekende bedrijfspychologisch onderzoek dat tijdens het
interbellum in de Hawthorne-fabriek, onderdeel van de Western Elec-

tric Company, onder leiding van F.J. Roethlisberger (Harvard University) en W.J. Dickson (Western Electric Co.) was verricht. De hoofdconclusie uit dit onderzoek luidde, dat om de primaire, economische
functie van een onderneming uit te oefenen er ook op gelet diende te
worden, dat deze tevens een sociale gemeenschap was, waarin individuen en groepen hun belangen behartigden door samen te werken.
Tussen deze sociale organisatie en de economische resultaten zou een
nauw verband bestaan. Behalve aan een efficidnte economische c. q.
technische bedrijfsvoering diende ook aandacht te worden besteed aan
de "techniek van menschen te doen samenwerken." 22)
In het personeelsbeleid zou men ernstig rekening dienen te houden
met de sociale structuur van en de menselijke verhoudingen in de arbeidssituatie, wilde men althans op den duur een behoorlijk economisch rendement bereiken. Hiertoe dienden speciale functionarissen
te worden aangetrokken, die zich op de hoogte zouden stellen van de
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persoonlijke verhoudingen in de diverse afdelingen en op alle niveaus van de organisatie.
Tijdens een bijeenkomst van de hogere bedrijfsleiding heeft ir.
A.H. Ingen Housz indertijd over dit Hawthorne-onderzoek een inleiding gehouden en een inspirerende discussie geleid. Men stelde vast,
dat hier voor het bedrijf eigenlijk niets nieuws onder de zon was.
De invloed van de sociale verhoudingen onder het personeel was de
leiding zeker niet onbekend. Door functie-analyse, beoordeling en
psychotechniek werd reeds gestreefd naar de juiste man op de voor
hem juiste plaats. Er zouden evenwel naast de bestaande maatregelen
waarschijnlijk nog verscheidene andere kunnen worden genomen, die de
sociale verhoudingen in positieve zin zouden beTnvloeden en de produktiviteit stimuleren. Over de precieze invulling van dit additioneel beleid verschilde men van mening. Het voert te ver daarop in
dit verband in te gaan.
In het verlengde van deze discussie werd kort daarna, in april 1941,
de duidelijke beleidsintentie verwoord om te geraken tot een soort

van 'human relations' -aanpak in het bedrijf, in eerste instantie
door middel van de aanstelling van een ter zake kundig persoon. Het
zou volgens de heer Blaauw iemand moeten zijn "van rijpe ervaring,
een wijs mensch, die het vertrouwen van alle partijen weet te winnen". 23) Onder de druk van de omstandigheden is van dit voornemen
tijdens de oorlog niets terecht gekomen. Wel vond in de jaren 1943
en '44 binnen de Sociale Afdeling een bezinning plaats op de positie
en betekenis van het ' maatschappelijk werk' in het bedrijf, waaronder in dit verband het gehele complex van sociale voorzieningen
werd verstaan. Hierbij wonnen de 'human relations' -denkbeelden meer
en meer aan betekenis.
E6n fundamenteel grondgegeven werd in deze periode als zodanig expliciet door de bedrijfsleiding onderkend en vormde voor haar een
'
dwingende reden om aan de menselijke factor' bij Hoogovens relatief
veel aandacht te besteden: het unieke karakter voor Nederland van
een groot deel van het bedrijvencomplex. Dit leidde ertoe, dat getracht werd de werknemers voor lange tijd of zelfs ' voor hun leven'
aan het bedrijf te binden. Uiteraard werden hierdoor mogelijkheden
afgesneden tot het opdoen van ervaring op jongere leeftijd door van
baan te veranderen.

Bovendien geschiedde de opleiding van arbeiders voor een groot deel
door het bedrijf zelf; de aldus verkregen scholing was bijna nergens
anders te benutten. Dit schiep een zekere verantwoordelijkheid voor
de bedrijfsleiding om goede sociale verhoudingen na te streven en te
trachten de jonge werknemers op andere wijze algemene ontwikkeling
bij

te bren gen.

24)

Daadwerkelijke pogingen tot het toepassen van de 'human relations' benadering zouden pas na de oorlog worden ondernomen.
Reeds medio 1944 nam men de diverse problemen op het vlak van het
personeelsbeleid onder de loep, die na afloop van de oorlog zouden
rijzen. Centraal in het aandachtsveld stonden vraagstukken betreffende opleiding en vorming van zowel het lager als het toezichthou143

dend personeel, het loonsysteem en de indeling in vakgroepen. Men
blikte terug op de ontwikkelingen tot dan toe, verrichtte een analyse van de bestaande situatie en trachtte reeds voorbereidingen te
treffen om de problemen die na de oorlog zouden ontstaan, op te lossen. Hierbij werd met name ten aanzien van het opleidingswerk een
kloof tussen de beleidsvoerders van de Sociale Afdeling en het leidinggevend personeel in de feitelijke bedrijfssituatie gesignaleerd.
Dit terwijl de opleiding en vorming van het personeel, met het oog
op het bereiken van wat werd genoemd een "moreel hoogstaande bezetting", als het belangrijkste vraagstuk voor een groot bedrijf werden
beschouwd. Er was, zo stelde dr. 0. Wehrheim, algemeen bedrijfsleider, in juli 1944, in een notitie aan directie en hogere bedrij fsleiding, een dwingende noodzaak om de activiteiten die op dit vlak
door de Sociale Afdeling werden verricht, door een instantie die la
het bedrijf was gevestigd, te laten aanvullen:
"De praktische opvoeding en opleiding van de arbeider is de
taak van het personeel, dat dagelijksch met hem omgaat. Het is
niet voldoende van buiten af richtlijnen hiervoor op te stellen,
daar deze, door gebrek aan een centrale instantie niet op doelmatige wijze in het bedrijf uitgevoerd kunnen worden. Hiervoor is
een kracht noodig, die dagelijksch contact met de afzonderlijke
bedrijfsafdeelingen onderhoudt, duidelijke richtlijnen opstelt en
in de bedrijfsafdeelingen de noodige krachten mobiliseert, zonder
dat de bedrijfschef zich hier persoonlijk te veel mee moet belasten". 25)

Er zou een centrale figuur in het bedrijf moeten worden aangesteld,
die de betreffende problemen op doelmatige wijze in behandeling nam.
Ook ten aanzien van loon- en salarisvraagstukken zou deze persoon of
instantie de noodzakelijke assistentie in het bedrijf dienen te verlenen: "Het is niet voldoende hierbij uitsluitend te steunen op de
medewerking van afdeelingen, die buiten de eigenlijke bedrijfsorganisatie staan" 26), voor betrokkenen een duidelijke verwijzing naar
de niet onproblematische verhouding van de personeelsafdeling ten
opzichte van het bedrijf. Niettegenstaande de onder de bedrijfslei-

ding bestaande onvrede met deze situatie, werd echter geen essentiele wijziging in de aard en inhoud van de relatie tussen Sociale
Afdeling en bedrijf aangebracht.

4.5. Personeelsvoorziening

4.5.1. Algemeen
Uiteraard werden zowel de bedrijfsbehoeften aan arbeidskrachten
als de feitelijke personeelsvoorziening in sterke mate door de oorlogsomstandigheden beTnvloed. Bedrijfsexterne situaties en ontwikkelingen stelden rigoureuze beperkingen aan het ter zake nagestreefde
bedrijfsbeleid. Hierbij moet met name worden gedacht aan het arbeidsmarktbeleid van de desbetreffende overheidsinstanties die op
strategische punten geheel en al in handen van de Duitsers en hun
collaborateurs waren.
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Ook het feit dat het bedrijf was ingeschakeld in de Duitse oorlogsindustrie, vormde een belangrijke externe randvoorwaarde die van invloed was op de arbeidsvoorziening. Daarnaast waren er diverse bedrijfsinterne veranderingen die de bedrijfsleiding tot wijzigingen
in het beleid ten aanzien van de personeelsvoorziening dwongen. Tot
deze categorie behoorden met name ingrijpende veranderingen in het
produktievolume, op hun beurt deels weer het gevolg van bedrijfsexterne veranderingen, o.a. op de grondstoffenmarkten. Tevens behoorden hiertoe ontwikkelingen in de fysieke en psychische toestand van
het personeel - indirect eveneens door externe omstandigheden medebepaald -, die de ziekte- en ongevalscijfers sterk in ongunstige zin
beinvloedden.
Reeds op de dag van de Duitse inval, 10 mei 1940, werden een van
de hoogovens en de beide Siemens Martin-ovens stopgezet. Enkele dagen later werd door Engelse genietroepen het zoutwaterpompstation
gedeeltelijk opgeblazen. Het resultaat was dat door gebrek aan koelwater het gehele bedrij f, met inbegrip van Mekog en Cemij, maar uitgezonderd de cokesbatterijen (i.v.m.d e gasvoorziening aan omringende gemeenten), vrijwel stil kwam te liggen. Na de capitulatie keerden de gemobiliseerden van Hoogovens terug en werden successievelijk
de diverse afdelingen weer in bedrij f genomen. Hierbij kwam het tot
een meer beperkte bedrij fsvoering, vooral op grond van stagnaties in
de erts- en kolenaanvoer.

Voor het gehele continu-werkende deel van het bedrijf is vanaf medio
juni 1940 de drie-ploegendienst vervangen door een vier-ploegendienst, met een werktijd van gemiddeld 42 uur per week. Daarnaast
werd de werktijd van arbeiders in dagdienst eveneens tot 42 uur verkort. (Aan gehuwden en kostwinners keerde het bedrijf hierbij gedurende drie achtereenvolgende perioden van vier weken een loontoeslag
uit ten bedrage van respectievelijk 30 %, 20 % en 10 % van het verschil tussen het gemiddelde normale weekinkomen voor 10 mei 1940 en
het gemiddelde weekinkomen nadien). Dank zij deze opzet slaagde de
bedrijfsleiding erin een belangrijke deel van de arbeiders dat bij
de herziene bedrijfsvoering ter beschikking kwam, aan het werk te
houden. Voornoemde werktijdverkorting zou in de loop van 1941 weer
worden opgeheven. In ieder geval bestond eind februari 1942 weer een
drie-ploegen volcontinu dienst met een werktijd van gemiddeld 56 uur
per week (inclusief zondagsarbeid), terwijl de duur van de dagdienst
48 uur bedroeg. 27)

Onder normale omstandigheden zou ongetwijfeld afvloeiing zijn gevolgd als consequentie van de produktievermindering. Niet echter in
deze precaire omstandigheden. Onder de indruk van de door de bezetter gepleegde mensenroof kwam een humaan motief in het spel. Al
spoedig ontstond het streven om zoveel mogelijk personeelsleden in
dienst te houden, teneinde hen te vrijwaren voor gedwongen tewerkstelling in Duitsland. In dit streven zou men - begrijpelijkerwijs niet ten volle slagen. Van de ca. 3.000 in de oorlog bij Hoogovens
werkzame personen zouden door oproepingen en tengevolge van straatrazzia' s ca. 375 tot arbeid in Duitsland worden gedwongen. 28)
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Vanaf het najaar van 1940 tot september 1944 was sprake van een
min of meer regelmatige produktie. Na een aanvankelijke top in het
boekjaar 1941/42 verminderde de produktie op grond van diverse factoren:

- De aanvoer van ertsen en kolen daalde;
- Er deden zich diverse bombardementen voor, die tot menselijke en
materidle verliezen leidden en ook een voortdurende psychische bedreiging opleverden. In maart 1941 begonnen de echte storingsaanvallen door Engelse vliegtuigen, waardoor de produktie steeds weer opnieuw werd gestremd. Deze werden in 1942 en 1943 allengs heviger. In
totaal moest ongeveer 1.000 maal ( ! ) luchtalarm worden gegeven, om
enige indruk te geven van de gevaarlijke omstandigheden, waaronder
werd gewerkt. 29) Niettemin gaf het overgrote deel van het personeel
er de voorkeur aan verder te werken om daarmee aan een nog ernstiger
gevaar, inschakeling in de arbeidsinzet, te ontkomen. 30)
- De verslechterde fysieke en psychische toestand van het personeel
deed de arbeidsprestaties sterk dalen;
- Daarnaast hebben ook vertragings- en andere sabotagetactieken, gericht op een niet-tijdige of althans ineffici5nte levering aan de
Duitse industrie, een rol gespeeld.
Dit alles neemt echter niet weg, dat het bedrij f vanaf het voorjaar
van 1942 met tekorten aan arbeiders te kampen kreeg. Hieraan zijn
naast het hoge ziekteverzuim vooral de zeer ingrijpende maatregelen
debet, die door de Duiters op het vlak van de openbare arbeidsbemid-

deling werden getroffen.
Bezien we echter eerst de belangrijkste ontwikkelingen die zich
voordeden in de mogelijkheden tot tewerkstelling van losse arbeiders. Deze culmineerden namelijk in een drastische wijziging in dit
onderdeel van het arbeidsmarktbeleid der onderneming.

4.5.2. Afnemende manoeuvreerruimte bij tewerkstelling van losse
arbeiders

Het eerste ingrijpen van de bezetter in het arbeidsvoorzieningsbeleid, waarmee het bedrijf rechtstreeks te maken kreeg, had officieel
tot doel de werkloosheid zoveel mogelijk te beperken. Het betrof
hier de zgn. ontslagverordening d.d. 11 juni 1940. Deze annuleerde
met terugwerkende kracht elk ontslag dat na 9 mei 1940 was gegeven.

Voortaan waren het sluiten van bedrijven, het verkorten van werktijden en het ontslag van werknemers verboden. De tevoren bestaande mogelijkheden om losse arbeiders naar believen, op grond van veranderende bedrij fsbehoeften, in het arbeidsproces in te schakelen, waren
hiermee ten enenmale gewijzigd. Het type losse arbeider, dat het bedrijf voorheen kende, was thans "historisch" geworden, heette het.
31)

Vooralsnog bestond er voor Hoogovens echter ook geen noodzaak losse
arbeiders tewerk te stellen. Integendeel, in verband met de drastisch gewijzigde bedrijfssituatie vroeg en kreeg Hoogovens ontheffing van het verbod op ontslag voor 430 losse arbeiders die na 9 mei
nog slechts enkele dagen werkzaam waren geweest en daarna waren ont146

slagen. Niettegenstaande de eerdergenoemde werktijdverkorting die
kennelijk de instemming van de bezetter had, moesten zelfs nog ca.
430 arbeiders in vaste dienst (d.i. ca. 30 % van de totale vaste bezetting) worden ' bezig gehouden' met vervroegd onderhouds- en reparatiewerk, hetgeen het bedrijf betitelde als "werkverschaffing". 32)
Het spreekt voor zich, dat onder deze omstandigheden voor losse arbeiders geen plaats was.
Successievelijk werden echter weer losse arbeiders aangetrokken en
weI voor de duur van bepaalde werken (o.a. metselwerk, vervoeren van
materialen in verband met de reparatie van Hoogoven III, bedrijfsklaar maken van deze hoogoven, vullen van giethal met zand) . Een
groot deel van de op deze wijze tewerkgestelde arbeiders die "alle
tot de goede krachten" heetten te behoren, werd onder een wachtgeld'
regeling gebracht, te weten het vaste personeel' van de kernploeg
33) en een groep van ca. 160 losse arbeiders.

Inmiddels was vanaf begin juli voor het bedrijf enige speling gekomen in de door de bezetter toegestane manoeuvreerruimte bij het
ontslag - en daarmee ook een verruiming van de mogelijkheden tot recrutering - van losse arbeiders. Aan alle werkgevers werd vergunvergunning verleend tot ontslag van werknemers die met het oog op
een bepaald, met name aangewezen werk dat ten hoogste drie weken
duurde, voor die periode op een zgn. A-contract in dienst werden genomen. Bovendien werd voor werkzaamheden die langer dan drie weken
in beslag namen, de mogelijkheid geopend om reeds voorafgaande aan
de werkzaamheden de betreffende ontslagvergunning aan te vragen, die
dan reeds bij voorbaat zou worden verleend (B-contract) . T enslotte
was er nog de mogelijkheid van aanstelling op basis van een zgn.
C-contract: een contract voor de arbeiders die onder de wachtgeldregeling vielen. Dit type contract gold in principe voor onbepaalde
tijd, met inachtneming van een opzegtermijn van een week ingeval van
ontslag dat slechts om zeer dwingende redenen mocht worden verleen d.
Het arbeidscontract van laatstgenoemde categorie losse arbeiders
week dus sterk af van het ' dag-contract', zoals dat voorheen binnen
het bedrijf gangbaar was geweest. "Hierdoor is het verschil tusschen
deze groep losse arbeiders en de arbeiders in vasten dienst belangrijk gereduceerd. Het onderscheidt zich thans voornamelijk door
niet-deelnemen aan de sociale fondsen en een enigszins afwijkende
vacantie-regeling", luidde de conclusie in een notitie van de Sociale Afdeling betreffende de diverse implicaties van de ontslagverordening. 34)

Medio september
stelling van een
noemde directieven
hierbij op gericht
doen zijn, en wel

' 40 kwam de bedrijfsleiding in dezen tot de vast-

officiale beleidslijn die nauw aansloot bij voorvan het Rijksarbeidsbureau. Het streven was er
het aantal A- en B-contracten zo laag mogelijk te
om tweearlei reden: ten eerste' zou

een te groot

aantal arbeiders op A- of B-contract een verkapte uitbreiding van de
groep wachtgelders ( C-contract) inhouden, waardoor dezen in een relatief nadeliger positie zou kunnen komen te verkeren, te weten een
geringere kans om ook daadwerkelijk tewerk te worden gesteld; ten
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tweede achtte men - gerekend naar de toenmalige bedrijfsomstandigheden - het aantal van ca. 160 ter beschikking staande losse arbeiders
voldoende groot om in de behoeften van de verschillende afdelingen
te voorzien.

AUereerst gold, dat een losse arbeider slechts te werk zou worden
gesteld, nadat een voor hem geldend arbeidscontract was afgesloten.
Voor tijdelijke werkzaamheden kwamen in de eerste plaats de vaste
arbeiders, voor wie in de eigen afdeling geen werk meer was, in aan'
merking. Daarna was het de beurt aan de vaste' arbeiders van de
kernploeg (op dat moment ca. 50 man). Pas in de laatste plaats gin g
men over tot tewerkstelling van de losse arbeiders die onder de
wachtgeldregeling vielen. En slechts in uiterste gevallen, wanneer
de eerdergenoemde arbeidsreserves volledig waren uitgeput, kon voor
bepaalde werkzaamheden nieuw personeel, gerecruteerd uit de vroegere
losse arbeiders, worden aangetrokken. Hierbij
gold als officiale
richtlijn, dat deze arbeiders slechts in dienst mochten worden geno-

men voor de duur van een bepaald werk, die maximaal drie weken kon
bedragen (A-contract). Voordat daartoe mocht worden overgegaan,
moest echter eerst worden bezien, of door tijdelijk uitstel van bepaalde werkzaamheden een dusdanig werkschema kon worden gerealiseerd, dat alle werkzaamheden door het beschikbare personeel konden
worden verricht. 35)
Alle prioriteit werd dus bij het eigen personeel in vaste dienst gelegd, terwijl men beducht was om, bij de geldende bepalingen in verband met de ontslagverordening, losse arbeiders aan het werk te zetten. Deze bepalingen boden uit bedrijfsoogpunt te weinig manoeuvreerruimte voor het voeren van een flexibel arbeidsvoorzieningsbeleid.

Voornoemde ontslagverordening werd per 1 juni 1941 vervangen door
een nieuwe verordening die een zekere verruiming bood van het aantal
gevallen, waarin zonder vergunning tot ontslag mocht worden overgegaan. Op grond van een beschikking van de Directeur-Generaal van de
Arbeid d.d. 21 mei 1941 kon nu door de leiding van industrie- en
handelsbedrijven ontslag worden verleend aan werknemers die in de
periode van zes maanden, onmiddellijk voorafgaand aan de ontslagdatum, niet langer dan 110 dagen hadden gewerkt. Wat hier voor ons
vooral een relevant gegeven vormt, is dat de positie van losse arbeiders daardoor wederom werd gewijzigd. De nieuwe regeling opende
voor het bedrijf de mogelijkheid tot een gedeeltelijke terugkeer
naar het vroegere systeem van aannemen van losse arbeiders. De maximaal drie weken durende A-contracten vervielen. Het B-contract werd
zodanig gewijzigd, dat voor het bedrijf de mogelijkheid bestond gedurende de eerste drie maanden van het dienstverband ontslag te verlenen, met inachtneming van een opzegtermijn van een dag. Door de
invoering van een dergelijke proeftijd ontstond voor de bedrijfsleiding weer de mogelijkheid tot een (na)selectie-in-de-praktijk van
nieuwe losse arbeiders, een mogelijkheid die sedert juni '40 niet of
nauwelijks meer had bestaan. 36)
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Daarnaast bleef het C-contract, bestemd voor de vaste arbeidsreserves van diverse bedrijfsafdelingen, gehandhaafd.
Echter een consequentie van de nieuwe regeling was ook, dat indien
een tewerkstelling op basis van het gewijzigd B-contract eenmaal 110
dagen had geduurd, en wel in een periode korter dan zes maanden, de
mogelijkheid om zonder bijzondere vergunning ontslag te verlenen
niet eerder mogelijk was dan na het verstrijken van die termijn van
zes maanden. M.a. w. het aan elkaar koppelen van achtereenvolgende
periodes van tewerkstelling van 110 dagen was niet geoorloofd. Op
iets langere termijn bezien, bood deze regeling voor de bedrijfsleiding ten aanzien van deze categorie losse arbeiders dus minder handelingsvrijheid dan op het eerste gezicht leek.
Met ingang van 18 januari 1942 werd een nieuw algemeen vergunningsstelsel van kracht, dat in zoverre enige verruiming bood, dat de
voorheen geldende termijn van 110 dagen voor arbeiders, op B-contract werkzaam, tot 90 dagen werd verkort. 37)
De verruimde mogelijkheden werden evenwel reeds spoedig hierna

weer beknot. Op 25 maart ' 42 kwam de toewijzing van losse arbeiders
geheel en al in handen van het arbeidsbureau, waarbij de nog te behandelen thematiek van de arbeidsinzet centraal stond. Hierdoor werden uiteraard de eigen mogelijkheden van het bedrijf tot recrutering
van deze arbeiders rigoureus afgesneden. Dit was trouwens nog maar
de voorbode van veel ingrijpender maatregelen die de bezetter het
jaar daarop zou treffen.

Per 1 maart 1943 werd de bestaande ontslagverordening ingetrokken en
vervangen door een verordening betreffende de beperking t.a.v. het
veranderen van betrekking. Het overgaan van de ene naar de andere
betrekking werd drastisch aan banden gelegd en kwam voortaan geheel
onder controle te staan van 66n instantie, nl. het arbeidsbureau.
Het primaire doel was om voldoende arbeidskrachten beschikbaar te
houden voor de oorlogseconomie. Daarmee werd het sociale doel van de
bescherming van de arbeiders tegen de gevolgen van plotselinge werkloosheid, zoals dat voorheen in ieder geval formeel had gegolden,
geheel verlaten. 38)
Ook werd als gevolg hiervan voor Hoogovens de manoeuvreerruimte in
de personeelsvoorziening - en dit niet alleen ten aanzien van de
losse arbeiders - kleiner dan ooit. 39)

4.5.3. Arbeidsinzet en implicaties voor de personeelsvoorziening
Reeds op 28 februari 1941 was een verordening verschenen, waarbij
de burgerlijke dienstplicht voor Nederlanders binnen het Nederlandse
gebied werd ingevoerd. Dit geschiedde enkele dagen na het uitbreken
van de februaristaking, een werkstaking in diverse delen van het
land, gericht tegen de anti-semitische maatregelen van de Duitsers
en de gedwongen tewerkstelling van Nederlanders - tot dan toe hoofdzakelijk werklozen - in Duitsland. Ook in V elsen werd destijds bij
alle grote bedrijven, waaronder Hoogovens en Van Leer' s Walsbedrij-
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ven N.V., gestaakt. Alleen onmisbare personen bleven achter, die de
continu in bedrijf zijnde installaties moesten bedienen.
Achtergronden en verloop van deze staking zijn elders minitieus geboekstaafd. 40)

Op grond van voornoemde verordening konden bewoners van bezet
Nederlands gebied door het Gewestelijk Arbeidsbureau worden verplicht voor een bepaalde tijd op een aangewezen plaats binnen het
Nederlands gebied diensten te verrichten. Hiertoe kon door het arbeidsbureau aan particuliere en openbare bedrijven en besturen worden opgedragen arbeidskrachten af te staan. Op 23 maart ' 42 kwam in
de strekking van deze verordening een essentiale verandering, met de
officiale uitbreiding van de dienstverplichting tot het werken in
Duitsland. Met deze verscherping van de arbeidsinzet begonnen de
grote vorderingen van personeel uit het bedrij fsleven, die naar
Fritz Sauckel, sedert eind maart ' 42 gevolmachtigde voor de arbeidsinzet, ' Sauckelaktione' werden genoemd.
De Fachwerber (dit waren door de Rijkscommissaris gemachtigde Duitse
vertegenwoordigers op de arbeidsbureaus) vroegen .personeelslijsten
aan de bedrijven; de arbeiders werden door de arbeidsbureaus opgeroepen en gekeurd. Na goedkeuring volgde uitzending naar Duitsland.
Deze Fachwerber ressorteerden onder een afdeling van het Reichskommissariat, de Hauptabteilung Soziale Verwaltung, die als voornaamste taak had uit bezet Nederland een zo groot mogelijk aantal
Nederlandse arbeiders naar Duitsland te ' bemiddelen', zoals dit

eufemistisch werd aangeduid. 41)
Gedurende de bezetting zouden de maatregelen van de arbeidsinzet
geleidelijk worden verscherpt. Het hoofddoel bleef steeds hetzelfde,
t.w. het vrijmaken van een zo groot mogelijk aantal arbeidskrachten
voor de Duitse oorlogsindustrie. Naarmate de oorlogskansen voor
Duitsland verslechterden, werden eveliwel de middelen waarmee men dit
doel trachtte te bereiken, steeds drastischer.
Hierbij dient echter te worden bedacht, dat de Duitsers ten aanzien
van de arbeidsinzet geen monolitisch blok vormden. Sterker nog, in
de gehele arbeidsinzet speelden diametraal tegengestelde organisatorische belangen aan Duitse kant een rol. 42)
Er bestond in dezen met name een tegenstelling tussen de Rilstungsinspektion en de Zentralauftragstelle enerzijds en de Hauptabteilung
Soziale Verwaltung anderzijds. Eerstgenoemde instanties hadden de
zorg voor de adequate uitvoering door de Nederlandse industrilale bedrijven van aldaar geplaatste orders in verband met de Duitse oorlogseconomie. Vanzelfsprekend waren deze instanties weinig geneigd
om de geschoolde arbeiders die in Nederland voor het uitvoeren van
deze orders nodig waren, zonder meer naar Duitsland weg te (laten)
voeren. Sauckel die de Hauptabteilung Soziale Verwaltung tot krachtdadige acties aanspoorde, had echter de steun van Hitler. Dit maakte
dat voornoemde instanties zich op een of andere wijze wel moesten
conformeren. Dit ging echter niet zonder hevige touwtrekkerij gepaard.

Nederlandse bedrijven, aan wie deze stand van zaken spoedig bekend
werd, trachtten de Zentralauftragstelle en de Rustungsinspektion ar150

gumenten te verschaffen, waarmee dezen aan de sterke pressie van de
Hauptabteilung Soziale Verwaltung weerstand konden bieden. 43)
Ook bij Hoogovens heeft men de hierin besloten liggende mogelijkheden trachten uit te buiten. Voor zover ons bekend, geschiedde dit
o.a. in verband met de toewijzing van een contingent arbeiders medio
1944, een punt waaraan later in deze paragraaf nog aandacht zal worden besteed.
In april 1942

zetten de van Sauckel uitgaande grote acties in;
deze waren in eerste instantie vooral gericht op de roof van metaalarbeiders. Het resultaat van de diverse acties, waarbij allerlei bedrijven werden ' uitgekamd' zou uiteindelijk een verlies van 20.000
geschoolde arbeiders voor de Nederlandse metaalnijverheid betekenen.
44)

Als protest tegen de uitzending van werkkrachten legden in deze
maand bij Hoogovens de arbeiders van enige afdelingen het werk voor
korte tijd neer. Voorlopig bleef het hier echter bij. Men was nog
sterk onder de indruk van de represaillemaatregelen die de Duitsers
na de februaristaking het jaar daarvoor hadden getroffen. 45)
De gevolgen van het straffere beleid ten aanzien van de arbeidsbemiddeling werden voor het bedrijf eveneens in deze maand eerst
echt duidelijk voelbaar. Op 21 april verzocht het bedrijf bij het
Gewestelijk Arbeidsbureau te Haarlem om een algemene dispensatie van
het verbod tot aanstelling van vaklieden-metaalbewerkers van 18 t/m
40 jaar. Aangekondigd was, dat een dergelijk verbod op 24 april van
kracht zou worden. Hierdoor werd het overnemen van vaklieden uit andere bedrijven voor Hoogovens geheel onmogelijk gemaakt, terwijl dit
nu juist traditioneel de belangrijkste recruteringsbron voor deze
categorie irbeiders was.
In een schrijven van 7 mei daaropvolgend breidde Hoogovens het dispensatieverzoek uit tot de categorie van losse arbeiders. ( In de vorige paragraaf constateerden we reeds, dat ook voor deze categorie
de toewijzing inmiddels geheel in handen van het arbeidsbureau lag) .
Beide verzoeken tot dispensatie werden niet gehonoreerd. Bij het Gewestelijk Arbeidsbureau had men aanvankelijk voorgespiegeld, dat zodra aan het ' doorkammen' van bedrijven een eind zou zijn gekomen,
"vermoedelijk op 14 juni a.s. " , bij de arbeidsbemiddeling speciale
aandacht aan de belangen van Hoogovens zou worden geschonken.
46) Hiervan kwam echter niets terecht. Noch het verzoek tot het
mogen aantrekken van vaklieden-metaalbewerkers werd ingewdli g d,
noch werden losse arbeiders (van 18 t/m 40 jaar) op de voorheen
gangbare wijze - d.w.z. selectie door Hoogovens - door het arbeidsbureau toegewezen.

Ter nadere plaatsbepaling van de positie die het G.A.B.t e Haarlem
innam, mag hier dienen, dat dit een bureau was met een bijzonder
groot aantal N.S.B.'ers onder de ambtenaren, t.w. per 1 januari 1942
34,1 % (45 van de in totaal 132 personeelsleden). Per 1 januari 1944
zou dit percentage zelfs tot 43,4 % zijn gestegen (ofwel 66 van de
152 personeelsleden), destijds van alle Gewestelijke Arbeidsbureaus
zelfs ruimschoots het hoogste percentage van het land. 47) Het wekt
dan ook geen bevreemding, dat dit bureau over het algemeen - moge151

lijke uitzonderingen van individuele vertegenwoordigers daargelaten
- een harde lijn in de uitvoeringspraktijk volgde.
250 HoogovenIn de loop van juni '42 vertrok een contingent' van
een
van
het
resultaat
Sauckel-Aktion' bij
arbeiders naar Duitsland,
lijk ArbeidsGeweste
het
het bedrijf. ' Ter compensatie' werden door
bureau sollicitanten naar Hoogovens gestuurd, waaronder zich vele
24 april ongeschikte kandidaten bevonden. Zo werden in de periode
moest
waarin
20 augustus van dat jaar, toen het aantal vacatures,
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toegeworden voorzien, 425 R 500 man bedroeg, ca. 350 sollicitan
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uit
meeigen
op grond van "in het oog loopende ongeschiktheid, die
arbeidedeeling der sollicitanten bleek". 48) Van de overgebleven
Uiteindeders vielen er vervolgens 50 af bij de medische selectie.
lijk werden 190 arbeiders aangenomen, van wie naast een twintigtal
jongens van 16 en 17 jaar ten behoeve van Walserij-Oost, maar liefst
70 ( ! ) man boven de 40 jaar. Dit terwijl naar de stellige menin g van
de bedrijfsleiding arbeiders boven de 40 jaar nauwelijks in aanmerbeking kwamen, omdat voor hen het werken in continudienst en onder
zwarende fysieke omstandigheden (hitte, stoffige omgeving, slechte
verlichting ten gevolge van verduisteringsmaatregelen enz.) doorgaans zeer ernstige bezwaren opleverde. 49)
De grote uitval bij deze sollicitanten was niet zo verwonderlijk,
omdat het hier personen betrof, die officieel voor tewerkstelling in
Duitsland waren afgekeurd dan wel buiten de hiervoor geldende leeftijdsgrenzen vielen. V ermoedelijk is tevens van simulatie door deze
personen en/of tegenwerking door de betrokken Hoogoven-mensen sprake
geweest. 50) Wellicht hebben hierbij ook politieke motieven, om niet
te worden in geschakeld bij de produktie van grondstoffen en halffabrikaten voor de Duitse oorlogsindustrie, een rol gespeeld. Nadere
gegevens hieromtrent zijn ons echter niet bekend.
Daar het aanbod van de ' vrije' arbeidsmarkt ontoereikend was,
voorzag het bedrijf verder in zijn behoeften door middel van zgn.
die
'
gedetacheerde arbeiders' . Deze categorie bestond uit arbeiders
tegen betaling tijdelijk van andere bedrijven waren geleend. In augustus '42 waren dit in totaal 249 arbeiders: 100 man van Wessanen's
Koninklijke Fabrieken N.V. te Wormerveer, 80 van de Nederlandsche
Linoleumfabriek te Krommenie, 60 van de Stoomvaart Maatschappij
' Nederland' te Amsterdam en 9 van de Noord-Hollandsche Margarinefabriek ' De Kroon' te Zaandijk. 51) De daaropvolgende jaren zou het
aantal gedetacheerde arbeiders - tot omstreeks september '44 - over
het algemeen tussen 250 en 300 schommelen. Verderop in dit hoofdstuk
zal worden ingegaan op de specifieke accommodatiethematiek, die de
tewerkstelling van deze arbeiders voor de bedrijfsleiding met zich
bracht.

4.5.3.1. Verdere beperking van arbeidsreservoir
Toen vanaf 22 september 1942 in de regio Haarlem een nieuwe

Sauckel-actie op gang kwam, werd tevens een order van kracht, die

inhield dat mannelijk personeel van 18 jaar en ouder,
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dat voor te-

werkstelling in Duitsland geschikt was, bij eventuele verandering
van werk hiertoe geen vergunning zou worden verleend; zelfs niet
indien dit voor de betrokkene een positieverbetering betekende. Dit
maakte het voor Hoogovens eens te meer onmogelijk om vaklieden, van
andere bedrijven - met name in de metaalsector - afkomstig, in
dienst te nemen. Anderzijds sneed dit uiteraard voor de betrokken
Hoogoven-werknemers alle mogelijkheden af om naar een ander bedrijf
over te gaan.

Er rezen nu dan ook zeer ernstige problemen in verband met tekorten aan vaklieden. Was de leeftijdsgrens voor nieuw aan te stellen
arbeiders inmiddels reeds verhoogd tot 48 jaar, in oktober '42 werd
deze "bij wijze van noodmaatregel" uitsluitend voor vaklieden verhoogd tot 55 jaar, "zulks met handhaving van de gewone eischen
t.a.v. gezondheid". 52) De onmiddellijke aanleiding tot dit directiebesluit vormden de moeilijkheden die het bedrijf ondervond bij de
voorziening van Walserij-West (het was nog voor de overbrenging van
de installaties naar Duitsland) met de vereiste vaklieden voor het
afwerken van de montage. De problemen op het vlak van de personeelsvoorziening waren met deze maatregel zeker nog niet van de baan.
Parallel met het uitkammen van bedrijven troffen de Duitsers een
reeks maatregelen die beoogden zoveel mogelijk arbeidskrachten vrij
te maken voor uitzending naar Duitsland: naast het st leggen van
niet voor de oorlogsproduktie van belang zijnde bedrijven was dit
met name ook de verlenging van werktijd. In november '42 maakte de
Hauptabteilung Soziale Verwaltung in een rondschrijven aan de arbeidsbeurzen kenbaar, dat de normale werkweek in het bedrij fsleven
54 uur zou moeten bedragen. Dit geschiedde in navolging van de situatie in het Duitse bedrijfsleven. Deze maatregel was uitgevaardigd
mede op instigatie van de Riistungsinspektion, welke instantie voorzag dat vertraging zou optreden bij de orders die zij had geplaatst.

De op de arbeidsbeurzen gedetacheerde Fachwerber werden opgedragen
alle bedrijven op dit aspect van de arbeidsinzet te controleren. De
arbeidsinspectie ontving instructie om toestemming voor een verlenging van de arbeidsweek te verlenen, indien aanvragen hiervoor
bij haar binnenkwamen. Een algemene overwerkvergunning was dit niet.
Deze zou eerst tot stand komen op 22 maart 1943, bij besluit van de
waarnemend secretaris-generaal van het departement van Sociale
Zaken. 53)

Ook bij Hoogovens oefende de bezetter aandrang uit om over te gaan
tot een verlenging van de officiale werkweek tot 54 uur. Hierbij
werden de bestaande en de voorziene arbeidstekorten, vooral met betrekking tot de Staalfabriek en Walserij-West, door de Duitsers
dankbaar aangegrepen om te trachten hun zin door te drijven. Voor
zover de situatie dit toeliet, bood Hoogovens krachtig tegenspel.
Allereerst werd bezwaar aangetekend tegen de voorstelling van zaken
als zou 48 uur op dat moment
november '42 - de over de gehele
linie geldende duur van de werkweek zijn. Immers in de afdelingen,
waar continu in drie ploegen arbeid werd verricht, - het ging hier
in totaal om 757 arbeiders -, bedroeg de werktijd (met inbegrip van
-
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zondagsarbeid) gemiddeld 56 uur per week; reeds twee uur meer dan de
op te leggen arbeidsduur.
Een becijfering door de Sociale Afdeling van de mogelijke winst die
een verlenging tot 54 uur zou opleveren, leidde tot de volgende resultaten:
Op 31 oktober 1942 bedroeg de totale bezetting van arbeiders in
vaste dienst 2.187. Daarnaast waren 506 arbeiders in losse dienst
tewerk gesteld. In totaal dus 2.693 arbeiders, waarbij was afgezien
van de ca. 250 gedetacheerde arbeiders die het bedrij f elk ogenblik
ontnomen konden worden. Het totaal aantal arbeiders, van wie de
werktijd eventueel van 48 tot 54 uur verlengd zou kunnen worden, be-

droeg 1.186. Na aftrek van het aantal jeugdige arbeiders in opleiding tot vakarbeider (44 man), continu-arbeiders die tengevolge van
een luchtaanval tijdelijk in dagdienst werkzaam waren (ca. 50 man),
alsmede verzuimgevallen wegens ziekte of ongeval, die vervanging
vereisten (ca. 535 man), resteerde een aantal van 557 arbeiders.
Verlenging van de werktijd van deze 557 arbeiders tot 54 uur zou in
theorie tot een besparing kunnen leiden van 62 arbeiders ( 1/ 9 x
557). Deze theoretische besparing zou echter niet volledig kunnen
worden bereikt. Dit kwam vooral, doordat de arbeiders niet zo maar
onderling uitwisselbaar waren. Naar schatting zouden door een dergelijke verlenging van de werktijd ten hoogste 40 arbeiders ter beschikking komen, een aantal waarmee slechts z66r ten dele voorzien
kon worden in de behoeften aan personeel. Daar kwam echter nog bij,
zo stelde de Sociale Afdeling bij monde van de heer Blaauw, dat een
maatregel als de onderhavige niet zonder ernstige bezwaren met zich
mee te brengen voor het betrokken personeel, toegepast zou kunnen
worden. In dit verband werd een vergelijking gemaakt met de situatie
van Duitse industrie-arbeiders. Verhoudingsgewijs waren de Hoogoven-

arbeiders onder veel ongunstiger omstandigheden werkzaam, luidde de
slotsom:
"In de eerste plaats ontvangen zij minder voedsel ( . . . ) . Het
gevaar van volkomen onverwachte Luftangriffe, dat hier aan de kust
voortdurend dreigt, houdt hen steeds in spanning. Velen van hen
werken in fabrieksruimten, die permanent verduisterd zijn, tenge-

volge waarvan de ventilatie slechter is, de temperatuur hooger en
de bezwaren, ondervonden van gas, rook en stof, grooter. Dit alles
beinvloedt den gezondheidstoestand ongunstig en eischt van de arbeiders grooter inspanning. Ook het. gebrek aan de bij arbeid in de

Schwerindustrie, met zijn groote temperatuurwisselingen zoo noodzakelijke wollen onder- en bovenkleeding, het slechte schoeisel,
het ontbreken van rijwielbanden, tengevolge waarvan vele arbeiders
thans zeer groote afstanden te voet moeten afleggen, zijn alle
factoren die hun prestatievermogen ongunstig beinvloeden. Wij zien
dan ook, dat de arbeiders, wanneer overwerk van hen verlangd moet
worden, daartegen dikwijls bezwaar maken, omdat zij zich niet in
staat voelen langer dan den normalen arbeidsdag te werken." 54)
De verwachting was, dat het prestatievermogen van de arbeiders onder
de verlenging van de arbeidsduur te lijden zou hebben. Hun aandacht
voor het werk zou verslappen, waardoor het aantal bedrijfsongevallen
nog verder zou stijgen; ook het aantal ziektegevallen zou nog meer
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toenemen. Aldus zou bedoelde maatregel waarschijnlijk tot een averechts resultaat leiden, zo betoogde Hoogovens.

Het krachtige verzet van de bedrijfsleiding heeft kennelijk het beoogde resultaat opgeleverd. Hoewel de details van de verdere ontwikkelingen in dezen ons niet bekend zijn, kan in ieder geval worden
vastgesteld, dat een verlenging van de arbeidsduur, zoals door de
bezetter gewenst, in de daaropvolgende periode niet is doorgevoerd.
55)

Wel trachtte de bedrijfsleiding zelf enige verlichting te verkrijgen
van de druk die het arbeidstekort haar bij de bedrijfsvoering oplegde. Vanuit de door haar onderkende, hiermee samenhangende noodzaak
om tot een meer weloverwogen en effici&nte planning te komen, volgde
eind 1942 de instelling van een ' Orgaan der Personeelsvoorziening' .
'
Al spoedig werd dit orgaan omgedoopt in Centraal Planbureau', een
aanduiding die men sedertdien binnen het bedrijf hiervoor is blijven
hanteren.

Tot dan toe was de gang van zaken zo, dat de betreffende bedrij fsinstanties, eventueel via de kernploeg, hun behoeften aan arbeiders
aan de Sociale Afdeling kenbaar maakten, onder opgave van het vereiste aantal, de aard van het te verrichten werk, de dienstroosters
e.d. Daarbij trad de Sociale Afdeling niet in een beoordeling,ofde
gedane verzoeken gerechtvaardigd, respectievelijk de vermelde gegevens juist waren. In deze situatie zou nu duidelijk verandering
komen:
"Het orgaan zal ( . . . ) gebruik makend van de planning der werkzaamheden en der arbeidersverdeeling van de verschillende afdeelingen, een systeem van arbeidersverdeeling voor het geheele bedrijf moeten opbouwen, waarin de planning der afdeelingen wordt
gecoordineerd, teneinde de Bedrij fsdirectie, indien beslissingen
over de volgorde van de werkzaamheden genomen moeten worden, de
actueele situatie duidelijk te kunnen schetsen". Anderzijds was
het streven er op gericht, dat "een arbeider aan de hand van de

schriftelijke bedrijfsbeoordeeling en het psychotechnisch rapport
zou kunnen worden gedirigeerd naar de voor hem meest geschikte
post." 56)

Overigens bleef de feitelijke distributie van losse arbeiders, zoals
gebruikelijk, via de kernploeg plaatsvinden.
4.5.3.2. Zeer restrictief arbeidsmarktbeleid van de overheid

·

De diverse acties, gericht op een vergroting van het arbeidersaanbod voor de Arbeitseinsatz, leverden voor de Duitsers niet het gewenste resultaat op. Zij namen daarom krachtdadiger maatregelen om
in deze situatie de door hen noodzakelijk geachte verbetering te
brengen. Allereerst kwam in februari '43 een verordening tot stand,
waarbij de Rijkscommissaris zich zelf machtigde alle maatregelen te
treffen die voor het regelmatig functioneren van de produktie, de
verdeling der goederen of het tewerkstellen van arbeiders nodig
waren. Voor de bedrijfstakken, waartoe het Hoogovencomplex behoorde

155

(ijzer- en staalindustrie, fabrieken van halffabrikaten en chemische
industrie) - en andere voor de oorlogvoering belangrijke bedrijfstakken - had dit tot gevolg, dat met ingang van 1 maart 1943 uitsluitend het arbeidsbureau de arbeidsovereenkomsten kon ontbinden.
De bij de arbeidsovereenkomst betrokken partijen werden hierbij volledig buiten spel gezet. 57) Een wel zeer verregaande bemoeienis met
het arbeidsmarktbeleid van de onderneming !
Wat voorts in verband met de situatie bij Hoogovens van onmiddel-

lijk belang is geweest, was de zgn.

'

Stahl- und Eisen-Aktion' . Voor

10 maart '43 dienden "auf Grund eines Fiihrersbefehls" 22.000 metaalvakarbeiders te worden gerecruteerd, uit de Riistungsbedrijven 8.000
man en uit de overige Nederlandse bedrijven 14.000 man. 58) In het
kader van deze actie werden wederom Hoogoven-arbeiders naar Duitsland afgevoerd en wel 115 man, die aan het Arbeidsbureau Hannover
werden toegewezen. Ditmaal konden overigens vaklieden en in enkele
gevallen ook moeilijk te vervangen, geoefende arbeiders van uitzending worden vrijgesteld, hetgeen in afwijking van de centrale doelstelling van de actie was. De weggevoerde arbeiders waren overwegend
jong, ongehuwd en ongeschoold. Voor het overige bevonden zich onder
hen oudere, ongehuwde arbeiders, alsmede arbeiders zonder kinderen.
59)

Officieel heette het dat ' Ersatzkr fte' (vervangingskrachten) in
een verhouding van 1:2 ter beschikking van Hoogovens zouden komen .
Feitelijk waren het er echter aanzienlijk minder dan was voorgespiegeld. Bovendien bleef na selectie van deze, voor Duitsland afgekeurde arbeiders een nog geringer aantal over. Tot 31 maart waren 51 van
dergelijke sollicitaties afgehandeld. 27 van deze sollicitanten werden afgewezen door de keurende artsen en daarnaast nog eens dertien
door de Sociale Afdeling tijdens het eerste gesprek "aangezien de
ongeschiktheid dezer candidaten toen reeds afdoende bleek". 60)
Slechts elf man van deze, door de Sociale Afdeling in een Duitstalige notitie als "unfreiwinige Bewerber" betitelde, personen 61)
kwamen dus in dienst van Hoogovens. Dit terwijl in verband met de
inbedrijfstelling van ven derde Siemens Martin-oven in de loop van
april zo spoedig mogelijk 80 arbeidskrachten beschikbaar moesten
komen, opdat met de opleiding van deze arbeiders een begin kon worden gemaakt.
Op 15 maart was de verordening 30 / 1943 betreffende de sluiting van
bedrijven, ondertekend door de commissaris-generaal van Financidn en

Economische Zaken, Fischbock, verschenen. In beginsel zouden slechts
die industrilile bedrijven mogen blijven bestaan, die "oorlogs- of
levensnoodzakelijk" werden geacht. Een groot aantal, met name genoemde bedrijven (vooral in de detailhandel en de ambachtelijke
sector), moest worden gesloten. 62) Hoogovens drong er bij de directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Haarlem op aan, de arbeidskrachten die in de regio bij sluiting van bedrijven beschikbaar
kwamen, eerst naar haar te verwijzen, zonder eerst de geschikten
voor de arbeidsinzet aan deze categorie te onttrekken. Dit verzoek
werd ' uiteraard' niet gehonoreerd.
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AHe nadruk lag nu op een versterking van het arbeidspotentieel in
de Duitse bedrijven.
Evenals andere industriale bedrijven bleef Hoogovens kampen met problemen als gevolg van de opgedrongen recrutering van nieuwe arbeiders uit het aanbod van voor de arbeidsinzet afgekeurde personen.
Dit had vanzelfsprekend zijn repercussies op de gang van zaken binnen het bedrijf, een punt dat in een volgend onderdeel de vereiste
aandacht zal krijgen.

Blijft hier de vraag in hoeverre bij voornoemde vervanging van
'
' Deutschlandtaugliche' door Hollandtaugliche' arbeiders - om in
termen van de bezetter te spreken -, in geval van Hoogovens van te-

genwerking sprake is geweest.
Het is bekend, dat ambtenaren van arbeidsbureaus niet zelden averechtse bemiddelingsmethoden hanteerden: "Met voorbedachten rade
verwees men een bakker naar Werkspoor, een schoenmaker naar Ford,
een musicus naar Fokker, een vischkoopman naar een fabriek van werktuigbouw enz. Natuurlijk werden deze arbeiders, als ongeschikt
zijnde, teruggestuurd", zo stelde Bauer destijds in zijn dissertatie
over de openbare arbeidsbemiddeling gedurende de bezettingstijd. 63)
Landelijk gezien werd z.i. deze vervanging een mislukking dank zij
een daarop gerichte samenwerking tussen ondernemers en arbeidsbureaus. Hoe lag dit nu in het onderhavige geval?
Reeds eerder wezen wij er op, dat het van meet af aan on der N.S.B. directie staande Gewestelijk Arbeidsbureau te Haarlem verhoudingsgewijs een van de hoogste percentages N.S.B. ' ers onder het ambtelijk
personeel telde. Deze ambtenaren zullen niet bepaald geneigd zijn
geweest om de boel te saboteren. ' Goede' ambtenaren zullen beducht
zijn geweest voor mogelijk verraad door N.S.B.-collega' s. 64) Daarnaast is een feit, dat Hoogovens weliswaar vaak de haar toegewezen
'
Hollandtaugliche' personen afkeurde, maar dit niet primair op grond
van ide5le motieven lijkt te zijn geschied. Overwegingen om het bedrijf gaande te houden hebben, naast anti-Duitse gevoelens en humane
motieven ten aanzien van de betrokken arbeiders, duidelijk een rol
gespeeld. Blijkens de beschikbare gegevens althans bleef ook onder
deze oorlogsomstandigheden het hoofdaccent liggen op een enigermate
redelijke selectie met het oog op de vereiste industrible accommodatie ten aanzien van de arbeid in het bedrijvencomplex. 65) Wel werd
naar eigen zeggen "een zekere matiging" in de medische eisen betracht. De aard van de werkzaamheden en het relatief hoge ziekteverzuim maakten het echter niet mogelijk de medische keuringseisen al
te zeer te verminderen, zo benadrukte de heer Blaauw in een gesprek
met vertegenwoordigers van het Gewestelijk Arbeidsbureau in april
1943. 66)

In deze positiebepaling stond Hoogovens beslist niet alleen. Ook
andere bedrijven hielden wel vast aan een zeker minimum aan arbeidskwalificaties, een feit waarop ook Bauer wijst: "De bedrijven waren
op den toevoer van deze dikwijls niet volwaardige en zeker onwillige
arbeidskrachten - die bovendien nog helemaal moesten worden omgeschoold - in het geheel niet gesteld en stuurden de door de arbeids157

bureaux naar hen verwezen menschen onder allerlei voorwendsels
terug". 67)

Op welk vlak zeker van tegenwerking door het bedrijf sprake is geweest, waren de reacties op de herhaalde bevelen van de bezetter om
lijsten van bepaalde leeftijdsgroepen en lijsten van 'onmisbaren' in
te dienen. Hierbij is al het mogelijke gedaan om het aandeel in de
levering van mensen voor de Duitse industrie tot een minimum te beperken. De betreffende bevelen werden waar enigszins mogelijk gesaboteerd. Toen deze lijsten uiteindelijk toch in handen van de bezetter geraakten, werden de personen, van wie de namen daarop voorkwamen, tijdig gewaarschuwd, zodat zij konden onderduiken. In het najaar van 1944 zou de iUegaliteit - met medeweten van de bedrijfsleiding - zelfs alle personeelsgegevens laten verdwijnen, teneinde
mogelijk misbruik te voorkomen. Hiertoe werd een schijnoverval gearrangeerd. 68)

In dit verband is ook van belang, dat de officieel opgegeven tekorten aan personeel soms groter waren dan er in een afdeling, gegeven
de bestaande arbeidsorganisatie, strikt genomen heersten. Zo werd in
Walserij-Oost in 1943/' 44 in een bepaalde onderafdeling een veel
ruimere arbeidsbezetting aangehouden, niettegenstaande aandrang van
Duitse zijde om hieraan iets te doen. 69) Toch is van laatstgenoemde
vorm van sabotage naar onze indruk minder sprake geweest dan in sommige interne historische terugblikken later - in een zekere hang
naar mythevorming - zou worden gesuggereerd.
4.5.3.3. Draconische maatregelen
Naarmate meer Duitse mannen onder de wapenen werden geroepen om de
zware verliezen die vooral aan het Oostelijk Front geleden waren,
aan te vullen, ontstond tegen het einde van 1942 een steeds urgentere behoefte aan buitenlandse arbeidskrachten voor het Duitse bedrijfsleven. Een belangrijk mogelijk arbeidsreservoir dat door middel van een verplichte tewerkstelling van Duitse vrouwen had kunnen
worden gecre erd, werd door het Hitlerregime op ideologische en politiek-opportunistische gronden onbenut gelaten. Dit niettegenstaande de sterke aandrang die hiertoe door vele van de voor de arbeidsvoorziening verantwoordelijke autoriteiten werd uitgeoefend. 70)
'
Na de afkondiging van de totale oorlog' door Hitler op 13 januari
1943 werd deze behoefte des te klemmender.
Reeds langer zonnen de Duitsers op meer doeltreffende recruteringsmethoden dan de tot dan toe gebruikte. Vanaf 7 mei 1943 zouden
zij in dit verband hun toevlucht nemen tot de zgn. jaargangenactie,
d.w.z. de volledige oproeping van bepaalde jaargangen mannen tegelijk (aanvankelijk de in 1918 t/m 1922 geboren Rederlandse mannen,
later veranderd in de jaargangen 1915 t/m 1920). Als beginsel werd
hierbij van Duitse zijde aangehouden, dat ieder die kon aantonen
' nuttig werk' in Nederland te verrichten in ons land mocht blijven.
Men kreeg dan een bewijs, dat men buiten de arbeidsinzet viel en
deze ' Ausweis' kon men bij politiecontrol& tonen. Werknemers van
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Hoogovens kwamen in principe voor zo' n bewijs in aanmerking, mits de
'
bedrijfsleiding hun onmisbaarheid' kon aantonen.
Voordat deze jaargangenactie begon, verscheen op 29 april de geruchtmakende bekendmaking van generaal Christiansen betreffende de
terugvoering van het voormalige Nederlandse leger in krijgsgevangenschap. Hiermee dachten de betrokken Duitse autoriteiten beslag te
kunnen leggen op enige honderdduizenden arbeiders die in voor de
oorlog belangrijke bedrijven konden worden tewerkgesteld. 71) De bezetter wilde hiermee vooral ook een mogelijk militair gevaar bij een
invasie - de aanwezigheid van vele ex-militairen in het kustgebied tegengaan.

Deze bekendmaking vormde aanleiding voor kortstondige protestacties
in geheel Nederland, waartegen als represaille het politiestandrecht

werd afgekondigd.
In Noord-Holland vormden Velsen en omgeving een zwaartepunt in de

reeks stakingen. Bij Hoogovens werd op 30 april massaal gestaakt. In

alle vertakkingen van het bedrijvencomplex waren inmiddels goed ge-

organiseerde inegale kernen gevormd, zodat de verspreiding van pamfletten met een stakingsoproep in alle afdelingen geen problemen opwierp. Slechts een deel van het leidinggevend personeel, waaronder
bazen, opzichters en afdelingschefs, heeft naar eigen inzicht en op
grond van bedrijfstechnische overwegingen het bedrijf niet verlaten.
De beide directeuren, Ingen Housz en Holtrop, alsmede andere leden
van de hogere bedrijfsleiding (waaronder Blaauw en Spies) boden moedig weerstand aan de diverse intimidaties van de Duitsers nadien.
Elders zijn reeds in detail de betreffende verwikkelingen beschreven. 72) Wat in dit verband slechts vermelding verdient, is dat deze
staking kenmerkend mag heten voor de verscherpte toestand zowel in
Nederland als specifiek bij Hoogovens. Deze verscherping zou gedurendb de daaropvolgende maanden behalve in krac htige orde- en controlemaatregelen binnen het bedrijf 73) en toenemende psychische
spanningen onder personeel en bedrijfsleiding, ook in de personeelsvoorziening tot uiting komen.
Door het schrijnend tekort aan arbeiders zag de bedrijfsleiding
zich medio 1943 genoopt een - zeker in de toenmalige arbeidsverhoudingen - wel zeer uitzonderlijke beleidsmaatregel te treffen: de inschakeling van een aantal kantoorbeambten op plaatsen in het bedrijf, die normaliter door arbeiders werden ingenomen. Het ging
hierbij om ca. 35 functies die bij toerbeurt moesten worden vervuld
door ongehuwde mannelijke beambten van 18-35 jaar. Daarnaast liet
men een aantal functies, officieel bestemd voor beambten op weekloon
(merendeels lager toezichthoudend personeel), door beambten vervullen die op maandsalaris waren aangesteld. T en aanzien van laatstgenoemde functies werd geen roulatiesysteem ingevoerd. De volgorde,
waarin de betrokken beambten als arbeider werden tewerkgesteld, werd
bij loting bepaald en vervanging vond om de drie maanden plaats.
Tijdens deze aanstelling als arbeider golden voor de betreffende
beambten de arbeidsvoorwaarden voor arbeiders. 74) Deze maatregelen
brachten zeker voor wat de arbeidersfuncties betreft, echter onvoldoende soelaas.
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Eind 1943 hadden de problemen op dit terrein zich dusdanig verscherpt, dat de directie het noodzakelijk achtte tot een nauwkeurige
bepaling van de stand van zaken te komen. Dit mede met het oog op de
personeelsbezetting die in de toekomst voor een bedrijf met twee
hoogovens en drie Siemens Martin-ovens nodig zou zijn. Tekenend voor
de ontwikkelingen in dezen is, dat hierbij een vergelijking werd
gemaakt tussen de situatie per 1 juni 1942 - d.w.z. voordat in de
loop van die maand de eerste 250 arbeiders bij Hoogovens naar
Duitsland vertrokken - en die per 7 december 1943.
De personeelsbezetting op eerstgenoemde datum werd gekarakteriseerd
als "op volle sterkte" en "normaal"; de afdelingen waren alle nog in
vol bedrijf en functioneerden normaal. 75). Op dat moment waren
2.565 arbeiders werkelijk aanwezig op een totaal van 3.028. Het verschil van 463 arbeiders was toe te schrijven aan afwezigheid door
ziekte (278), ongeval (69), verlof (74) en onbekend (5), c.q. diverse redenen (37).

De situatie zag er echter geheel anders uit op laatstgenoemde datum.
Op alle afdelingen was sprake van een feitelijke onderbezetting, met
uitzondering evenwel van de Buizengieterij. Van de in totaal 2.926
arbeiders waren 2.355 werkelijk aanwezig. Dit aantal diende echter
te worden verhoogd met 45 op regiebasis werkzame arbeiders van de
firma Beynes, tezamen dus 2.400 aanwezige arbeiders waardoor het
totaal kwam op 2.971. Van de afwezige 571 Hoogoven-arbeiders waren
418 door ziekte, 109 door een ongeval, 11 door verlof, 3 om onbekende en 30 om diverse redenen verhinderd om te werken. Het geschatte
tekort aan arbeiders voor de naaste toekomst bedroeg ca. 250 man,
waarbij de verwachting was, dat het tekort in de daaropvolgende
maanden nog zou toenemen, vanwege een nog steeds stijgend ziekteverzuim.
Bovendien werd nog eens extra beklemtoond, dat
"vele geoefende en volkomen met ons bedrijf vertrouwde krachten
naar Duitschland zijn vertrokken, terwijl hiervoor als gedeeltelijke compenseering veel jeugdige, onervaren en ongeschikte arbeiders van den arbeidsinzet zijn in de plaats gekomen. De mindere
arbeidsprestatie, die door deze nieuwe arbeiders geleverd wordt,
hebben wij (dus) buiten beschouwing gelaten". 76)
Eerst in juni 1944 werd door de Hauptabteilung Soziale Verwaltung
in het heersend arbeidstekort voorzien, door toewijzing van een contingent van 244 arbeiders. Overigens geschiedde dit pas, nadat de
betreffende plaatsvervanger van de gevolmachtigde bij Hoogovens,
dipl. ing. W. Janssen 77), hieromtrent 'ruggespraak' had gehouden
met R. Fiebig, sinds eind '42 in bezet Nederland de officiale vertegenwoordiger van Albert Speer, de Reichsminister fur Bewaffnung und
Munition. Volgens Speer mocht de Auftragsverlagerung (d.i. de inschakeling van de 'inheemse' economie bij de Duitse oorlogeconomie)
niet het slachtoffer worden van de Arbeitseinsatz. Dit laatste te
voorkomen, was in ons land de taak van Fiebig. 78) Kennelijk hee ft
de plaatsvervanger van de gevolmachtigde voor Hoogovens behendig
hierop ingespeeld en Fiebig tot het uitoefenen van pressie op de
Hauptabteilung Soziale Verwaltung weten te bewegen.
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Op 10 augustus was eerdergenoemd contingent geheel door het bedrijf
opgenomen. Daarmee was de dagdienst volledig bezet, vooral dank zij
ca. 100 arbeiders, afkomstig uit Den Haag en Leiden. Op dat moment
bestond echter nog steeds een - niet nader gespecificeerd - tekort
aan arbeiders in de continudienst. Na een aanvankelijke algehele
stopzetting, door de Fachvermittler van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Haarlem, van de 'bemiddeling' van arbeiders naar Hoogovens,
slaagde het bedrijf er begin augustus in om van deze alsnog een toezegging los te peuteren, dat voor deze dienst geschikte arbeiders
toch mochten worden aangenomen. 79) Dit zou echter niet meer nodig
zijn. Begin september kondigde de naderende chaos zich reeds aan. In
enige fasen kwam het bedrij f tot volledige stilstand. Medio december
resteerde nog slechts een dode fabriek. Na deze st legging wist de
leiding tot enkele weken voor de bevrijding een uitgebreide bewakings- en onderhoudsdienst te handhaven, terwijl het overig eigen
personeel op wachtgeld werd geplaatst. Omdat het wachtgeld 80 % van
het gewone loon bedroeg, bestond vooral bij werknemers met grote gezinnen soms de neiging om zich vrijwillig voor Wehrmachtswerk beschikbaar te stellen. Zij werden door vertrouwensmannen uit de Kern
bezocht om hen hiervan te doen afzien, waarbij dan uit de clandestiene "zwarte kas" een aanvulling op hun officiale wachtgeld kon
worden verkregen. 80)

4.6. Beleid t.a.v. industridle accorrmodatieprocessen in oorlogsanstandigheden

In de vorige paragraaf bleek reeds hoezeer het - hierna te behandelen - beleid t.a.v. de industridle accommodatieprocessen in kwestie werd gestuurd door de zich verscherpende problematiek op het
vlak van de arbeidsvoorzienin g. In bepaalde perioden werd dit beleid
zelfs geheel beheerst door het rigoureuze arbeidsmarktbeleid van de
bezetter, dat in directe relatie tot de arbeidsinzet werd gevoerd.
Het resultaat hiervan was, dat de aangeboden arbeidskwalificaties
van vele nieuwe arbeiders ver beneden de maat bleven, met alle repercussies van dien binnen het bedrijf.
Onderwerpen we nu eerst de in verband met ons onderzoeksthema relevante veranderingen op het terrein van de psychotechnische selectie en de bedrijfsscholing aan een nadere analyse. Deze instituties
vormden immers de belangrijkste beinvloedingsmedia ten aanzien van
het arbeidsaanbod, waarover het bedrijf de beschikking had.
We nemen ons voor daarna de eigenlijke accommodatiethematiek, specifiek in relatie tot respectievelijk de voor de arbeidsinzet afgekeurde en bij Hoogovens tewerkgestelde arbeiders en de bij het bedrijf gedetacheerde arbeiders nader te bezien. De reden hiervoor is,
dat deze categorieen. arbeiders relatief het minst van alle betrokken
arbeiders 'aangepast' waren aan de algehele bedrijfssituatie, c.q.
concrete arbeidssituaties binnen het complex. Deze arbeiders brachten derhalve voor de bedrijfsleiding verhoudingsgewijs de meeste
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problemen met zich mee. Indirect was hun opname in het bedrijf ook
een oorzaak van de verslechtering in de arbeidssituatie van vele,
reeds langer in het bedrij f werkzame arbeiders. Langs deze weg hopen
we dan ook tevens een blik te werpen op de hiermee samenhangende
accommodatieproblemen onder laatstgenoemde arbeiders.

4.6.1. Nieuwe functieclassificatie en verbeterde psychotechnische
selectie
Zoals in het vorige hoofstuk is geconstateerd, werden reeds voor
1940 in het bedrijf bezwaren gekoesterd ten aanzien van de te globale indeling van de arbeiders in drie vakgroepen: geschoolden, geoefenden en ongeschoolden. Een indeling, die geschiedde aan de hand
van slechts 66n, en dan nog vaag, criterium: de duur van de leertijd of opleiding. Er was een sterke behoefte ontstaan aan een meer
gedifferentieerde methode om de indeling van de functies te bepalen.
Vanuit de Sociale Afdeling was een begin gemaakt met een nadere analyse van functies in vakgroep I (geschoolden) en een beperkt aantal
functies in vakgroep II ( geoefenden). Deze analyses werden vooral
gepleegd met het oog op de bepaling van 'juiste' onderlinge loonverschillen tussen arbeidersfuncties. In 1938 was de eerste systematische beschrijving van deze functies gereed gekomen.
Tenslotte waren, in overleg met de afdelingschefs, nog analyses van
de overige functies uit vakgroep II, alsmede een groot aantal ·van
die uit vakgroep III gemaakt. Deze analyses waren primair verricht
in verband met de vaststelling van de kwalificatie-eisen ten aanzien
van de betrokken arbeiders. Het resultaat hiervan was echter niet zo
bevredigend, hetgeen mede toe te schrijven was aan het feit, dat
Hoogovens intern niet over voldoende deskundigheid op dit terrein
beschikte.

Meer en meer werd zowel door degenen die verantwoordelijk waren
voor het bedrijfsonderwijs, als door de leiding in de bedrijfsafdelingen - in verband met een betere bedrijfsvoering op het vlak van
plaatsing en verdere loopbaanbegeleiding - de noodzaak van een nadere bepaling van deze eisen onderkend.
Deels op voornoemde functiebeschijvingen voortbordurend, zette de
Nederlandsche Stichting voor Psychotechniek zich in 1941, in opdracht van Hoogovens, aan een meer nauwgezette psychologische analyse van 200 functies in de vakgroepen II en III, alsmede die functies
uit vakgroep I, waartoe arbeiders uit andere vakgroepen, bij gebleken geschiktheid, konden opklimmen. Hierbij vormden overigens de
taakomschrijvingen die reeds door de Sociale Afdeling waren opgesteld en die de technische details van de onderscheiden functies be81) Als uitvloeisel
vatten, het basismateriaal voor de stichting.
van haar activiteiten stelde de stichting begin 1942 aan Hoogovens
een nieuw functieclassificatiesysteem voor.
Dit systeem ging uit van de volgende gezichtspunten, d.i. de voor de
onderscheiden functies relevant geachte eigenschappen en bijzonder-'
heden: 0. handvaardigheid, 1. opmerkzaamheid, 2. ' rhythme ', 3. nauwkeurigheid, 4. identificatie, 5. tegenwoordigheid van geest, 6. in162

zicht,7. overzicht,8. initiatief, 9. overwicht. Voor elk van de
onderzochte functies was vastgesteld, welke van deze eigenschappen
vereist waren, welke specifieke ' kleur' (kwaliteit) zij voor die
functie hadden en in welke mate deze nodig waren. In verband met
laatstgenoemd aspect was voor elke eigenschap het aantal mogelijke
niveaus vastgelegd. Er bestonden vijf niveaus ten aanzien van handvaardigheid en machinegevoel, opmerkzaamheid, nauwkeurigheid, iden-

tificatie, inzicht, overzicht

en

overwicht, genummerd van I t/ m V

(van hoog naar laag gaand). Ritme en tegenwoordigheid van geest kenden vier niveaus ( I t/ m IV), terwijl er voor initiatief drie niveaus
bestonden (I, III en V).
Voorts waren de verschillende eigenschappen die een functie kenmerkten, verdeeld in primaire, secundaire en tertiaire eigenschappen, op
grond van de volgende uitgangspunten: Primaire eigenschappen waren
de voornaamste eigenschappen die een functie kenmerkten. Secundaire
eigenschappen waren de eigenschappen die niet zo centraal stonden of
waarop slechts zelden een beroep werd gedaan. Tertiaire eigenschappen waren in het psychologisch beeld van de functie slechts van
ondergeschikt belang. Daarnaast werd ten aanzien van elke functie
een zgn. karakterologische samenvatting gemaakt, d.i. een ideaaltypische kenschets van de belangrijkste karaktereigenschappen die vereist waren, en welke kenschets stoelde op een ' psychologische analyse'.

In het kaartsysteem dat werd gehanteerd, was de niveauverdeling van
de verschillende eigenschappen weergegeven in een profiel, terwijl
de psychologische verdeling werd uitgedrukt door middel van een zgn.
structuurformule. Zo gold bijvoorbeeld voor de functie van le man
Kernmakerij (een onderdeel van de Buizengieterij) de structuurformule 47.0139,2. Voor de punt stonden de primaire eigenschappen 4 en 7;
tussen punt en komma stonden de secundaire eigenschappen 0, 1, 3 en
9; achter de komma werden de tertiaire eigenschappen vermeld (het
kleinste getal stond steeds voorop). De betreffende arbeider moest
dus in de eerste plaats 'identificatie' en 'overzicht' hebben,
"d.w.z. hij heeft verantwoordelijkheidsgevoel en hart voor zijn werk
en hij heeft genoeg verstand om het te kunnen overzien." 82) Handvaardigheid, opmerkzaamheid, nauwkeurigheid en leiding geven kwamen
pas in de tweede plaats. Toch was het profiel zodanig, dat het niveau van handvaardigheid, opmerkzaamheid en nauwkeurigheid in dit
geval hoger lag dan dat van de eigenschap identificatie.
Overwegend op grond van methodologisch bezwaren in verband met de
loontechnische implicaties, maar ook vanwege onder arbeiders bestaande weerstanden tegen een verwachte grotere loondifferentiatie,
werd dit systeem voor de vaststellin g van de loonniveaus echter niet
geadopteerd. 83) Het bedrijf hield ten aanzien van het loonsysteem
vooralsnog vast aan de bestaande driedeling in vakgroepen.
Inmiddels, sinds juni '41, was men de nieuwe functieclassificatie
wel bij het bemanningsproces gaan hanteren, meer in het bijzonder
bij de psychotechnische selectie en bedrijfsbeoordelingen in verband
met de verdere loopbaanbegeleiding. Met het oog hierop was men over-
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gegaan tot het aanleggen van een bestand van ter zake relevante gegevens. 84)

Aanvankelijk, d.i. de periode tot omstreeks februari 1943, concenteerde de psychotechnische selectie van arbeiders zich voornamelijk
op de categorie losse arbeiders.
Reeds voor de oorlog had een eventuele psychologische keuring van de
losse arbeiders op het programma gestaan, maar was deze niet gerealiseerd. Door de beperkingen die door de - in een vorige paragraaf
beschreven - bedrijfsexterne ontwikkelingen t.a.v. de tewerkstening
van losse arbeiders dwingend werden opgelegd, was voor het bedrijf
de noodzaak tot een psychotechnische keuring echter urgenter dan
ooit. Dit als gevolg van de veel beperktere mogelijkheden dan voorheen tot een goede naselectie-in-de-praktijk.
Terwijl voor de oorlog bij een aantal van 600 & 700 aan het bedrijf
verbonden losse arbeiders gemiddeld 200 & 300 man hiervan metterdaad waren tewerkgesteld, waren nu circa 200 losse arbeiders vrijwel
onafgebroken werkzaam. Het kwam slechts weinig voor, dat er een
overschot bestond. Van de wachtgeldregeling werd niet veel gebruik
gemaakt.
In een bespreking hieromtrent met een deskundige van de Nederlandsche Stichting voor Psychotechniek in oktober 1940 stelden vertegen-

woordigers van Hoogovens vast:
"De groote ruimte van arbeidskrachten bracht vroeger echter de
mogelijkheid van een automatische selectie mee. De mutaties, die
daardoor ontstonden, waren gezien het grote aantal beschikbare
arbeiders, weinig bezwaarlijk.
Nu de groep zooveel kleiner is geworden, leveren mutaties grootere
bezwaren op, ook al daarom, dat een arbeider, eenmaal in dienst
genomen, slechts met een speciale vergunning van de Arbeidsinspectie kan worden ontslagen.
Een stelsel als het huidige brengt dus mede, dat het er veel meer
dan vroeger op aan komt dat uitsluitend voor het bedrijf geschikte
arbeiders tot de losse ploeg worden toegelaten ( . . . ) . En aangezien
de huidige arbeiders voor door-schuiving naar de vaste functies in
aanmerking komen, is het wenschelijk ons ook van hun qualiteiten
ter dege rekenschap te geven." 85)

Na februari 1943 won ook de psychotechnische selectie van arbeiders in vaste dienst zeer aan betekenis. Het betrof hier vooral die
vaste arbeiders die voordien in losse dienst werkzaam zijnde, niet
een psychotechnische keuring hadden ondergaan en die nu zij eenmaal
een bepaalde vaste functie bekleedden, wellicht meer mogehjkheden
in zich hadden dan in die functie tot gelding kwam. Men had hierbij
speciaal de jongere arbeiders op het oog, die nog maar enkele jaren
bij het bedrijf werkzaam waren. Als maximum leeftijd bij dit onderzoek gold - evenals bij dat van losse arbeiders - 40 jaar. 86)
Aldus werden in de onderhavige drie jaar (juni ' 41 tot augustus
' 44) in totaal ruim 1.600 arbeiders aan een psychotechnisch onderzoek onderworpen. De keuring geschiedde door de Nederlandsche Stich'
ting voor Psychotechniek in een fuiaal' op het bedrijf, in het
psychologisch laboratorium van Hoogovens.
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Hoe waardevol waren nu deze keuringen voor de selectie op de aangeboden arbeidskwalificaties in relatie tot de vereiste kwalificaties ?
Informatief voor een (tentatief) antwoord op deze vraag is o.i. het
evaluatierapport over de "rationaliteit der psychotechnische keurin-

gen", in eerdergenoemde periode verricht, dat reeds kort na de bevrijding, in juli 1945, door een medewerker van de Psychotechnische
Afdeling werd uitgebracht. 87) De bedrijfservaringen ten aanzien van
de 'juistheid ' ( = geldigheid )e n betrouwbaarheid van de psychotechnische rapporten werden als 'goed' gekwalificeerd.
Meestal konden de afdelingschefs van de onderzochte personen zich
verenigen met de in het rapport tot uitdrukking gebrachte beoordeling, terwijl evaluatie-onderzoeken op dit punt hadden aangetoond,
dat het percentage ' foutieve ' rapporten slechts 5 a 7 % zou hebben
bedragen. Foutief in de zin van geen of althans geringe overeenstemming tussen psychotechnische beoordeling en bedrijfsbeoordeling,
d.i. het functioneren in de praktijk, zoals beoordeeld door afdelingschefs. 88) Geen enkele andere informatiebron zou meer zekerheid
omtrent karakter en capaciteiten van een persoon bieden, zo werd in
het evaluatie-rapport gesteld.
Men dient zich er echter rekenschap van te geven, dat ca. 550
ofwel ruim een derde van de uitgebrachte psychologische rapporten
als "van weinig belang" werd geacht. Tot deze categorie behoorden
rapporten betreffende arbeiders die ook zonder het psychotechnisch
rapport in de voor hen geschikte functies zouden zijn gekomen: vaklieden die over geen bijzondere capaciteiten, uitgaande boven hun
eigenlijke vaktechnische kwaliteiten, beschikten; arbeiders van wie
bij psychotechnisch onderzoek was gebleken, dat dezen eigenschappen
misten om boven de eenvoudige handlangersfuncties uit te groeien, en
bij wie deze diagnose in de praktijk ook werd bevestigd. Uiteraard
behoorden hiertoe ook de arbeiders die destijds met grote waarschijnlijkheid slechts tijdelijk in dienst zouden blijven, zoals met
name het merendeel van de voor de arbeidsinzet afgekeurde, nieuwe
arbeiders. De gedetacheerde arbeiders werden, zoals we eerder reeds
zagen, niet getest.
De hiervoor geschetste ontwikkelingen op het stuk van de functieclassificatie vergrootten voor de bedrijfsleiding in principe de mogelijkheden om tot een betere selectie en plaatsing in het arbeidsproces te komen. Deze tendens werd echter door de zich ophopende

problemen in de eigenlijke arbeidsvoorziening doorkruist. Het bedrijf mocht dan wel beter kunnen selecteren, er diende ook een arbeidsaanbod beschikbaar te zijn, waaruit iiberhaupt te selecteren
viel ! Naarmate de oorlog verder voortschreed, was dit echter steeds
minder het geval.

4.6.2. Beinvloeding van aangeboden arbeidskwaliteiten
Typerend voor het bedrijf bleef, dat volgens de loonschaal in vakgroep I ook hogere produktiearbeiders als le smelter hoogovenafdeling, le smelter staalfabriek, le walser, le ovenman e.d. waren on165

dergebracht, terwijl deze arbeiders geen echte vakopleiding hadden
gevolgd. Het ging hier om een bij uitstek bedrijfsspecifieke kwali-

ficerin g.

Het bedrijf achtte het nodig om voornoemde arbeiders een relatief
hoog loon te betalen, omdat zij in feite de belangrijkste werkzaamheden in de produktiesector verrichtten, van hen zeer veel werd
- "inzicht, physieke kracht, flink tempo, overwicht op angedist
deren, liefde voor het werk" -, en de fysieke arbeidsomstandigheden
veelal zeer onaangenaam waren: hitte, gevarenrisico. 89) Hun opleiding bestond voornamelijk uit een vrij langdurige leertijd en oefening in de praktijk, waarbij zij bij gebleken geschiktheid sucessievelijk opklommen naar de hogere produktiefuncties in de betreffende
afdeling. Daarnaast hadden zij algemeen fabrieksonderwijs en soms
een speciale 'kopcursus' gevolgd: smelterscursus staalfabriek (sinds
1940), apparaatwachterscursus Mekog (sinds mei 1941), e.d.
Daar de bedrijfsbehoeften aan deze categorie arbeiders in bepaalde
perioden tijdens de oorlog zeer urgent waren - met name vanaf maart
1943 - werd deze scholing dikwijls pas achteraf via spoedcursussen
bijgebracht!
Er bestond voor wat betreft de positie die deze arbeiders in het bedrijf innamen, een zekere overeenkomst met de belangrijkste kern van
arbeiders in het mijnbedrijf, speciaal de Staatsmijnen in Limburg.
Ook daar werden de cruciale werkzaamheden in de directe produktiesfeer door arbeiders verricht, die daarvoor elders geen opleiding
hadden (kunnen) ontvangen. Door deze treffende overeenkomst geinspireerd, is medio 1943 nog overwogen om in verband met de opleiding
van jeugdigen een soortgelijke bedrijfsopleiding als bij Staatsmijnen - zij het op veel kleinere schaal - in te stellen. 90) Dit idee
verliet men echter reeds spoedig, daar de problemen van de arbeidsvoorziening alle aandacht gingen opeisen en er nauwelijks meer van
een ter zake geschikt aanbod van jongeren sprake was.

Uiteraard vormden deze geoefende Hoogoven-arbeiders een elite
onder de niet-vaklieden. Het merendeel van de arbeiders was in lager
gekwalificeerde functies werkzaam. Voorzover er een opleiding werd
genoten, bestond deze uit tweejarig algemeen vormend fabrieksonderwijs dat in het eerste jaar Nederlands en rekenen (opfrissen van de
lagere schoolkennis en enige verdere verdieping) en in het tweede
jaar een nadere uitbreiding van de kennis der Nederlandse taal, alsmede elementaire werktuig- en natuurkunde omvatte. Vermeldenswaard
is, dat een deel van de tijd (ca. drie maanden), officieel gereserveerd voor Nederlands, werd besteed aan het bespreken van "eenvoudige psychologische kwesties", een indicatie temeer voor de in het bedrijf heersende, relatief grote aandacht voor de menselijke factor.
Daarnaast bestond voor de vakliedenfuncties (vakgroep I) een leerlingstelsel: een praktische opleiding voor bankwerker of elektrici6n
in de leerlingwerkplaats en in de bedrijfsafdelingen (roulatiesysteem). Het theoretisch gedeelte werd verzorgd aan de Nijverheidsavondschool te Beverwijk. Het leerlingstelsel voor de bankwerkers
was opgezet volgens artikel 2 van de Nijverheidswet en stond onder
controle van de V ereeniging voor V akopleiding in de Metaalnijver166

heid. Het leerlingstelsel voor de elektricidns werd door de Vereeniging tot bevordering van het Electrotechnisch Vakonderwijs (V.E.V.)
gecontroleerd.
Bovendien waren er, sedert het najaar van 1941, vervolgopleidingen
voor de navolgende categorie5n:

- bankwerkers. Dezen konden zich, op eigen kosten ( het bedrijf stelde slechts lokaliteiten ter beschikking) voor het zgn. V.V.A.-gezeldiploma op laten leiden. (V.V.A. staat voor Vereeniging tot Vereedeling van het Ambacht, een benaming die overigens typerend mag heten
voor de trage industri5le ontwikkeling van ons land);
- leerling-tekenaar. Een opleiding bestemd voor gediplomeerden van
het leerlingstelsel en andere geschikt geachten, van wie een aantal
werd opgeleid tot aankomend tekenaar voor het zgn. Voorbereidingsbureau (een instantie die zich met de planning en werkvoorbereiding
bezighield);
- elektrici5ns. Voor hen was er een cursus die opleidde tot het
diploma sterkstroommonteur van de V.E.V. Laatstgenoemde cursus werd
georganiseerd in samenwerking met Papierfabrieken Van Gelder Zonen
N.V. en de P.E.N.-centrale. 91)
Dit alles vanuit de gedachte, dat deze scholingsmogelijkheden waren
bestemd voor arbeiders die gezien interesse en capaciteiten (psychotechnisch bepaald) op enigerlei wijze promotie konden maken.
4.6.2.1. Onbrekende belnvloedingsmogelijkheden t.a.v. specifieke
arbeiderscategor n
Mocht het bedrijf zich aldus de nodige inspanningen getroosten om
het ideaal van een volledige afstemming van de aangeboden op de vereiste arbeidskwalificaties dichter te benaderen, voornoemde beleidslijnen werden doorkruist door de nagenoeg ontbrekende beinvloedingsmogelijkheden ten aanzien van met name twee categorie8n arbeiders:
voor de arbeidsinzet afgekeurde personen en gedetacheerde arbeiders.

Het bedrijf kon bij de geforceerde recrutering van eerstgenoemde
categorie niet vooraf een goede selectie op aanwezige arbeidskwaliteiten toepassen.

D r.0. Wehrheim, algemeen bedrijfsleider, schreef hieromtrent in
juli 1944: "Veel nieuwe elementen, ons ten deele onbekend, zijn gedurende het laatste jaar in het bedrijf opgenomen moeten worden".
92)

De arbeiders die voor de arbeidsinzet waren afgekeurd en bovendien
vaak een geringe motivatie, zo niet sterke weerstand hadden om bij
Hoogovens te werken, werden botweg door het arbeidsbureau aan het
bedrij f toebedeeld. Pas dabrna kon het bedrij f binnen het gegeven
aanbod zelf selecteren. Door de nood gedwongen moesten hierbij de
voorheen gangbare eisen worden afgezwakt, daar men anders niet aan
de minimaal vereiste aantallen kwam. Dit geschiedde bovendien nog in
de wetenschap, dat het hier meestal slechts om tijdelijke aanstellingen ging. De betre'ffende afzwakking van eisen was overigens minder dan het arbeidsbureau wenselijk achtte.
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Tot 1 juli 1944 werden op deze wijze ca. 700 arbeiders met een
dienstverplichting aangesteld, d.w.z. min of meer tegen hun zin. Een
niet gering aantal van deze arbeiders weigerde dan ook een vaste
aanstelling, met alle negatieve consequenties voor hun rechtspositie: g6en aanspraken op de bestaande sociale bedrijfsvoorzieningen.
93)

Het waren veelal arbeidskrachten met voor het bedrij f middelmatige,
zo niet ' inferieure' kwaliteiten, luidde de conclusie van de Sociale
Afdeling. De inschakeling van deze arbeiders was vanwege "hun onwennigheid en hun, door onlust, getemperde waakzaamheid" 94) een van de
hoofdoorzaken van de sterke toename van het aantal bedrijfsongevallen. In de periode tussen juni ' 42 en december '43, - toen voor de
produktiesector belangrijke groepen geoefende en geschoolde arbeiders voor gedwongen tewerkstelling naar Duitsland werden afgevoerd
'
en vervangen door Hollandtaugliche' arbeiders -, steeg het ongevallenverzuimcijfer van 2,7 naar 4,6; dit gerekend over alle arbeiderscategoriein en het gehele bedrijvencomplex. 95) ( Het ongevallenverzuimcijfer betreft het gemiddeld aantal gevallen van verzuim wegens
een ongeval per 100 arbeiders per maand). In het boekjaar 1943/ 1944
steeg dit cijfer zelfs tot gemiddeld 5,4 per maand.
Ter vergelijking staan in de volgende tabel tevens de desbetreffende
in de
cijfers aan het eind van de jaren dertig, respectievelijk
eerste jaren na de oorlog vermeld.

Tabel 25: Ongevallenverzuimcijfers 1937-1950 (96)
Vaste arbeiders
KNHS
(excl. W.0.)

1937/38
1,2
1938/39
1,4
1939/40
1,8
1940/41
1,8
1941/42
2,7
1942/43
3,1
1943/44
4,2
1944/45
1945 / 46 (mei /maart)
1946/47
1947/48
1948/49
1949/50
2,8

WalserijOost

7,1
8,5

KNHS
(incl. W.0.)

4,4
5,4

Mekog

0,3
1,0
0,9
0,6
1,9
1,4
2,1

(cijfers ontbreken)
2,1
3,2
3,5
3,3
2,6

1,0
1,3
1,9
1,6
1,6

Bij de interpretatie van deze cijfers moet zeker ook rekening worden gehouden met het feit, dat de mogelijkheid van letsel sinds 1939
aanzienlijk is vergroot als gevolg van de uitbreiding met de 'zware'
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afdelingen: Martinstaalfabriek (maart 1939) en Walserij-Oost (december 1941).

Uit de tabel blijkt overigens ook, dat het verzuimcij fer in de jaren
1946-'49 aan de vrij hoge kant was, een punt waarop wij in hoofdstuk
5 nog terugkomen.
Ook het ziektecijfer is mede door de aanstelling van vele arbeiders
met een dienstverplichting sterk verhoogd. Zij waren eerder en relatief vaker dan andere arbeiders geneigd om zich ziek te melden. 97)
Een beeld van het verloop van de ziektecijfers - in het licht van
de ontwikkeling op iets langere termijn - geeft de volgende tabel.
Duidelijk blijken hieruit de enorme pieken in de jaren 1942-' 45, die
duiden op de sterk verslechterde fysieke en psychische toestand van
het personeel, maar waarin tevens dient te worden verdisconteerd,
dat hier simulatie door de betrokken arbeiders en mogelijk ook sabotage door de keuringsartsen of anderen in het geding zijn geweest.

Tabel 26: Ziektecijfers arbeiders 1937-1949 (98)
( Deze cij fers hebben betrekking op het percentage arbeiders, dat in de betreffende boekjaren gemiddeld per
maand verzuimde wegens ziekte).
Vaste arbeiders

KNHS
(excl.W.0.)

1937/38
3,3
1938/39
4,7
1939/40
4,1
1940/41
4,0
1941/42
8,0
1942/43
11,6
1943/44
12,8
1944/45 (april/nov.)

WalserijCbst

Totaal

Mekog

Losse arbeiders *)
Cemij

(incl.W.0.)

20,5
19,4

1945/46 (juli/maart)
1946/47
1947/48
1948/49

14,5
14,8
15,6
7,0
6,8
5,6
6,8

2,7
2,9
2,7
2,6
5,2
9,1
13,2
17,2
6,1
5,7
4,4
5,7

3,8
2,9
4,8
7,3
8,8
11,1
6,1
3,0
3,7

5,0

14,6
16,9
16,6
7,8
7,3
5,0
5,6

*) cijfers voor zover bekend
Op de gedetacheerde arbeiders kon slechts een grove naselectie
in-de-praktijk worden toegepast. Met de directies van de desbetreffende bedrijven was overeengekomen, "dat de arbeiders die in ons bedrijf niet passen, terug gestuurd kurinen worden". 99)
Deze uitspraak ging evenwel vanaf omstreeks juli 1943 problemen opleveren. De achtergrond hiervan werd vrijwel zeker gevormd door de
toenemende druk van de bezetter om alle bewegingen op de arbeids169

markt officieel via de arbeidsbureaus te laten verlopen. Daarnaast
zaten deze bedrijven uiteraard niet te springen om zeer slecht gekwalificeerde arbeiders terug te nemen.
De bedrijven die arbeiders hadden uitgeleend, gingen er toen meer en
'
meer bezwaar tegen maken, dat wat genoemd werd de wrakken' weer aan
hen werden teruggestuurd. Daartoe zou toestemming van het arbeidsbureau nodig zijn.
Op grond van een zeer legalistische interpretatie van het woord
' tewerkstellen' in de betreffende verordening (art. 1 van verordening 32/ 1942) had Hoogovens echter van meet af aan de eerder genoemde interpretatie afgewezen: "Wij hebben de gedetacheerde arbeiders
niet in dienst; zij zijn dus geen ' werknemers', die bij ons in de
strikte zin van het woord zijn tewerkgesteld. Derhalve is deze verordening niet op de onderhavige categorie arbeiders van toepassing",
zo redeneerde Hoogovens (i.c.d e leiding van de Sociale Afdeling ) .
100) Hiermee ging het bedrijf o.i. willens en wetens tegen de geest
van de betreffende verordening in, een duidelijke vorm van tegenwerking van de bezetter dus.
Hoogovens stoorde zich geenszins aan de kritiek van de uitleenbedrijven en daarmee indirect ook niet aan het officiale standpunt
van de Hauptabteilung Soziale V erwaltung, die de openbare arbeidsbemiddeling in haar greep had. Vooralsnog werd de bestaande praktijk voortgezet om echt ongeschikte personen aan de bedrijven in
kwestie terug te zenden. 101)
De eerste bedrijfservaringen met gedetacheerde arbeiders stemden
de leiding slechts tot zeer matige tevredenheid. "De meeste gedetacheerde arbeiders weten zich bij ons aan te passen; ze blinken
echter zelden uit en hun tempo is vaak uiterst laag", aldus een beleidsnotitie uit augustus ' 42. ( 102) Onmiddellijk werd hieraan
echter toegevoegd, dat hun komst een noodoplossing was en van mislukking niet mocht worden gesproken. De teneur van latere, globale
bedrijfsbeoordelingen van het functioneren van deze categorie arbeiders zou wezenlijk niet anders zijn.
Het uit bedrijfsoogpunt meest cruciale probleem i.v.m. de industritle accommodatie was steeds, dat de onderhavige arbeiders bij
wijze van spreken elk ogenblik het bedrijf weer konden ontvallen;
dit zowel op instigatie van de bezetter als op verzoek van de uitleenbedrijven. Hierdoor werden uiteraard een gewenning aan de specifieke arbeid bij Hoogovens, beinvloeding van de aangeboden arbeidskwalificaties door middel van bedrijfsscholing e.d. ten zeerste bemoeilijkt, zo niet onmogelijk gemaakt. Ook was het hierdoor in sommige gevallen noodzakelijk om plaatsen die door deze invallers werden vervuld, relatief zwaarder te 'bemannen' dan normaliter zou zijn
geschied. 103)

Tot zover de aanbodzijde van de factor arbeid en de pogingen tot
beinvloeding hiervan door het bedrijf.
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4.6.3. Verslechterde kwaliteit van de arbeid en reacties onder de
bestaande arbeidersbezetting
Wat de vraagzijde betreft, behoeft het na het voorafgaande nauwelijks betoog, dat de arbeidsomstandigheden over het algemeen veel
ongunstiger waren dan de bestaande technisch-organisatorische structuren normaliter met zich zouden hebben gebracht. In dit opzicht was
de kwaliteit van de arbeid drastisch verslechterd. Te denken · valt
hierbij met name aan de zware fysieke omstandigheden, waaronder
moest worden gewerkt: slechte ventilatie als gevolg van de verduisteringsvoorschriften - o.a. in de afdelingen hoogovens en cokesovens, in de Martinstaalfabriek en Walserij-Oost -, waardoor bij
veel hogere temperaturen en in een veel ongezonder atmosfeer (met
gevaar van o. m. CO-intoxicaties) arbeid diende te worden verricht;
gebrek aan veiligheidsmateriaal (veiligheidskleding, - schoenen, handschoenen en brillen) ; gebrek aan wollen ondergoed ter bescherming tegen kouvatten bij hoge temperaturen. Bovendien waren er ook
zeer enerverende omstandigheden als gevolg van het voortdurend dreigend bommengevaar. 104)
Naast de samenwerking met ongeschikte, niet of nauwelijks met het
werk vertrouwd zijnde, nieuwelingen, waren het met name deze veranderingen in de arbeidssituatie, die ook voor de reeds langer in het
bedrijf werkzame arbeiders dienovereenkomstige accommodatieproblemen
opleverden. Lang niet iedereen van deze arbeiders beschikte over
voldoende mentale spankracht om deze problemen adequaat het hoofd te
kunnen bieden. Vanaf eind 1942 nam de uitval onder hen sterk toe.
Een relatief veel voorkomend reactiepatroon bestond in een vlucht in
ziekte (al dan niet gevolgd door ontslag), waarbij vooral de medisch-psychiatrische etiketteringen 'bomangst' of 'bomneurose',
' maagpatilint' en 'zenuwlijder' opgeld deden. Overigens werd aan hen,
die zelf ' bomangst' (of iets dergelijks) als officieel motief opgaven om het bedrijf te verlaten, niet altijd ontslag verleend.
Daarnaast namen arbeiders ontslag op eigen verzoek, teneinde bij
een ander bedrijf in Nederland te gaan werken. Een dergelijk verzoek tot ontslag werd evenwel vaak afgewezen door het arbeidsbureau
·

en/of Hoogovens.

Ook waren er wel arbeiders die vrijwillig een betrekking in Duitsland aanvaardden of zelfs in dienst traden van Duitse nationaal-socialistische organisaties. Pogingen hiertoe werden door Hoogovens
(de Sociale Afdeling) meer dan eens gedwarsboomd, mede op grond van
bestaande bedrijfsbehoeften tot behoud van de betreffende arbeidskrachten. 105)

De bedrijfsleiding kon in de gegeven situatie ten aanzien van de
verslechterde arbeidsomstandigheden niet veel anders doen dan nauwlettend de zich voordoende ontwikkelingen volgen en op bepaalde punten noodoplossingen trachten te cre ren. Zo werden aan arbeiders die
zeer zware en ongezonde arbeid verrichtten, melk en extra rantsoenen
uitgereikt. Met behulp van de meest vreemdsoortige materialen liet
men provisorisch veiligheidsmateriaal vervaardigen, enz.
Ook vonden op medisch advies tijdelijk interne overplaatsingen
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plaats van arbeiders die ongeschikt waren geworden voor hun oude
functie, naar (onder)afdelingen met relatief minder ongunstige fysieke arbeidsomstandigheden. De mogelijkheden hiertoe, die reeds beperkt waren gezien het basiskarakter van het bedrijvencomplex als

zware industrie, werden in de loop van ' 43 helemaal minimaal vanwege

de zeer sterke stijging van het aantal ' onvolwaardigen', die zich
toen voordeed. Vooral in Walserij-Oost en de hoogovenafdeling rezen
grote problemen; voor de arbeiders die uitsluitend lichte lichamelijke arbeid mochten verrichten, waren hier in de eigen afdeling in
het geheel geen passende functies. Daarnaast hadden de andere afdelingen over het algemeen genoeg met de eigen problemen te stellen in de Staalfabriek bijv. wist men met de eigen reumalijders nauwelijks raad - en konden deze slechts sporadisch arbeiders van elders
voor licht werk opnemen. Enig soelaas werd geboden door de instelling, medio juli ' 43, van een kernploeg-dagdienst, voornamelijk voor
maagpatienten. 106)
Tenslotte werd, waar nodig en mogelijk, via de sociale fondsen en
de sociaal werksters materi8le en geestelijke steun aan de betrokken arbeiders en hun eventuele gezinnen verleend.
Het wachten was op betere tijden die zich na deze vernietigende oor-

log hopelijk zouden aandienen.

*
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I.

P E R I O D E

1945-1955

Hoofdstuk 5

SOCIALE BEDRIJFSCONTEXT EN EXTERNE MAATSCHAPPELIJKE
ACTIVITEITEN 1945-1955

5.1. Inleiding

Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de sociale bedrijfscontext van de nog te behandelen accommodatieprocessen en beleidsvoering gedurende de periode na de Tweede
Wereldoorlog tot het midden van de jaren vijftig.
Na een schets van de verdere groei van het bedrijvencomplex en de
hiermee samenhangende veranderingen in de samenstelling van het personeelsbestand wordt de focus gericht op continuiteiten en veranderingen in de organisatiestructuur en heersende leiderschapsstijl.
V ervolgens staat de structurele ontwikkelin g van het bedrijfsbeleid
dat met de persoon van de werknemer en de eigenlijke arbeid te maken
had, centraal.
Daarna wordt dieper ingegaan op de ideologische lading van het toenmalig personeelsbeleid en de hiermee samenhangende beleidsstrategie6n, gericht op mentaliteitsbeinvloeding van het bedrijfskader.
Het zijn met name de invloeden van de 'human-relations' -beweging en
op het tweede plan de Morele Herbewapening, die in dit verband onze
aandacht verdienen.
In het verlengde hiervan behandelen wij de inhoud van het personeelsbeleid in hoofdlijnen, voor zover relevant in verband met de
accommodatiethematieken die in de beide volgende hoofdstukken aan de
orde komen. We besluiten onze schets van de sociale context met een
nadere karakterisering van de maatschappelijke activiteiten buiten
het bedrijf ten aanzien van industrie-arbeiders in de IJmond waarbij
leden van de ondernemingsleiding en het hoger kader betrokken waren.

Een opzet als die van het inleidend hoofdstuk van deel I (hoofdstuk 2), waarbij drie soorten randvoorwaarden - technische structuur, organisatiestructuur en sociaal beleid - werden onderscheiden
en nader beschreven, kan hier niet consequent worden vervolgd. Van
een nadere beschrijving van de ontwikkelingen in de menselijke arbeid en de werkverhoudingen in relatie tot de technisch-organisatorische structuur in elk van de bedrijfsafdelingen is afgezien, om
reden van de toenemende complexiteit van het ijzer- en staalbedrijf,
hetgeen een in dit bestek te omvangrijk deelbetoog zou impliceren.
Niet voor niets verwezen Nederlandse sociale wetenschappers destijds
veelvuldig naar het Hoogovencomplex als zijnde een exemplarisch
voorbeeld van een conglomeraat van bedrijven waar een zeer grote
vari*teit aan arbeid binnen een en dezelfde onderneming, op 6en
bedrijfsterrein geconcentreerd, bestond. 1)
Een dergelijk expos6 is ook niet vereist voor het verwerven van een
175

voldoende inzicht in de meer algemene ontwikkelingen op dit vlak.
Hiertoe kan in dit deel worden volstaan met een diepgaander analyse
van de betreffende ontwikkelingen in enkele strategische bedrijfsafdelingen (hoofdstuk 6).
In dit hoofdstuk zullen ook niet de ontwikkelingen in de sociale
voorzieningen van het bedrijf uitgebreid worden behandeld. De verdere uitbouw van een eigen ' miniatuur verzorgingsstaat ' , - om in
termen van de Engelse socioloog R.M. Titmuss te spreken 2) -, zoals
deze na de oorlog bij Hoogovens gestalte kreeg, is slechts in hoofdlijnen van belang voor het onderhavige betoog. De voor onze centrale
vraagstellingen relevante situaties en ontwikkelingen op het vlak
van de sociale voorzienin genstructuur zullen steeds waar nodig in de

volgende hoofdstukken worden aangeduid.

5.2. Ontwikkeling van het bedrijvencomplex en van het personeels-

bestand

Na de bevrijding kon met de wederopbouw van het gehavende en geplunderde bedrijf een begin worden gemaakt. Directeur ir. G.A.
Kessler, onder wiens leiding Hoogovens de moeilijke beginjaren en de
periode van economische recessie had doorstaan, zou hierbij echter
niet de leiding hebben. Hij overleed in augustus 1945, terwijl in
mei daaropvolgend directeur dr. M.W. Holtrop naar de Nederlandsche
Bank vertrok.
De directie werd aangevuld met twee nieuwe leden : P.R. Bentz van den
Berg, die op 1 mei, en de Rotterdamse economisch hoogleraar prof.
dr. J.F. ten Doesschate, die op 15 juli 1946 in functie trad. Tot
voorzitter van de directie werd ir. A.H. Ingen Housz benoemd. Het
was dit driemanschap, dat het herstel en de eerste fasen van de
expansie van het bedrijvencomplex zou dirigeren.
Ondertussen waren de niet of slechts in geringe mate beschadigde
installaties weer in bedrijf gekomen: Cemij (juli 1945), cokesovens
en Martinstaalfabriek (september), hoogoven II (oktober), Buizengie-

terij (november 1945). Voor Mekog heeft het tot eind januari 1946
geduurd voordat de eerste produktie van kalksalpeter kon plaatsvinden. Dit was mede een gevolg van de roof door de Duitsers van de
luchtsplitsingsapparatuur, waarvoor voorlopig een vervanging werd
gecrederd en Staatsmijnen een belangrijk onderdeel ter beschikking
stelde.
Na terugkeer van de geroofde walserij voor dikke plaat (WalserijWest) uit Duitsland werd deze vanaf 1 juli 1946 in versneld tempo
weer opgebouwd. Reeds op 1 april 1947 kon het eerste blok tot een
scheepsplaat worden uitgewalst. Ook was een volledige herbouw van
andere installaties nodig: vervangin g van de oude watertoren - bij
een bombardement vernield - door een nieuwe die eind 1946 gereed
kwam; vrijwel een volledige herbouw van de in de oorlog zwaar beschadigde hoogoven I.

Met het ontsteken van hoogoven III in september 1946 kon nu weer elk
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(Foto KLM Aerocarto)
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Afneelding 14: .Gezicht op het Iloogovencomplex vanaf de westzijde, 8 juli 1949
(Foto KLM Aerocarto)
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van de drie hoogovens in het produktieproces worden ingeschakeld.
Het ruwijzer bleek weldra een goede afzet over de hele wereld te
vinden. Het duurde niet lang, of Hoogovens kon zich opnieuw de
grootste ruwijzerexporteur ter wereld noemen.
Na deze periode van herstel kwam een verdere expansie op gang.
Deze bestond aanvankelijk in uitbreiding en verbetering van het bestaande produktie-apparaat.
Aan de Martinstaalfabriek die vanaf 1939 geleidelijk was uitgebouwd
tot vier Siemens-Martin-ovens, werd een vijfde staaloven toegevoegd,
die in januari 1948 in gebruik werd genomen. Met deze uitbreiding
kon een jaarcapaciteit worden bereikt van in totaal ca. 300.000 ton
ruwstaal.
Teneinde tegemoet te komen aan de grote naoorlogse vraag naar ruwijzer, onderging het produktieproces ter zake een fundamentele wijziging: met het aansteken van hoogoven I, in februari 1948, schakelde men over op een permanent hoogovenbedrijf met drie hoogovens.
Voor de Tweede Wereldoorlog hadden van de drie aanwezige hoogovens
er steeds slechts twee geproduceerd, terwijl de derde in reserve
werd gehouden voor het geval dat een van de andere diende te worden
gerepareerd. Deze overgang was technisch mogelijk geworden, doordat
een grote reparatie van de hoogoven, waarbij de gehele bemetselin g
werd vernieuwd, nu nog slechts ca. zes weken in beslag nam tegen
ongeveer een half jaar in de vooroorlogse jaren.
In november 1948 volgde de ingebruikneming van de ruwijzergietmachine, een niet onbelangrijke technologische vernieuwing. Het ruwijzer, dat tot dan toe altijd in een zandbed tot gietelingen werd
getransformeerd, werd voortaan langs mechanische weg uitgegoten.
Hierdoor kon het afgetapte ijzer sneller worden verwerkt en verviel
het tijdrovende en zware fysieke werk in de giethallen. Daarnaast
kwamen het jaar daarop (in juli 1949) voorzieningen gereed met behulp waarvan het ruwijzer in vloeibare vorm van de hoogovens direct
naar de gietmachine en de staalfabriek kon worden vervoerd: er werden hierbij rijdende mengers van ruim 100 ton elk ingeschakeld. Daar
voordien het ijzer in de staalovens opnieuw moest worden gesmolten,
betekende dit tevens een belangrijke energiebesparing.
In samenhang met de uitbreiding van de hoogovenafdeling was ook
een uitbreiding van de cokesproduktie noodzakelijk. In augustus 1949
kwam dan ook een vierde cokesbatterij in bedrijf.
Hoewel Walserij-Oost al vanaf de bouw technisch verouderd was, is
deze walserij de eerste jaren na de oorlog van grote betekenis geweest, omdat zij de afhankelijkheid van de inheemse industrie van
het buitenland verminderde. Om deze reden werden er enkele ovens
bijgebouwd en onderging de walserij in december 1947 een uitbreidin g
met een beitserij, waardoor het aantal toepassingsmogelijkheden van
de geproduceerde platen aanzienlijk groter werd (onder meer voor
verwarmingsradiatoren).
Voorts bracht men verschillende technische verbeteringen aan. Diverse installaties werden gemechaniseerd om de vaak zeer zware lichamelijke arbeid gedeeltelijk te ondervangen. Als geheel bleef deze
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Afbeelding 15: Hoogovenaftap, 10 december 1947
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Afbeelding 16: Ruwijzergietmachine, eind 1948
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Afbeelding 17: Martinstaalfabriek
13 november 1950
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Afbeelding 18: Walserij-West - Duo- en auartowalstuigen
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Afbeelding 19: Exterieur N.V. Mekog - Stikstofbindingsbedrijf 1950
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Afbeelding 20: Exterieur Cemij N.V. en binnenhaven 1950

fabriek echter achter bij de ontwikkelingen op het gebied van de
walstechniek.
Evenals de KNHS N.V. maakten ook de nevenbedrijven een sterke
groei door. In de eerste naoorlogse jaren bestond in de landbouw
groot gebrek aan kunstmest. De overheid oefende een sterke aandrang
op de fabrikanten uit om de produktie van bemestingsstikstof op te
voeren, vooral met het oog op een deviezenbeperking door vermindering van de import. In mei 1950 werd een tweede fabriek geopend, die
al spoedig de geraamde capaciteit ruimschoots bleek te overschrijden. Ongeveer 80 % van het Nederlands stikstofverbruik bestond na de
Tweede Wereldoorlog uit kalkammonsalpeter. Niettemin verbouwde Mekog
de oude zwavelzure-ammoniakfabriek, teneinde in 1950 de sedert 1939
gestaakte produktie van deze meststof te kunnen hervatten. In tropische landen was zwavelzure ammoniak destijds namelijk nog vrijwel de
enig gebruikte stikstofmeststof.
Ook bij Cemij was er een expansie in nauwe samenhang met de toenemende vraag. Een derde cementmolen, - in april 1950 in bedrijf gesteld -, deed de capaciteit met 50 % toenemen tot ca. 300.000 ton
per jaar. In 1954 voorzag de Nederlandse cementindustrie voor 45 %
in de nationale behoefte; het aandeel van Cemij hierin bedroeg toen
15 %. 3)

Waren eerdergenoemde uitbreidingen zeker van grote betekenis, centraal in de ontwikkeling van het Hoogoven-complex tijdens de eerste
decennia na de oorlog stond het zgn. Breedband-project.
Bij de verdere ontwikkeling van het concern na 1945 stonden twee mogelijkheden open, nl. de produktie van platte produkten, i.c. breed
band (dunne strip), dan wel zgn. profielen (= gewalste staven, waarvan de doorsnede een bepaald profiel heeft, toegepast in staalconstructies). Laatstgenoemd alternatief zou goed op de binnenlandse
behoefte - met name in verband met de scheepsbouw hebben aangesloten. Hier stonden echter grote nadelen tegenover. Allereerst een
noodzakelijk breed assortiment, vanwege de vraag naar een grote verscheidenheid van profielen, dat tot minder rendabele walsprogramma' s
zou leiden en het aanhouden van grote voorraden met zich mee zou
brengen. V erder stelde zich het probleem van een reeds aanwezige
overcapaciteit in West-Europa bij de produktie van profielen.
Voorts zou met een lage kwaliteit staal, i.c. Thomas-staal, kunnen
worden volstaan. Dit terwijl er in het kader van de toekomstige
Benelux-gemeenschap reeds voldoende aanbieders van Thomas-materiaal
waren en Hoogovens nu juist gespecialiseerd was in de hoogwaardiger
kwaliteit Siemens Martin-staal.
Hoogovens koos voor het in produktie nemen van breed band, waarvoor
Siemens Martin-staal sterk de voorkeur had en waaruit koudgewalste
dunne plaat kon worden gefabriceerd en tevens een fabriek voor vertind blik haar basismateriaal zou kunnen betrekken.
Het Breedband-project omvatte de bouw van een warmbandwalserij
(jaarcapaciteit
245.000 ton), een koudbandwalserij (jaarcapaciteit
150.000 ton) en een blikfabriek (vertinnerij) .
Voor de realisatie
van dit project waren tevens diverse aanpassingen en uitbreidingen
-
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in de rest van het bedrijvencomplex vereist. Hiertoe behoorden met
name:

- een verhoging van de produktie van ruwstaal (jaarproduktie van

300.000 naar 570.000 ton), te realiseren door een verdere uitbreiding van de staalfabriek: vergroting van de capaciteit der ovens I
t/m IV van 90 tot 180 ton, gelijk aan de reeds bestaande capaciteit
van oven V;
- overschakeling van de methode van stijgend gieten (kleine blokken)
op de veel goedkopere methode van het vallend gieten van grote blokken, tot 15 ton, op platte wagens;
- de bouw van een blokwalserij (jaarcapaciteit van 1,2 miljoen ton)
voor de fabricage van zgn. plakken. Deze halffabrikaten waren behalve voor de breedbandinstallaties ook bestemd voor Walserij-West.
Het totaal aan investeringen bedroeg ca. 190 miljoen gulden. Daarbij was voor bedrijfskapitaal rond 20 miljoen gulden nodig, tezamen
dus rond 210 miljoen gulden. Voor een deel van de financiering deed
Hoogovens, met medewerking van de regering, een succesvol beroep op
Marshall-hulp. In december 1949 werd 23,5 miljoen dollar toegewezen.

Voor het overige was een aanzienlijke participatie van de staat nodig, hetgeen in 1950 leidde tot de oprichting van een afzonderlijke
vennootschap, Breedband N.V., waarvoor de staat het grootste deel
van het kapitaal fourneerde. (Uiteindelijk betrof dit f 80 miljoen
aandelen en f 22 miljoen winstbewijzen van de staat, alsmede een
rentegarantie voor een lening van f 26 miljoen bij in totaal f 167
miljoen als begrote kosten voor Breedband). In totaal verschafte de
staat rond f 150 miljoen, terwijl Hoogovens ca. f 60 miljoen bijeen
bracht.
De uitbreidingen in het kader van het Breedband-project waren geheel in overeenstemming met de industrialisatiepolitiek van de Nederlandse overheid:
- Hierdoor werd de inheemse grondstoffenbasis voor de metaalverwerkende industrie, een van de speerpunten in de noodzakelijk geachte
expansie van de industrime sector, in belangrijke mate verbreed;
- Voorts verwachtte men een gunstige invloed op de betalingsbalans,
daar Breedband tevens een belangrijk onderdeel van de exportindustrie zou vormen;

- Tevens werd hierdoor de werkgelegenheid verruimd, een niet onbelangrijke overweging tegen de achtergrond van het bevolkingsvraagstuk dat destijds in ons land zo sterk in de publieke belangstelling
stond. Men was bevreesd voor onvoldoende werkgelegenheid bij de verwachte bevolkingsexplosie als gevolg van het hoge geboortecijfer.
De blokwalserij, - in zekere zin te beschouwen als een verlengstuk
van de staalfabriek -, werd bij de KNHS N.V. ondergebracht (overigens na enig geredetwist tussen rijksoverheid en Hoogovens), terwijl
de Breedband-afdelingen onder de nieuwe N.V. kwamen te ressorteren.

In de betrokken basisovereenkomst tussen beide naamloze vennootschappen (1950) was als basisprincipe vastgelegd, dat de directie
van Hoogovens tevens de centrale leiding over Breedband N.V. zou
184
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Afoeelding 21: Geziclit op het lioogovencomplex met linksboven op de achtergrond
de bouw van Breedband, 1951
(Foto KLM Aerocarto)
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Afbeelding 22: Hoofdkantoor I Hoogovens anno 1951

;

voeren. Dit tenein de te bewerkstelligen dat hoogovens, staalfabriek
en walserijen ook daadwerkelijk als een ge'integreerd industrieel
complex zouden worden geleid.

Na een zeer snelle bouw konden de Breedband-installaties in de loop
van 1952 en 1953 successievelijk in bedrijf worden genomen, waarna
de oude dunne plaatwalserij (Walserij-Oost) werd gesloten. De oude
fabriek werd als onderafdeling in het nieuwe bedrijf opgenomen voor
het uitvoeren van speciale bewerkingen van Breedband-produkten en
voorts gebruikt als opslagplaats. 4)
Met ingang van 1 juli 1952 kwam ir. P. van Delden, bedrijfsdirecteur van Mekog en Cemij, de top van het concern als vierde directeur
versterken.
Na 1953 zette de

expansie van het bedrijvencomplex zich gestaag
voort. In 1954 werd door Hoogovens een brikettenfabriek in bedrijf
genomen. Het jaar daarop volg de een uitbreiding van de cokesfabriek
met een vijfde en zesde batterij. Bij Breedband werden reeds in 1954
de warmband- en koudbandwalserijen vergroot. In 1955 vond wederom
een vergroting van de warmbandwalserij plaats.
Er volgden diverse grote uitbreidingsplannen. In 1955 betrof dit een
plan tot vergroting van de staalcapaciteit tot 1.100.000 ton, inhoudende de bouw van een vierde hoogoven, een batterij cokesovens, een
oxystaalfabriek met twee converters van 60 ton en een elektrolytische vertinnerij. Bij de oxystaalfabriek ging het om een voor het
bedrijf nieuw proc&d&, waarbij staal uit ruwijzer, onder toevoeging
van schrot en/of erts werd bereid in een converter, waarin zuivere
zuurstof door een lans op de lading geblazen werd. 5)
De diverse uitbreidingen leidden tot een steeds omvangrijkere en
complexere constellatie van produktieprocessen.
In 1946 zag het globaal produktieschema eruit zoals in figuzir 2 is
·

weergegeven. 6)
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Figuur 2: Globaal produktieschema KNHS N.V. en aangesloten bedrijven
rond 1946
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In 1954 was het betreffende produktieschema reeds tot het volgende
uitgegroeid, zoals blijkt uit figuur 3.7)
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Figuur 3: Globaal produktieschema rond 1954
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De plattegrond van het bedrijvencomplex vertoonde toentertijd het
beeld dat in figuur 4 is weergegeven. 8)
Figuur 4. Plattegrond van het bedrijvencomplex anno 1954
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De achtergrond van eerdergenoemde groei werd voor 1952 voornamelijk bepaald door herstel en inhaalvraag. Omstreeks 1952 brak een
nieuwe periode van expansie aan die mede werd bevorderd door het in
werking treden van de gemeenschappelijke markt in E.G.K.S.-verband
in 1953, gelukkig samenvallend met de start van Breedband. Hierdoor
kreeg de Nederlandse staalindustrie .er twee afzetgebieden bij, die
tot dan toe door invoerbelemmeringen voor haar gesloten waren, namelijk Duitsland en Frankrijk. Dit leidde in de jaren 1952-1955 tot
een toeneming van de jaarlijkse ruwijzerproduktie van 539.000 tot
669.000 ton, terwijl de jaarlijkse ruwstaalproduktie in dezelfde periode steeg van 482.000 tot 679.000 ton. De jaarlijkse toeneming van
de ruwijzerproduktie bedroeg in de periode 1952-1956 gemiddeld
gemiddeld
5,3 % ; ten aanzien van de ruwstaalproduktie was deze
10,4 %.
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Het dient te worden beklemtoond, dat Hoogovens mondiaal gezien vooralsnog een producent van bescheiden omvang bleef. Het aandeel van
het bedrijf in de ruwijzerproduktie van de E.G.K.S. bedroeg 1,5 %
zowel in 1952 als in 1956 en het aandeel in de ruwstaalproduktie van
deze gemeenschap nam in dezelfde periode slechts toe van 1,1 tot
1,3 %. Dit terwijl de produktie van ruwijzer door de landen van de
E.G.K.S. en Groot Brittanni5 tezamen bijv. in 1952 30,3 % van de
wereldproduktie van ruwijzer bedroeg. Het overeenkomstige percentage
voor ruwstaal in dat jaar bedroeg 27 ,4% .9)
Behalve in het boekjaar 1945-' 46 heeft Hoogovens in de onderhavige
periode, mede dankzij sommige van haar deelnemingen in andere industriale bedrijven en projecten, steeds een positief financieel resultaat geboekt. De nettowinst steeg van f 5,4 miljoen in het boekjaar
1946-'47 tot f 18,9 miljoen in het boekjaar 1954-'55 (eindigend op
31 maart). Per 31 december 1955 (over een periode van 9 maanden dus)
bedroeg deze winst f 15,5 miljoen, terwijl de nettowinst het jaar
daarop, in 1956, zou toenemen tot f 28,4 miljoen. Het rendement, opgevat als de nettowinst in procenten van het eigen vermogen, vertoonde in deze jaren echter een hieraan tegengesteld beeld, te weten
een daling van 13,5 % in 1946-'47 naar 6,1 % in 1955, met een tussentijds dieptepunt van 4,6 % in 1947-' 48. 10)
Voor wat betreft een effici nte bedrijfsvoering was voor een onderneming als Hoogovens de centrale problematiek gelegen in de onderlinge afstemming van de diverse produktieafdelingen: hoogovens,
staalfabriek, blok- en eindwalserijen, die alle in optimale grootte
toenamen. Uitgangspunt voor het bedrij fsbeleid was het economischtechnologisch gegeven, dat de in 1952 in gebruik genomen blokwalserij qua produktiecapaciteit haar limiet zou bereiken bij de verwerking van 1,9 miljoen ton per jaar. Het voorlopig doel, een uit moderne eenheden opgebouwd, geTntegreerd bedrijf, waarbij deze blokwalserij optimaal werd benut, zou eerst in 1963 worden gerealiseerd.
.

11)

Volgen hier tot slot van deze paragraaf nog enkele relevante gegevens betreffende het personeelsbestand. Het aantal eigen arbeiders

steeg in de periode 1945-1955 van ruim 3.000 (waarvan ca. 2.100 in
vaste dienst) naar meer dan 6.300 (waarvan ruim 5.700 arbeiders in
vaste dienst), ruim een verdubbeling dus. Men vergelijke hiertoe de
volgende tabel. 12)
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Tabel 27: Ontwikkeling van de personeelsbezetting KNHS N.V. en
aangesloten bedrijven en Breedband N.V. 1945-1955
vaste arbeiders

1 april 1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1 april 1955
31 dec. 1955

2.115
1.821
2.850
3.663
4.294
4.729
4.812
4.928
5.301
5.566
5.609
5.735

losse ar-

beambten

beambten

beiders *)

op
weekloon

maandsal.

984
1.052
1.132
759
636
382
486
765
730
472
686
592

153

142
205
265
320
357
402
405
454
504
574
621

Totaal

op

668
702
828
1.151
1.330
1.443
1.533
1.705
1.821
2.017
2.260
2.439

3.920
3.717
5.015
5.838
6.580
6.911
7.233
7.803
8.306
8.559
9.129
9.387

*) De losse arbeiders bestonden uit vier categoriedn:
A = losse arbeiders met normaal dienstverband Hoogovens
B = losse arbeiders op halfjaarscontract Hoogovens (tot en met 10
november 1954 met inbegrip van losse arbeiders op weekcontract
en met tijdelijk dienstverband)
C = losse controleuses Breedband
D = losse controleuses op halfjaarscontract Breedband.

Opvallend is de relatief zeer sterke toeneming van het aantal beambten, nl. van ruim 800 in 1945 naar ruim 3.000 eind 1955.
Ook springt het relatief grote aantal beambten ten opzichte van het
aantal arbeiders in het oog. Zo was in 1952 de betreffende verhouding over het gehele bedrijvencomplex bezien ruwweg 1 : 2f tegenover

bijvoorbeeld in Duitsland in soortgelijke bedrijven ca. 1 : 7. (Bij
Mekog - binnen het complex relatief het sterkst gemechaniseerde bedrijf - was deze verhouding zelfs 1 : 1,3). De voornaamste oorzaak
van dit verschil was, dat Hoogovens deskundigen op diverse terreinen
zoveel mogelijk in 'eigen huis' had gehaald in plaats van zich te
verlaten op de aanwijzingen en adviezen van externe deskundigen en
firma' s. Hieraan lag het streven ten grondslag, de opbouw van het
bedrijf waar mogelijk in eigen hand te houden, en wel zodanig dat
alle uitbreidingen organisch uit het eigen bedrijf groeiden. Ook had
dit als voordeel, dat men hierdoor de verschillende produktieproc6d6' s en constructiemogelijkheden beter leerde kennen. 13)
Ten aanzien van de onderscheiden bedrijven vertoonde de ontwikkeling van het eigen personeelsbestand het volgende beeld.

192

Tabel 28: Ontwikkeling van de personeelsbezetting KNHS N.V.
1945-1955

vaste arbeiders

1 april 1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954

1 april 1955
31 dec. 1955

1.906
1.622
2.581
3.356
3.971
4.276
4.182
4.227
4.534
3.857
3.779
3.835

losse arbeiders

984
1.052
1.132
759
363
382
486
756
730
443
652
572

beambten

bearnbt en

Totaal

op

op

weekloon

maandsal.
570
590
696
959
1.092
1.151
1.201
1.285
1.341
1.379
1.545
1.701

142
137
194
249
277
301
335
329
373
361
402
428

3.602
3.401
4.603
5.323
5.976
6.110
6.204
6.606
6.978
6.040
6.378
6.536

Tabel 29: Ontwikkeling van de personeelsbezetting N.V. Mekog
1945-1955

vaste arbeiders

1 april 1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1 april 1955
31 dec. 1955

167
153
209
247
264
392
555
607
680
659
642
641

beambten

beambten

OP
weekloon

OP
maandsal.

11
5
7
11
37
50
60
61
61
70
75
84

78
92

256
250

110

326
427
515
703
897
1.009
1.090
1.108
1.126
1.161

169
214

261
282
341
349
379
409
436
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Totaal

Tabel 30: Ontwikkeling van de personeelsbezetting Cemij N.V.
1945-1955

vaste arbeiders

Totaal

beambten

beambten
op
weekloon

op
maandsal.

1 april 1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954

12
46
60
60
59
61
69
70
82
84

4
5
6
6
7
7
6
8

20
20
22
23
24
24
26
27
30
32

1 april 1955
31 dec. 1955

77
78

11
15

31
32

62
66
86
88
89
91
102
104
118
124
119
125

Tabel 31: Ontwikkeling van de personeelsbezetting Breedband N.V.
1951-1955

*)

vaste ar- losse ar- beambten
beiders
beiders
OP
weekloon

1 april 1951
1952
1953
1954
1955
31 dec. 1955

*) Tot en met

951
1.071
1.181
7

29
34
20

5
12
57
78
94

beambten
OP
maandsal.

Totaal.

8
29
87

8
34
99

202
248
270

1.239
1.431
1.565

januari 1953 werden van Hoogovens arbeiders gehuurd.

Voor het overige was in de jaren 1950-1955 nog een beperkt aantal
personeelsleden tewerkgesteld bij Norduco (een naamloze vennootschap, opgericht op basis van een overeenkomst tussen Mekog en het
Noorse bedrijf Norsk Hydro) . Het betrof hier een uiteindelijk niet
geslaagd industrieel project om te komen tot een fabriek, alwaar
kalium uit zeewater zou worden gewonnen.
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Tabel 32: Ontwikkeling van de personeelsbezetting Norduco
1950-1955

vaste ar- losse ar- beambten
beiders
beiders
OP
weekloon

OP
maandsal.

-

7
16
23
14
25
27

1 april 1950
1951
1952
1953
1954
1955

6
24
5
15
40

3
2
8
8

beambten

Totaal

7
22
50
21
48
75

Een niet onbelangrijk gegeven is voorts de sterke toeneming vanaf
1954 van het aantal arbeiders in dienst van derden en werkzaam bij
Hoogovens. Dit blijkt uit onderstaand overzicht van de betreffende
aantallen aan het eind van de achtereenvolgende jaren, waarbij
uiteraard dient te worden bedacht, dat er zich hierbij sterke fluctuaties in de loop van het jaar konden voordoen, zodat een meting op
66n peildatum zeker niet alles zegt.

Tabel 33: Personeel in dienst van derden 1945-1955

31 december 1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955

40
90
165
110
120
390
815
615
960

1.310

Kenmerkend voor de personeelsbezetting van het bedrijvencomplex
bleef het relatief groot aantal geoefenden (vakgroep II) in vergelijking met het aantal geschoolden (vakgroep I), respectievelijk
schommelend rond 45 % en 18 % van het totale arbeidersbestand. De
rest bestond uit ongeschoolden (vakgroep III). Hierbij dient te worden bedacht dat in deze jaren ' superspecialisten' als le walsers, le
smelters e.d. tot de categorie van geoefenden werden gerekend, terwijl zij meer verdienden dan de meeste vaklieden. 14)
Nadere gegevens betreffende het personeelsbestand zullen in de
195

volgende hoofdstukken van dit deel op de daartoe geitigende plaatsen
worden vermeld.

5.3. Organisatiestructuur en heersende leiderschapsstijl

In 1946 werd de draad van de tijdens de oorlog op gang gekomen
discussie over de kwestie centralisatie versus decentralisatie weer
opgenomen. De bedrijfsleider van Walserij-Oost bracht het vraagstuk
uitdrukkelijk onder de aandacht van de directie en hield een krachtig pleidooi voor een herstructurering van het bedrijvencomplex in
de richting van een verregaande decentralisatie van de leiding der

afzonderlijke bedrijven.
Na enige bezinning door de directie kwam er een officiale standpuntbepaling, waarin bij monde van prof. dr. J.F. ten Doesschate als algemeen principe werd geformuleerd: "functionele centralisatie, een
zekere mate van lokale decentralisatie".
De directie hield dus vast aan het bestaande principe van centrale
bedrijfsvoering. Er werden geen nadere uitspraken gedaan ten aanzien
van de aard der organisatorische samenhang van de leidinggevende instanties en personen in de diverse bedrijven en afdelingen.
De "zekere mate" van lokale decentralisatie kwam in de praktijk
vooralsnog neer op enkele vrij onbetekenende organisatorische wijzigingen: detachering van enige beambten van de Sociale Afdeling en
van de Administratie bij Walserij-Oost. Voorts werd toegezegd de
leiding in de bedrijven voortaan beter te zullen informeren.
De bestaande koers, waarbij de organisatiestructuur primair werd
bepaald door de activiteiten van de personen die de diverse organisatorische posities bezetten, werd in de daaropvolgende jaren voortgezet. De organisatiestructuur van het bedrijvencomplex was hierdoor
veeleer een beweeglijk, nogal wilekeurig netwerk van relaties rond
een aantal hooggeplaatste personen dan het resultaat van een doelbewust gevoerd beleid ten aanzien van de organisatie als geheel. Er
werd geen leiding gegeven vanuit een doordachte en expliciet geformuleerde conceptie omtrent de organisatorische structuur. Zo hield
men vast aan de divisiegedachte,t.w. een verdeling in Noord- en
Zuid fabrieken, die zeker in dit geval een sterk aan personen gebonden organisatorische vormgeving behelsde.
Verder. mag het opmerkelijk heten, dat in de ontwikkeling van de
hulporganen en stafdiensten hoofdfuncties als nieuwbouw, algemene
zaken e. d. niet op vaste plaatsen in de organisatie waren verankerd,
maar aan personen waren gekoppeld. Dit werd eens temeer geaccentueerd door het gebruik van afkortingen van persoonsnamen in plaats
van functie-aanduidingen, zoals blijkt uit de bij de beleidsvoering
gehanteerde stukken. Men vergelijke hiertoe ook de organisatieschema' s in figuur 6.
Ook is tekenend voor de organisatorische situatie, dat de diverse
formele organisatieschema' s die vanaf december 1946 in toenemende
mate werden opgesteld, door de bedrij fsleiding niet of nauwelijks
werden gehanteerd bij haar leidinggevende en organisatorische acti196

viteiten. Zeer kenmerkend in dit verband is, dat het initiatief tot
het opstellen van de schema' s niet uitging van de bedrijfsleiding,
maar van functionarissen die met het oog op hun werkzaamheden een
overzicht van het gehele bedrijf nodig hadden: de Interne Accountantsdienst en de Sociale A fdelin g.

In 1953 zag het globaal organisatieschema van het bedrijvencomplex
eruit, zoals in figuur 5 is aangegeven. 15)
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Figuur 5: Globaal organisatieschema van KNHS N.V. en aangesloten bedrijven, november 1953
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In het volgende hoofdstuk zullen ten aanzien van een tweetal strate-

gische bedrijfsafdelingen voor wat betreft de eerste helft van de
jaren vijftig meer specifieke organisatorische gegevens worden vermeld.
De persoonsgebondenheid van de organisatiestructuur vormde overigens geen beletsel voor een sterke toeneming van het aantal hi rarchische niveaus, vooral een gevolg van de groeiende codrdinatieproblematiek bij de verdere uitbreidin g van het concern. Bestond de
hiorarchie langs de produktielijn in 1945 nog slechts uit vijf niveaus tussen de president-directeur, verantwoordelijk voor personeelszaken, en de arbeider, in 1951 waren dit er reeds acht, zoals
blijkt uit figuur 6. 16)
De overheersende leiderschapsstijl bleef vooralsnog bestaan uit
een wijze van leidinggeven, die in hoofdstuk 2 - in navolging van de

auteurs van het rapport 'D e menselijke arbeid bij de KNHS N.V. ' als pioniershabitus is betiteld. Hierin lag een zekere continuiteit
besloten van het type leiderschap dat door de leiding van het bedrij f in de eerste opbouwfase, deels uit noodzaak, in praktijk was
gebracht. Kenmerkend voor deze leiderschapsstijl waren de bijzonder
hoge arbeidsmotivatie, de zeer sterke betrokkenheid bij de eigen bedrijfseenheid en de geringe behoefte en neiging om zich vast te leggen of systematisch te werken. Het leidinggeven aan mensen geschiedde vooral door het onderhouden van persoonlijke, informele contacten: " ( . . . ) de sfeer die geschapen wordt met de 'eigen mensen ' is

informeel en in zekere zin partijdig. Men is
er wordt naar groei en vooruitgang gestreefd.
derlijke afdelingen vindt weinig communicatie
bij zijn groep" 17), aldus een karakterisering

voor zijn eigen partij,
( ... ) Tussen de afzon-

plaats. Ieder behoort
in eerdergenoemd rap-

port.

Hiermee hing nauw samen een verlangen - en soms ook daadwerkelijk
streven - naar decentralisatie. De diverse bedrij fseenheden vertoonden de tendens om elk een zo zelfstandig mogelijke positie na te
streven. Deze tendens werd nog eens versterkt door de geografische
scheiding van de afzonderlijke bedrijven.
De integrale bedrijfsopbouw maakte het uiteraard echter onmogelijk,
dat de onderscheiden bedrijven ook werkelijk als zelfstandige eenheden konden functioneren. Daartoe was elk bedrijf te zeer gebonden
aan en verbonden met andere bedrijven en het beleid van de centrale
leiding .
Ook de staf- en hulpafdelingen die zich na de Tweede Wereldoorlog
sterk in aantal en omvang hebben uitgebreid, namen in meerderheid de
overheersende leiderschapshabitus over. Dit leidde er toe, dat ook
deze organen de tendens vertoonden de hun opgedragen taken zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk te willen uitvoeren.
Vanzelfsprekend vergrootte dit de kans op problemen in de samenwerking en coordinatie tussen lijn- - en staf- c. q. hulpafdelingen. Hierin moet ook een van de oorzaken worden gezocht voor de in deze periode nog toenemende kloof tussen de personeelsafdeling (een staforgaan) en het bedrijf, een thematiek waarop in de volgende paragraaf
nader zal worden ingegaan.
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Figuur 6: Organisatiehiararchie langs de produktielijn
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Bij dit alles dient overigens wel te worden bedacht, dat er in de
diverse afdelingen accentverschillen in leiderschapsstijl waren. Zo
bestonden in dezen duidelijke verschillen tussen de walserijen en de
Martinstaalfabriek, met name tussen Breedband en deze staalfabriek.
Deze verschillen werden behalve door de specifieke persoonlijkheden
van de betreffende bedrijfschefs medebepaald door onderscheiden
technisch-organisatorische randvoorwaarden. In het volgend hoofdstuk
zal hieraan de nodige aandacht worden besteed.

5.4. De ontwikkel ing van het personeelswerk in organisatorisch
opzicht

Spoedig na 1945 kwam een snelle expansie van het personeelswerk op
gang, met name in de breedte. Kende de Sociale Afdeling in 1942 nog
maar vijftien verschillende taakgebieden, in 1950 bedroeg dit aantal
reeds 29 en omstreeks 1955 naar schatting zelfs 70.
Onderstaand schema biedt een globaal overzicht van de organisatiestructuur en het relatienetwerk van interne en externe instanties
van de Sociale Afdeling in het begin van de jaren vijftig. 18)
Figuur 7: Organisatiestructuur van Sociale Afdeling rond 1952
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Inmiddels waren twaalf onderafdelingen ontstaan: Algemene Zaken en
Secretariaat, Aanstelling Beambten, Aanstening Arbeiders, Functieanalyse en Werkclassificatie, Psychotechniek, Registratie Arbeiders
en Sociale Wetgeving, Introductie en Voorlichting, Onderwijs, Training en Vorming, Woningvoorziening en Sociale Statistiek, Maatschappelijke Zorg (sociaal werksters), Kesslerhuis: vakantie- en herstellingsoord. 19) De door deze onderafdelingen bestreken clusters van
taakgebieden vormden gezamenlijk een stelsel van voorzienin·gen, dat
volgens ter zake deskundigen een vergelijking met andere bedrijven
goed kon doorstaan. Landelijk gezien behoorde Hoogovens tot de voortrekkers op het gebied van personeelsbeleid: het bedrijf haakte telkens in op nieuwe ontwikkelingen en voegde steeds nieuwe taakgebieden toe aan de werkzaamheden, die reeds werden uitgevoerd. 20)
De schaalvergroting van de Sociale Afdeling ging echter niet gepaard
met een aanpassing van de organisatiestructuur, noch intern noch in
de relatie met het bedrijf. Er groeide een ingewikkeld stelsel van
regelingen en werkzaamheden. Er vond geen planmatige ontwikkeling
plaats; tevens ontbrak het aan een systematische codificatie.
Het geheel werd hierdoor in zijn functioneren steeds moeilijker te
overzien.
Bij de verdere uitbouw van het personeelswerk gingen Blaauw en
zijn medewerkers getrouw voort op de koers die reeds door directeur
Kessler was uitgezet: "voor iedere werknemer doen wat zinnig en mogelijk is". Niet alleen naar zijn inhoud, maar ook in de wijze van
optreden gold de opstelling van Kessler als lichtend voorbeeld: weinig nadruk op organisatie en veel persoonlijke contacten. Op basis
van humane, persoonlijke relaties van de heer Blaauw met de leidende
medewerkers van de Sociale Afdeling, mensen met gevoel en ambitie
voor het personeelswerk, was er een bepaalde samenhang.
Van belang in verband met de verhoudin g van het personeelswerk tot
het bedrijf, is dat voor leidende functies in de Sociale Afdeling
geen functionarissen uit bedrijfsafdelingen werden aangetrokken.
Dit is des te opmerkelijk, daar destijds landelijk nog geen geintegreerde professionele. personeelsopleidingen bestonden. Men zou verwachten, dat de personeelsafdeling om die reden voor de betreffende
hogere functies veeleer eigen bedrijfsmensen zou hebben gerecruteerd. Er bestond echter een zeer geringe animo onder hogere functionarissen uit het bedrijf om in de Sociale Afdeling werkzaam te
zijn. Het werk van deze afdeling, waarin het accent lag op administratief-regelende en beherende taken, had vanuit het bedrijf gezien
nauwelijks enige status: het werd min of meer als tweederangs werk
beschouwd. Primair stond immers het werk in de bedrij fsafdelingen;
dat van de Sociale Afdeling was slechts franje, zo werd geredeneerd.
Daar kwam nog bij dat voornoemde bedrijfsfunctionarissen over het
algemeen een geheel ander slag mensen vormden, dat niet gaarne de
gehele dag een typische kantoorfunctie vervulde. Sociale Afdeling en
bedrij f waren twee gescheiden werelden. Een enkele maal is wel getracht om mensen uit het bedrijf voor hogere functies op de Sociale
A fdeling aan te trekken, maar dit leverde nauwelijks resultaat op.
Als gevolg hiervan werd geen echte bedrijfservaring ingebracht op de
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hogere echelons in de personeelsafdeling. De mogelijke negatieve implicaties hiervan werden indertijd door de ondernemingsleiding niet
of nauwelijks onderkend.
Voorts bleef het personeelswerk door het nagenoeg ontbreken van academisch gevormde, hogere personeelsfunctionarissen sterk in de doesfeer.

De coBrdinatie van de personeelswerkzaamheden vond plaats in een
door de heer Blaauw geleide vergadering, Sociale Post geheten. 21)
Aan deze wekelijkse vergaderingen nam een twintigtal functionarissen
deel, ieder belast met een of meer specifieke taakgebieden van het
personeelsbeleid (chefs van de onderafdelingen, andere prominente
figuren, sociaal werksters). Tevens werden reeds sedert januari 1944
gedurende de wintermaanden voor alle personeelsleden van de afdeling
zgn. sociale avonden georganiseerd, met de bedoeling het onderling
contact te bevorderen. Tijdens deze avonden hield telkens een van
hen of een spreker van buiten het bedrijf een inleiding over zijn of
haar taakgebied dan wel over een onderwerp op sociaal terrein dat
van belang werd geacht. "Alles moet kunnen groeien en zich ontwikkelen", luidde het devies. Dit weerspiegelde zich - behalve in de toeneming van het aantal beleidsdomeinen - ook in de groei van het aantal personeelsleden, werkzaam op de Sociale Afdeling: in 1947 79 en
in 1955 naar schatting reeds rond 175. De groei van het totale aantal personeelsleden van het bedrijf was ook groot, maar verhoudingsgewijs toch wel minder; in 1947 ca. 5.000 en in 1955 ruim 9.100 per-

soneelsleden in eigen dienst.
Bij de gegeven organisatorische opzet en verkozen beleidsfilosofie
viel het nauwelijks te voorkomen, dat de afstand van de Sociale Afdeling tot het bedrijf groeide naarmate het aantal personeelsleden
toenam. Er kristalliseerde zich tussen beide een simpele, deels geografisch bepaalde samenwerkingsrelatie uit: terwijl de Sociale Afde-

ling het arbeidscontract met de werknemer en alle regeungen en de
zorg die hem als ' persoon' betroffen, voor haar rekening nam, trad
in het bedrijf de leiding de werknemer als ' functionaris' tegemoet.
Deze regel bood uiteraard geen soelaas voor alle problemen, met name
die van praktische aard. Voor iedere handeling op personeelsgebied
moest een werknemer zich uit de betreffende fabriek naar de Sociale
Afdeling begeven. Vooral voor kleine en minder belangrijke personeelsaangelegenheden was dit uiteraard een omslachtige procedure.
22)

Bovendien bestond bij de Sociale Afdeling te weinig inzicht en
feeling voor de specifieke situatie in elk van de bedrijfsonderdelen. Dit bemoeilijkte een goed en vlot contact tussen Sociale Afdeling en bedrijf.
Er rees een duidelijke behoefte aan een aanvulling met een meer decentrale benadering van het personeelswerk in de fabriek. Ten einde
in deze problemen te voorzien ontwikkelde zich vanaf 1947 het instituut van de afdelingspersoneelschefs (APC' s), later gevolgd door dat
van de sectorpersoneelschefs.
In eerste instantie waren deze personeelsfunctionarissen administratief (ordenend en beherend) bezig: assistentie en voorlichting van
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de afdelings- en sectorchefs op het gebied van de toepassing van de
bestaande en in te voeren personeelsprocedures. In tweede instantie
waren zij bedoeld als ' specialisten' op het gebied van menselijke
verhoudingen in de onderscheiden bedrijfsonderdelen. In dit verband
hadden zij een taak bij de aanpassing van voornoemde procedures aan
de specifieke situatie en behoeften in hun afdeling of sector. 23)
In de periode 1947 tot 1955 steeg het aantal afdelingspersoneelsfunctionarissen van vier tot twintig. In laatstgenoemd jaar bedroeg
dit aantal vier in de sector IJzer, vijf in de sector Staal, drie in
de sector Plaatwalserijen, zes bij Mekog en twee bij de Hoofdafdeling Transport. 24)

Door de roldifferentiatie die in de hiervoor genoemde samenwer- gewild en ook
kingsregel besloten lag, kwam de Sociale Afdeling
ongewild - in een positie te verkeren, waarin zij een zekere gewetensfunctie ten opzichte van het bedrijf en de leidin g ging vervullen. In haar beleidsfilosofie nam zij denkbeelden, ontleend aan de
' human relations' -benadering en de Morele Herbewapening, op.
Dit alles maakte, dat de relatie van de Sociale Afdeling tot het bedrijf niet vrij van spanningen was. In het begin van de jaren vijftig sprak de heer Blaauw enkele malen voor kringen buiten het Hoogovenbedrijf over de weerstanden tegen de specialisatie van het personeelswerk in de bedrijven. Hij beschreef vier reactiepatronen in
de ontwikkeling van deze weerstanden: a) tegenstand tegen de specialisatie,b) agressie en sabotage,c) ten slotte acceptatie van het
onvermijdelijke ,d) eventueel afschuiving van de eigen personeelstaak van de leiding naar de Sociale Afdeling. 25)
Blaauw sloot zich hierbij kennelijk aan bij publikaties van Amerikaans sociaal-wetenschappdlijk onderzoek naar de zgn. ' resistance to
change' -problematiek bij soortgelijke organisatorische veranderingen
als hij bij Hoogovens meende te onderkennen. Aan de problemen in de
samenwerkingsrelatie tussen Sociale Afdeling en bedrijf was echter
zeker niet uitsluitend de specialisatie van het personeelswerk als
zodanig debet. Het waren vooral de ondoorzichtigheid van de Sociale
Afdeling voor het bedrijf, de ontbrekende codificatie e.d. die de
reeds langer bestaande spanningsverhouding hebben versterkt. 26)
5.5. Bedrijfsorganisatorisch werk en de menselijke arbeid
Richtte het personeelswerk zich voornamelijk op de arbeider ' als
persoon' en dat in de meest brede zin, het was vooral het bedrijfsorganisatorisch werk dat zich met (de bestudering van) de arbeidsprocessen in het bedrijf bezig hield.
Hoewel reeds in 1937 de basis was gelegd voor een aparte afdeling
voor bedrijfsorganisatorisch onderzoek, kwam deze nauwelijks uit de
verf. Niet zo bevreemdend overigens, daar deze afdeling aanvankelijk

slechts door twee MT S' ers werd bemand en het niet gelukte hiervoor
een geschikte ingenieur te vinden. 27) Het bleef bij enkele technische arbeids- en tijdstudies, met name bij de verlading van schroot
in de havens. In ieder geval profileerde deze afdeling zich zo wei204

nig, dat ir. L.F. Otto, bedrijfsleider van de Martinstaalfabriek,
tijdens de oorlog (in 1943) had gemeend een pleidooi te moeten houden voor de stichting van een aparte bedrijfsorganisatorische afdeling ! Dit in verband met het vele werk dat zijns inziens in overleg
tussen bedrijfsleiding en Sociale Afdeling in de bedrijven zou moeten worden ge6ntameerd. 28)
Pas aan het eind van de jaren veertig kreeg de organisatiekunde
als specialisme ten behoeve van de bedrijfsleiding duidelijkere contouren. Vanaf 1947 was er een kleine kern van medewerkers die zich
onder leiding van een extern ( Belgisch) adviesbureau met de premiesystemen en tariefstelling occupeerde. Deze groep vormde de basis
van de nieuwe bedrijfsorganisatorische afdeling die in 1949 ontstond. De relatie met het externe adviesbureau werd afgebouwd en in
1951 geheel verbroken. 29)
In deze eerste periode na de oorlog hield de afdeling zich vooral
bezig met het maken van tijdstudies in verband met de tarifi6ring.
Bedrijfsorganisatie en stopwatch schenen hierdoor welhaast onafscheidelijk. De aan deze stafafdeling toegewezen taak breidde zich
geleidelijk uit tot het adviseren en assisteren met betrekking tot
het streven naar het optimale gebruik van de bedrijfsmiddelen (men-

sen, technische outinage, materialen). Ofschoon het premiesysteem
aanvankelijk de voornaamste taak bleef, kwamen in de loop van de
jaren vijftig arbeids- en procesanalyse, standaardontwikkeling (later ook coordinatie van standaardontwikkeling), werkvoorbereiding,
bepaling van capaciteiten, alsmede advisering ten aanzien van investeringsvoorstellen sterker als taakvelden naar voren.
Hierbij moet echter worden aangetekend, dat naar schatting ca. 80 %
van het werk uit routinetaken met een continu karakter bestond:
' winkelbel-werk' zoals een van de medewerkers dit later
treffend zou
aanduiden. 30)
Het bedrijfsorganisatiewerk heette te zijn gericht op de "procesgang van de arbeid, de werkmethoden en de normstelling". 31) Het
dient evenwel te worden beklemtoond, dat dit werk zich in de praktijk nauwelijks met de menselijke factor in de arbeidsprocessen bezig hield. Overigens moet hieraan wel worden toegevoegd, dat de afdeling Bedrijfsorganisatie geen uitvoerende bevoegdheden had. Zij
maakte specifieke studies voor de bedrijfsleiding. Terwijl de afdeling Bedrijfsorganisatie verantwoordelijk was voor de juistheid van
het advies, droeg de bedrijfsleiding verantwoordelijkheid voor het
eventueel toepassen daarvan. 32)

De verwaarlozing van de menselijke aspecten in de arbeidssystemen

en -processen door de afdeling Bedrijfsorganisatie kende als tegen-

hanger een sterke bekommernis van de Sociale Afdeling om de arbeider als persoon; dit met veronachtzaming evenwel van diens functioneren in de eigenlijke arbeidssituatie. Het personeelswerk hield
zich vooral bezig met de arbeidsvoorziening en het steeds breder
wordende scala aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Bij de
uitvoering van deze taken bestond het gevaar dat wel erg veel op de
mens, maar weinig op de arbeid van de mens werd gelet. Hiermee
dreigde de menselijke arbeid in het bedrijf buiten het aandachtsveld
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van elk van beide stafafdelingen te vallen, hetgeen opmerkehjk mag
heten in het licht van de grote aandacht voor de menselijke factor
in het ondernemingsbeleid.
Naar verderop in dit hoofdstuk ( subparagraaf 5.7.2. ) nog zal blijken, vervulde ook het Centraal Planbureau van Hoogovens zekere bedrijfsorganisatorische taken in het kader van de plaatsing en overplaatsing van arbeiders in het bedrijf. Deze activiteiten bleven
echter voornamelijk beperkt tot administratieve werkzaamheden in
verband met een adequate personeelsvoorziening in relatie tot zowel
de externe als de interne arbeidsmarkt.

5.6. Hooitijdagen van 'hunan relations' in het personeelsbeleid

5.6.1. Receptie van ' human-relations ' -benadering bij Hoogovens
De principes van het personeelsbeleid moesten volgens de ondernemingsleiding voor een belangrijk deel tot hun recht komen in de
wijze, waarop leiding werd gegeven. Het was de afdeling Training en
'
Vorming, die het begrip voor de juiste wijze van leidinggeven' en
de ' juiste houding' van de chef daarbij trachtte te bevorderen. In
dit opzicht fungeerde deze afdeling als een soort therapeutische
eenheid in het gehele bedrijvencomplex. 33)
Gaan we hier meer uitvoerig op de ontwikkelingen ter zake in. Dit is
in overeenstemming met het grote gewicht dat de ondernemingsleiding
zelf aan de betreffende vormingsactiviteiten ten aanzien van het
bedrijfskader toekende.
Behoudens een enkele bazencursus tijdens de Tweede Wereldoorlog,
werd de Sociale Afdeling pas na 1945 echt actief op het terrein van
de ' menselijke verhoudingen' binnen het bedrijf. Men vindt hiervan
de eerste duidelijke neerslag in een artikel van de hand van de heer
Blaauw, getiteld ' Personeelsbeheer als middel tot verhoging der
het
1947
in
dat in
maart
T i j darbeidsproductiviteit',

schri f t voor Organisatie en E f

f

icien-

'
c y werd gepubliceerd. Geheel in de lijn van de human relations' benadering vertolkte hij hierin zijn geloof in de rechtstreekse samenhang tussen een goed personeelsbeleid en een hoge arbeidsproduktiviteit. Vond de arbeider in het door de onderneming gecre5erde
muieu gunstige voorwaarden voor zijn geestelijke ontplooiing, dan
zou dit een positieve invloed hebben op zijn arbeidslust en " dus hoewel dit met statistisch materiaal niet is aan te tonen (sic !,
mve) - op zijn produktiviteit". Een goed personeelsbeleid bestond
volgens Blaauw o.a. uit een zorgvuldige introductie in het bedrijf
en de specifieke afdeling waar men te werk werd gesteld, voor zover
mogelijk persoonlijke contacten van de bedrijfsleiding - in al haar
geledingen - met het personeel, een. fabriekscourant, het instituut
van de Kern ("ter bevordering van het wederzij ds begrip en voor de
identificatie van de arbeiders en de beambten met het bedrijf") en
last but not least "de instructie van allen die met leiding zijn
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belast", waarbij ' paedagogische cursussen" in en buiten het bedrijf
een nuttige functie konden vervullen. 34)
Het hoofd van de Sociale Afdeling liet zich in dezen behalve door de
resultaten van de Hawthorne-onderzoeken ook sterk inspireren door
het werk van de Delftse ingenieur dr. M.G. Ydo, die tijdens de
oorlog (in 1942 en 1943) een onderzoek naar ' arbeidsvreugde' had
verricht onder verschillende categorie5n werknemers in diverse
Nederlandse bedrijven (merendeels gelegen in het centrum van het
land) . Het was in feite het eerste serieuze onderzoek binnen de
' human relations' -traditie
in ons land. Ydo's dissertatie P 1 ez i e r i n h e t w e r k die een uitvoerig verslag van voornoemd
onderzoek bevat, is door de heer Blaauw in een irileiding over dit
thema in december 1947 uitdrukkelijk onder de aandacht van het leidinggevend personeel gebracht. Hij beklemtoonde daarbij, dat onder
de sociale factoren die van invloed zijn op de (tegen) zin in het
werk, vooral de persoonlijke verhoudingen, met name die tot de directe chef, een belangrijke plaats innamen. Dit probleem kon, aldus
Blaauw, door middel van de zgn. bedrijfskadertraining (B. K.T.) worden aangepakt. 35)

Dit laatste betrof een bepaalde trainingsmethode die zich gedurende de Tweede Wereldoorlog in de Verenigde Staten als ' training within industry' had ontwikkeld, in het Engelse bedrijfsleven op grote
schaal was overgenomen en vanaf 1947 ook in ons land in een aantal
grote industridle ondernemingen (o.a. A.K.U., Philips, Staatsmijnen, Unilever, Werkspoor), bankbedrijven en overheidsorganisaties
werd ingevoerd. Deze praktische aanpak leek goed van pas te komen nu
Nederland voor de zware opgave stond om zijn industrie weer (verder)
op te bouwen. Men zag in deze "geestelijke Marshall-hulp" een goed
middel om tot grotere arbeidsproduktiviteit te komen. 36) Door middel van een dergelijke bedrijfskadertraining beoogde men het lager
leidinggevend personeel meer voor zijn taak geschikt te maken, zowel
voor wat betreft de methode van instructie ( ' job instruction ' ) ,d e
werkmethoden (' job methods') als de menselijke verhoudingen (' job
relations ' ) .
De betreffende cursussen werden gegeven door een trainer die bij
voorkeur uit de onderneming zelf afkomstig moest zijn en voor de
uitoefening van zijn taak een speciale opleiding had gevolg d. 37)
Deze opleiding werd in ons land verzorgd door het Nederlands Instituut voor Personeelsleiding (N.I.P.L.) te Driebergen.
De behoefte aan een goede werkinstructie drong zich bij het bedrijf direct na de oorlog vooral ook op, doordat het aantal werknemers in korte tijd sterk toenam: van medio 1946 tot medio 1948 steeg
dit aantal van 4.048 tot 6.008. Mede als gevolg hiervan en het gebrek aan discipline - een erfenis van de oorlog -, dat zich uitte in
grote slordig heid en verwaarlozing, was het ongevallenverzuimcijfer
onder arbeiders bij Hoogovens in deze periode aan de relatief hoge
kant. 38) Het was noodzakelijk, dat bij het lager kader de vaardigheid bij het opleiden van nieuwelingen ten aanzien van voor deze

werknemers weinig bekende, of soms zelfs geheel onbekende werkzaamheden werd vergroot.
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Begin 1948 ging de bedrijfskadertraining van start door middel van
een cursus werkinstructie, waaraan allereerst de leden van de directie en de procuratiehouders deelnamen ( ! ) . In een periode van anderhalf jaar volgden 105 groepen (ruim 900 chefs) deze cursus. In dit
programma werd naast de eigenlijke instructietechniek ook aandacht
gevraagd voor de persoon van de 'leerling', waarbij diende te worden
nagegaan wat deze reeds van het betrokken werk wist. Aan de hand van
instructieve voorbeelden trachtte men de persoonlijke belangstelling
van de instructeurs te wekken om bij voortduring rekening te houden
met de menselijke factor. In het tweede stadium van de training werd
in het kader van de cursus ' werkverhoudingen' ingegaan op de redenen, waarom de menselijke persoonlijkheid een belangrijke factor
vormde. Hierbij vond een gedachtenwisseling plaats over de wijzen,
waarop problemen op dit vlak uit de weg konden worden geruimd.
Tevens discussieerde men over de wereldbeschouwelijke grondslagen
van de benadering van ondergeschikten, aangeduid als "het waarom van
dit alles". 39)
In oktober 1949 werden de resultaten bekend van een intern onderzoek naar de resultaten van de bedrij fskadertraining tot dan toe.
Het onderzoek bestond uit interviews met een twintigtal afdelingschefs en een opiniepeiling onder de deelnemers van de cursus werkverhoudingen. De belangrijkste conclusies luidden:
- Bij de introductie van de bedrijfskadertraining werd hieraan grote
waarde toegekend met betrekking tot het instrueren van het personeel. In de praktijk was de betekenis echter vooral gebleken ten
aanzien van documentatie, standaardisatie, werkvoorbereiding, identificatie met het bedrij f en wat werd genoemd ' mental & moral training' van het leidinggevend personeel;
- De beide cursussen, werkinstructie en werkverhoudingen, werden
door vrijwel alle cursisten nodig geacht. Men was in het algemeen
van oordeel, dat de laatstgenoemde cursus aan alle leidinggevende
functionarissen diende te worden gegeven;
- Ook gingen er stemmen op om tevens de arbeiders, zo nodig door
kortere bijeenkomsten, met de bedrijfskadertraining kennis te laten
maken. 40)

De B.K.T. was kennelijk goed aangeslagen bij het leidinggevend personeel. Vooral de 'human relations' -onderdelen werden door dit personeel waardevol geacht. Dit kan echter niet worden gezegd ten aanzien van het arbeiderspersoneel. De bedrijfskadertraining werd hier
en daar in het bedrijf met vrij groot wantrouwen bezien. Sommige
groepen werknemers - met name leden en sympathisanten van de communistisch geori6nteerde Eenheidsvakcentrale, maar niet alleen zij zagen hierin slechts een slimme methode om de arbeidsproduktiviteit
op te voeren ten koste van de arbeiders. Het heette een "Amerikaans
uitbuitingssysteem" te zijn. "Degene die een B.K.T.-cursus volgde,
was uit op een baantje", klonk het ook. 41)
In een poging van bedrijfswege om deze weerstanden, - waarvan de
leiding de oorzaak primair in onbekendheid met de aard van de betreffende cursussen zocht -, weg te nemen, werden het bestuur en de
leden van de Kern in de maanden december 1949 en januari 1950 met de
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bedrijfskadertraining in contact gebracht. Ook zij werden "gebeekateed" - om in het toenmalige bedrijfsjargon te spreken -, d.w.z. zij
volgden een cursus werkinstructie, waarbij daarnaast speciaal de nadruk werd gelegd op de verhoudingen in het bedrijf en het grote belang van saamhorigheid, waarnaar eenieder, chef en arbeider, voortdurend zou moeten streven.
Verrassend was de uitwerking op sommige van de deelnemers die tevoren ronduit hun wantrouwen kenbaar hadden gemaakt, maar zich na afloop volledig achter het streven naar samenwerking bleken te plaatsen. Zowel het Kern-bestuur als de overige leden (waaronder zeventien leden van de Bedrijfs-Unie, - gevormd door de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond, de Rooms-Katholieke Metaalbewerkersbond
en de Christelijke Metaalbewerkersbond -, acht onafhankelijken en
twaalf E.V. C.-leden) schaarden zich "ongeacht hun politieke overtuiging" althans formeel achter de doelstellingen van de bedrijfskadertraining. Men gaf een algehele bereidheid te kennen om in het kernwerk naar de principes van de B.K.T. te gaan handelen . Dit bracht
echter voor de bedrij fsleiding als kritiek punt met zich, dat de
leden van de Kern er des te meer op gebrand waren voortaan ook in de
praktijk te ervaren, dat de leiding zich daadwerkelijk naar de
richtlijnen van de B.K.T. trachtte te gedragen.
"Wil deze bereidheid niet verslappen", zo beklemtoonde de betrokken B.K.T. -instructeur in zijn evaluatieverslag, "dan zal dit
vuurtje brandende gehouden dienen te worden. Stimulering van bovenaf, . het geen voedsel geven aan nog steeds bij velen bestaande
wantrouwen, dus het goede voorbeeld, speciaal ook van de baas, is
hier zeker geindiceerd. " 42)
Inmiddels was (in 1949) uit de bedrijfskadertraining de afdelin g
Training en Vorming ontstaan. Niettegenstaande de energieke pogingen
van deze instantie om het vuur brandende te houden, bleven echter
onder de arbeiders weerstanden tegen "het B.K.T.-gedoe" bestaan. Bij
tijd en wijle zouden op dit vlak binnen het bedrijf dan ook fricties
aan de dag treden.

5.6.2. Morele Herbewapening

Een tweede, niet onbelangrijke ideologische bron voor het personeelswerk in de allereerste periode na de oorlog vormde de Morele
Herbewapening.
Het initiatief tot deze beweging was reeds in 1938 genomen door ·de
Amerikaanse protestantse theoloog dr. Frank N.D. Buchman, als voortzetting van de door hem in het leven geroepen religieuze opwekkingsbeweging, de zgn. Oxford-groep. Zij stelde zich ten doel, op basis
van .christelijke inspiratie, een verandering in zedelijk-religieus
opzicht van mensen, vooral van leidinggevende personen op sociaal,
politiek en economisch gebied, te bewerkstelligen. Als uitgangspunten kende de beweging de vier "absolute morele maatstaven": eerlijkheid, reinheid, onbaatzuchtigheid en liefde. Men wil de mense.lijke ziel louteren en verkeerde opvattingen en gedragingen uitbannen. De aanhangers van de Morele Herbewapening beschouwden deze als
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een alternatieve ideologie tegenover het door hen fel bestreden communisme. De hoofdcentra voor de ideologische training van de beweging waren gevestigd in Caux sur Montreux (Zwitserland) en op het
eiland Mackinac (Michigan )i n d e V.S. Daarnaast bestonden tal van
'
kleinere centra, in ons land in Den Haag de Fundatie Werkelijk
Dienen' . Vanuit deze stichting waren er kort na de oorlog nauwe banden met het Instituut voor Praeventieve Geneeskunde te Leiden dat
onder meer arbeidspsychologisch onderzoek in industri le bedrijven
verrichtte.
In 1947 is onder auspicilin van eerdergenoemde Fundatie het Nederlands Instituut voor Personeelsleiding in het leven geroepen, dat
o.a.d e opleiding voor B.K.T. -trainers en cursussen voor het hoger
bedrijfskader ging verzorgen. 43)
Evenals de bedrijfsleiding van een aantal andere grote industridle
ondernemingen in ons land (o. a. Philips, Staatsmijnen, Steenkolenhandelsvereniging, Machinefabriek Stork), stelde de top van Hoogovens haar bedrijf open voor beTnvloeding door deze ideologische
stroming. Voor de ontwikkeling van het personeelsbeleid zijn in
dezen de contacten met het Institut de Psychologie Appliqu6e te
Ouchy bij Lausanne (Zwitserland), onder leiding van prof. dr. A.
Carrard, van grote betekenis geweest. 44) Op het Zwitserse instituut
werden regelmatig cursussen gegeven voor bedrijfsleiders en personeelschefs. Aan de cursussen, steeds onder leiding van prof.
Carrard, namen gedurende de oorlog en ook daarna vele Zwitserse en
Franse bedrij fsleiders deel. In november 1946 hebben voor het eerst
'
ook Nederlanders aan dit instituut een zgn. Vorgesetzten-Kurs' gevolgd. Onder het gezelschap van directeuren, personeelschefs, bedrijfsingenieurs en psychologen bevonden zich naast vertegenwoordigers van Philips, Stork en de Staatsmijnen, ook de heren F.W.E.
Spies en G.S.K. Blaauw voor Hoogovens. In hun directe kielzog brachten de chef van de afdeling Onderwijs en de chef van de afdeling
Psychotechniek een bezoek aan Ouchy. Dit teneinde een studie te verrichten naar de vorderingen die in het instituut voor en tijdens de
Tweede Wereldoorlog waren gemaakt op het gebied van scholingsmethoden, functie-analyse en psychotechniek. Tevens was het de bedoeling
een indruk te krijgen van wat werd genoemd de "nieuwe psychologie"
bij de bedrijfsvoering. In dit verband stelden deze Hoogoven-vertegenwoordigers zich op de hoogte van de praktische toepassingen van
de methode Carrard in verschillende Zwitserse bedrijven, in de horloge-, staal- en machine-industrie. 45)
Met deze sterke oridntatie op Zwitserland bevond Hoogovens zich op
6en lijn met de opvattingen die ter zake in kringen van de Nederlandse overheid overheersten. Bij het ontwikkelen van het naoorlogse
industrialisatiebeleid had Den Haag in deze jaren als ideaal voor
ogen, dat Nederland over een soortgelijke industri le structuur zou
beschikken als op dat moment in Zwitserland bestond. Men hoopte, dat
het pakket van Nederlandse industrieprodukten een zelfde samenstelling zou krijgen als de Zwitserse (precisie-uurwerken, vertrouwensorders, uitvoering van speciale opdrachten, chemische industrie,
e.d. ) . Bovendien gold voor Den Haag - met name het Ministerie van
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Economische Zaken - de instelling van de Zwitsers tegenover de industrie als lichtend voorbeeld voor de gewenste mentaliteit van de
Nederlandse bevolking. Arbeid in de industrie moest, zo heette het,
precies zoals in Zwitserland vanzelfsprekend als een uiting van vakbekwaamheid worden beschouwd. In dit verband dienden Nederlanders
meer 'industrie-minded' te worden. 46)
Over hun indrukken en ervaringen te Ouchy hebben de heren Blaauw
en Spies ieder in maart 1947 een inleiding voor het hoger bedrijfskader gehouden. Daaruit valt op te maken, dat deze bedrijfsleiders
na de oorlog kennelijk sterke behoefte hadden aan een geestelijk bad
om de energie en mentale spankracht op te doen, die vereist waren
voor een energieke aanpak van de zich tijdens de wederopbouw voordoende problemen. Hieraan was ook niet vreemd, dat er in deze periode een grote toestroom plaatsvond van nieuwe arbeiders die niet in
de traditie van de "oude Hoogovens-geest" waren opgegroeid, zoals
Blaauw dat omschreef. Van de totale arbeidersbezetting op 1 juli
1946 ad 3.157 personen was slechts 38 % reeds voor de oorlog in
dienst van het bedrijf geweest; 41 % was pas na de bevrijding in
dienst gekomen. 47) Ongetwijfeld speelde hierbij ook een rol, dat de
Eenheidsvakcentrale (E.V.C. )i n deze periode een vrij grote aanhang
onder de arbeiders van Hoogovens had en de werkgemeenschapsgedachte
bij deze arbeiders weinig weerklank vond. 48)

In dit verband verdient vermelding, dat zich in 1946 en 1947 enige
arbeidsconflicten binnen het bedrijf voordeden. Van januari tot
april 1946 vond een staking plaats in Walserij-Oost. Hierbij waren
overigens slechts twaalf ovenlieden betrokken. Niettemin kwam ten

gevolge van dit loonconflict voor ca. 550 arbeiders gedurende drie
maanden de arbeid stil te liggen. De E.V.C. gold als de aanstichtster van deze actie. De erkende vakbonden wezen de staking af en betichtten deze vakcentrale ervan een "vermolmde syndicalistische taktiek" van stal te hebben gehaald. 49) In augustus 1947 zou er nog
een loonstaking van korte duur onder het personeel van de afdeling

Hoogovens volgen.
'rvan alle kanten drong het wantrouwen op ons aan", zo sprak
Blaauw. "Als men vandaag in goed overleg een afspraak maakte, werd
hij de volgende dag al weer genegeerd. Voortdurend hadden en hebben wij ons af te vragen, hoe men zal reageren op een te nemen
maatregel. Altijd weer opnieuw moeten wij ons er rekenschap van
geven, hoe wij de menschen moeten aanpakken om het beoogde doel te
bereiken. Bij al deze problemen gaat het steeds om de menschelijke
persoonlijkheid en de menschelijke verhoudingen, waarin wij ons
moeten verdiepen. Dit alles vergt veel van de geestelijke spankracht. Er dreigt een moment te komen, dat men uit zichzelf niet
voldoende energie meer kan opbrengen om zich door alle moeilijkheden heen te slaan. " 50)
Op dit punt beland had het Zwitsers instituut onder Carrards leiding klaarblijkelijk de noodzakelijke morele steun' geboden.
Overigens zouden diverse deelnemers deze cursus niet bevredigend
hebben gevonden, in zoverre "de ethiek en de christengedachte overtrokken en lang niet altijd ad rem naar voren werden gebracht, daarbij de praktijk op het tweede plan plaatsend. Wat minder sentimenta211

liteit, die overigens vele volgelingen van de Moral Rearmament ( . . )
kenmerken, zou de waarde verhoogd hebben" 51), aldus een kort evaluatieverslag in het tijdschrift M e n s e n 0 n d e r n e m i n g.
Tekenend voor de instemmende of althans weinig kritische houding van
de beide Hoogovendeelnemers ten aanzien van de Morele Herbewapening
is dat, voor zover ons bekend, noch Spies noch Blaauw dergelijke
kanttekeningen hebben geplaatst. Niettemin zouden alle deelnemers
aan deze cursus het erover eens zijn geweest, dat zij iets nieuws
hadden gehoord en een betere instelling ten opzichte van het doel
van hun werk - sommigen ook van hun leven - hadden gekregen. Huns
inziens moest in Nederland spoedig een mogelijkheid worden gecreeerd, opdat alle leidinggevende functionarissen en toekomstige chefs
dergelijke aanvullende cursussen zouden kunnen gaan volgen. Het was
het reeds genoemde Nederlands Instituut voor Personeelsleiding te
Driebergen dat voorlopig in deze behoefte zou gaan voorzien.

Wat was nu de aard van de normatieve opvattingen die door Carrard
en zijn medewerkers en aanhangers werden gehuldigd?
Carrard heeft zijn grondgedachten indertijd samengevat in een boekje, waarvan de Nederlandse vertaling direct na de oorlog zeer populair was onder delen van het leidinggevend personeel van grote Nec h e f,
derlandse bedrijven: D e
zijn vorming e n
t
a
a
k
(eerste druk in 1946, bewerking door prof. dr. ing.
zijn
N.A. Halbertsma, destijds een bekend aanhanger van de Morele Herbewapening in ons land).
Bij Hoogovens werd hiernaar door leden van zowel de hogere als de
lagere bedrijfsleiding veelvuldig verwezen. Er werd ook ijverig uit
geciteerd in interne publikaties, met name in de B.K.T.-nieuwsbrieven.

In het Ten Geleide van voornoemde publikatie betitelde ir. F.J.
Philips het als "de beste verhandeling over het leiding geven aan
personeel, die ik tot nu toe in handen heb gehad" en "een bijdrage
aan alle chefs die hun wijze van samenwerken willen baseren op de
grondslagen van het christendom en van algemeen menselijke waarden".
52) Carrard stelde dat het industri8le vraagstuk nu een nationale
aangelegenheid was gewor:len. "Ware (I,edrijfs)leiders" zouden onderkennen dat saamhorigheid in het gehele land diende te worden opgewekt. Dit in tegenstelling tot "volksmenners" die zich ten onrechte
op de saamhorigheidsgedachte beriepen. Bedrijfsleiders dienden te
bewerkstelligen, dat chefs niet alleen aan hun eigen zaken dachten,
maar tevens ten volle beseften, dat deze nauw samenhingen met die in
alle andere ondernemingen in het land. Kortom, nationale saamhorigheid in het kader van de mater le en geestelijke wederopbouw van
het land. In samenhang hiermee moest ook een goede teamgeest in de
eigen onderneming worden aangekweekt, o.a. door hetgeen vagelijk
werd aangeduid als "eerlijkheid zonder geschipper", "reinheid van
gedachten", "onbaatzuchtigheid" en "naastenliefde". Het uiteindelijk
doel van iedere leider en van allen, die aan zijn zorgen waren toevertrouwd, was "menschen te worden die bevrijd zijn van het ' ik' en
zich in dienst stellen van de fabriek en van het land". 53)
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Naast de aanwezigheid van de juiste sfeer in de onderneming, aandacht voor het individu en een "gemeenschappelijke ori6ntatie" zou
volgens Carrard vooral de persoonlijkheid van de chef de mentaliteit
van zijn ondergeschikten bepalen:
"Een chef die werkt met het verlangen om te 'dienen' (d.i. de
'
onderneming dienen' en aldus elk van zijn medewerkers met raad en
daad bijstaan, mve) en die hieraan het nodige psychologisch inzicht paart om zijn menschen te leiden, zal bij hen de grootst mogelijke prestaties bereiken, terwijl hij de ware geest van samenwerking, van wederzijdse achting en van toewijding aan de gemeenschappelijke taak in hen wekt." 54)
Vandaar ook dat de auteur grote waarde hechtte aan de verdere vorming van de chefs door middel van kaderopleiding. Als stelregel gold
hierbij: "Iedere chef moet de verantwoordelijkheid voelen om van
zijn bedrijf een kern te maken van ware samenwerking, waar het Zwitserse devies "66n voor allen, allen voor een" verwezenlijkt wordt".
55) Voor de door hem noodzakelijk geachte morele omwenteling verwachtte Carrard veel heil van een toepassing op uitgebreide schaal
van de psychotechniek die het bedrijfsleven allerlei diensten kon
bewijzen: nauwgezette personeelsselectie, verbetering van de beroepsopleiding op psychologische grondslagen, het leiding geven aan
personeel, basis voor de studie van arbeid en organisatie. Belangrijker nog was echter de geest waarin dit alles geschiedde:
"Overal wdar deze geest heerscht als een levenswekkende kracht,
kan de psychotecliniek zeer groote diensten bewijzen; waar deze
geest ontbreekt, kan de psychotechniek slechts bijkomstige details
verbeteren. De ervaringen van de laatste jaren hebben ons geleerd,
dat de wetenschap alleen de geesteshouding van de mensch niet kan
veranderen, om hem te brengen van het 'ik' naar het ' wij', maar
dat alleen het voorbeeld van bevrijde menschen, die deze verandering zelf hebben beleefd, in staat is anderen tot deze bevrijdende
stap te leiden. De hoogste taak van deze chef bestaat erin menschen tot hun ware bestemming te leiden. De toegepaste psychologie
is Op dit terrein een kostbaar werktuig, want zij stelt hem in
staat den mensch zijn moeilijkheden en zijn behoeften te begrijpen. Maar alleen de zedelijke waarde van den chef en zijn geloof
in de Kracht die ons geschapen heeft en dien ons leidt, zal hem in
staat stellen van zijn medewerkers waardevolle menschen te maken,
nieuwe burgers van een nieuwe wereldorde." 56)
Deze normatieve opvattingen spoorden in de praktijk zeer goed met
zowel de 'human relations' -benadering als de werkgemeenschapsgedachte bij Hoogovens. Ze vormden een levensbeschouwelijke achtergrond, waaraan bij de centrale bedrij fsleiding na de oorlog, geconfronteerd met de noodzaak van een materildle en geestelijke wederopbouw in een wereld waarin bestaande religies en wereldbeschouwingen
geen bevredigende antwoorden op essenti le levensvragen meer leken
te bieden, kennelijk behoefte bestond. In het bijzonder vielen deze
denkbeelden in goede aarde bij dat deel van de hogere leiding, dat
vanuit een bepaalde christelijke bewogenheid begaan was met ' het
leven van de mens in de industrie' en dienaangaande een hoogstaande
zedelijke benadering voorstond. 57) Bovendien werd wel door chefs en
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bazen in de bedrijfsafdelingen uit dit gedachtengoed geput bij de
beantwoording van levensbeschouwelijke vragen van arbeiders in het
kader van werkinstructie e.d.
Meer in het algemeen werd de receptie van de 'human relations' aanpak in de Nederlandse samenleving sterk door ethische motieven
gekleurd. Benaderde men in de V. S. het vraagstuk van de menselijke
verhoudingen primair van de kant van de praktische implicaties, produktie en winst stonden daar in de motivering voorop -, in
Europa, meer specifiek in Nederland domineerde de morele ori5ntatie.
Bij de motivering werd hier het accent meer gelegd op de eerbied
voor de menselijke persoonlijkheid en de bevordering van het gemeenschapsbesef. 58)

Ook de indrukken die de chefs van de afdelingen Onderwijs en Psychotechniek in het Zwitsers bedrij fsleven opdeden, waren van invloed
op de verdere ontwikkeling van het personeelsbeleid. In het rapport
dat deze medewerkers nog eind december 1946 aan de directie hebben
uitgebracht, beklemtoonden zij dat de huns inzieas zeer positieve
'
ervaringen met de methode Carrard' in de bezochte Zwitserse bedrijven van groot belang voor Hoogovens waren. Daarna volgde een pleidooi om de in het bedrijf reeds bestaande grote aandacht voor de
menselijke factor nog meer te intensiveren door alle mogelijkheden
van psychologische beinvloeding te benutten: bij de algehele bedrijfsvoering (o.a. herziening van het fabrieksreglement op grond
van moderne psychologische inzichten, goede voorlichting aan nieuwe-

lingen, toekenning van grotere verantwoordelijkheid aan de arbeidersvertegenwoordiging), bij de praktische en theoretische scholing
van zowel jeugdigen als ouderen, functie-analyses, psychologische
keuringen, personeelsbeheer en vooral ook bij de vorming van het

leidinggevend personeel. 4
Dit laatste achtten de rapporteurs van essentiole betekenis voor het
verbeteren van het moreel van het personeel waarover de bedrijfsleiding zich in deze periode zo beklaagde, en tevens voor het invoeren
van nieuwe produktie- en werkmethoden in het bedrijf. Aanwijzingen
voor het gesignaleerde slechte moreel, dat door de leiding werd opgevat als een gevolg van de oorlogsomstandigheden, waren de sterk
afgenomen arbeidsproductiviteit, het gebrek aan orde, netheid en
wellevendheid onder het personeel in de fabrieken, alsmede het grote
aantal diefstallen van fietsen in de openluchtstallingen en van kledingstukken uit de gemeenschappelijke garderobes. Daarnaast had de
bedrijfsleiding de neiging om de gedragingen van arbeiders bij de
zich voordoende arbeidsconflicten en stakingen vooral in morele termen te bezien. Er bestond volgens de rapporteurs een noodzaak tot

een "stelselmatige beinvloeding" van houding en gedrag van het lager
en hoger leidinggevend personeel met het oog op een positieve algehele mentaliteitsverandering.
Eerst zouden de bedrijfsleiders en afdelingschefs kennis moeten
maken met de te volgen gedragslijn. Uitgangspunt hiervoor zou de
'Vorgesetztenschulung' in Zwitserland kunnen vormen. Bij de nadien
op gang te brengen 'scholing' van het midden- en lager kader zou het
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een grote steun zijn, zo werd gesteld, wanneer hun superieuren de
psychologische methoden reeds in praktijk trachtten te brengen. 59)
Deze beleidsaanbevelingen zouden in de daaropvolgende jaren in
grote lijnen ter harte worden genomen, ook voor wat betreft de vorming van het hoger kader.
Weldra gingen leden van de hogere bedrijfsleiding deelnemen aan de
zgn. centrale kadervorming, die werd verzorgd door het Nederlands
Instituut voor Personeelsleiding te Driebergen. Deze bestond uit
cursussen van een week, tijdens welke met deelnemers van diverse bedrijven de principes van het leiding geven werden besproken (ca. 20
deelnemers per groep) . Onder de ex-deelnemers aan de C.K.V .-cursussen van Hoogovens ontstond al spoedig de behoefte aan het onderhouden van enig onderling contact over onderwerpen die met de inhoud
van de centrale kadervorming te maken hadden. Er werd een zgn.
C.K.V.-club opgericht, die van tijd tot tijd bijeenkwam om over deze
thema' s van gedachten te wisselen. Aanvankelijk waren dit kleine
bijeenkomsten met een nauwelijks voorbereide discussie. Reeds in de
winter van 1949-1950 werd de opzet echter meer geformaliseerd en
vond met de steun van de afdeling Training en Vorming een meer planmatige organisatie plaats. Sedertdien kwam men een drie- tot viertal
avonden per seizoen bijeen om na een inleiding van een van de collega' s of een externe deskundige over het betrokken onderwerp van gedachten te wisselen.
In de loop van de jaren vijftig kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: gezagshandhaving, bevordering identificatie
van de werknemer met het bedrijf, de selectie en opleiding van
bazen, de waarde van een psychotechnisch rapport, de tijd van de bedrijfschefs, problemen in de IJmond, personeelsvertegenwoordiging en
P.B.0. , promotiebeleid in Amerika. Deze C.K.V. -bijeenkomsten werden
door leidinggevende instanties en personen van de diverse afdelingen
tevens benut ter toetsing van de eigen gedachten over eventueel te
nemen beleidsmaatregelen. 60)
De afdeling Training en Vorming beijverde zich om - in samenhang
met de 'human relations' -benadering - de beginselen van de Morele
Herbewapening bij het lager kader en de 'hogere' arbeiders ingang te
doen vinden. Zij vond hiervoor bij een deel van deze werknemers ook

werkelijk weerklank. Hiertoe heeft niet weinig bijgedragen,
dat
enkele leden van de Kern en van het B.K.T.-team in de zomer van 1950
deelnamen aan een trainingscursus, waarin op basis van morele herbewapeningsprincipes door prof. dr. ing. N.A. Halbertsma de "samenwerking in de industrie" werd behandeld. Als gevolg hiervan zou het
aanvankelijk wantrouwen van althans deze leden van de arbeidersvertegenwoordiging ten aanzien van de Morele Herbewapening als sneeuw
voor de zon verdwenen zijn. Men vond dat de wijze waarop de "werkelijk kritieke punten" die bepalend zouden zijn voor de betreffende
"samenwerking", "zeer vertrouwenwekkend" werden behandeld. De betrokken arbeiders achtten het zowel voor zichzelf als voor hun
(Kern-)collega' s van groot belang met de inhoud van deze training
kennis te maken. 61) Aldus geschiedde. Vooral via de eigen kadercursussen werd dit normatief stelsel overgedragen. Een aantal malen no215

digde de directie personen onder het leidinggevend personeel en in
beperkte mate ook arbeiders (vooral Kern-leden), die haars inziens
daarvoor in aanmerking kwamen, uit om op vrijwillige basis deel te
nemen aan een veertiendaagse scholingsbijeenkomst te Caux. 62)
Hier vonden in hotel ' Mountain House' massavergaderingen plaats van
honderden, zo niet duizenden idealisten, uit allerlei beroepssectoren, rangen en standen en vele landen afkomstig, die zich bezonnen
over de princip le vragen die de grondslag vormden voor de verhouding mens en onderneming.
Het streven was erop gericht om "in eensgezindheid en doelbewustheid
in groten getale met christelijke overtuiging en in democratische
geest te werken aan de oplossing van een belangrijk probleem, o.m.
vrede te stichten en te bevorderen tussen werkgevers en werknemers".
63)

In

het

1947

tijdschrift M e n s

en

O n d e r n e m i n g, dat in

is opgericht en in de beginfase sterk onder invloed stond van

de Morele Herbewapening, werd van het gebeuren in Caux verslag gedaan:

"Vakbondsleiders en werknemers staan op het podium en delen de
toehoorders mee, dat de scherpe problemen, die bij hen vroeger gerezen zijn, tot oplossing zijn gebracht. Zij hebben daarbij veelal
gevolg gegeven aan de gedachte van Buchman: ' Only a new spirit in
men can bring a new spirit in industry. Industry can be the pioneer of a new order, where national service replaces selfishness
and where industrial planning is based upon the guidance of God.
When labour, management and capital become partners under God' s
guidance then industry takes its true place in national life' . Zij
verklaren, dat zowel voor de leiding van de staat, van de industrie als van de vakbonden de overtuiging moet gelden - door hun
ondervinding geleerd - dat diegenen, die in het persoonlijk- en
het gezinsleven van onevenwichtigheden blijk geven, moeilijk vrede"
kunnen brengen in de samenleving, waaraan zij leiding geven.
64)

De bezoekers werden in Caux op indringende wijze met dit programma

en de hierin besloten liggende ' remedie' geconfronteerd. Toneelstuk-

ken (waaronder het destijds zeer populaire industriale stuk ' De ver'
geten factor'), revues, balletten, muziek en visual aids' wisselden
elkaar af en vormden de attracties tussen de vele korte spreekbeurten en conferenties. De instructie en propaganda waren gestoeld op
voor die tijd moderne psychologische technieken en afgestemd op een
betrekkelijk beperkt opnemingsvermogen. Een en ander de stelregel

indachtig, dat men nu eenmaal ongecompliceerd zou denken, terwijl de
"waarheden" die verkondigd werden, ook ongecompliceerd waren. Gods
wetten zijn niet ingewikkeld, zo redeneerden betrokkenen. 65)
Na terugkomst van Caux gingen sommige van de deelnemers in het bedrijf ook zelf de desbetreffende idee5n en handelwijzen propageren.
Door een groep arbeiders, waarvan de kern in de Martinstaalfabriek
werkzaam was, werd zelfs een boekje van de Morele Herbewapening,
I d e e d n h e b b e n b e n e n (een·vertaling van Ideas
h a v e l e g s van de hand van Peter Howard, destijds een zeer bekende pleitbezorger voor de Morele Herbewapening), uit eigen midde216

len bekostigd en aan alle Tweede Kamerleden toegestuurd. 66) Deze
arbeiders onderschreven hierbij ten volle Howards stellingname: "De
toekomst kan gered worden door een strijdbare ideologie (i.c. de
derde weg van de Morele Herbewapening, gericht tegen ' materialisme'
en communisme, mve) die van de democratie een wereldfront maakt."
67)

Echter de meerderheid van het lager kader en produktiepersoneel
stond vrij sceptisch tegenover de hoge idealen van de Morele Herbewapening. Van een openlijk verzet hiertegen is, voor zover bekend,
evenwel geen sprake geweest. Daarnaast bestond zelfs binnen de Sociale Afdeling, belangrijk bolwerk van de Morele Herbewapening, enige
verdeeldheid over de vraag of het juist was, dat het bedrij f officieus dan wel officieel een dergelijke beweging steunde. Meer in het
algemeen ging het hierbij om de vraag naar de wenselijkheid van het
inschakelen van levensbeschouwelijke richtingen bij bedrijfsaangelegenheden. Hierover ontspon zich in deze jaren een telkens terugkerende discussie in de Sociale Post-bijeenkomsten. 68) Voor zover
valt na te gaan, leidde deze discussie niet tot een officiale standpuntbepaling en/of beleidslijn. In de praktijk werd aan representanten van de Morele Herbewapening, maar bijvoorbeeld ook aan een soen de
ciaal-christelijke stroming als ' Evangelie en Industrie'
rooms-katholieke tegenhanger hiervan, het Bedrijfsapostolaat, grote
speelruimte geboden. Dit zal niet in de laatste plaats aan de omstandigheid zijn toe te schrijven, dat diverse beleidsvoerders in de
Sociale Afdeling en ook wel elders in het bedrijf zelf op een dergelijke lijn zaten. Op dit punt komen wij in subparagraaf 5.8.2. terug.

5.6.3. Krachtiger beinvloeding van bazenmentaliteit

In de loop van 1950 is de afdeling Training en Vorming tot het
ontwikkelen van eigen kadercursussen overgegaan. De praktijk had geleerd, dat de cursus werkverhoudingen van de bedrijfskadertraining
bij de deelnemers "veel losmaakte en het inzicht in de eigen tekortkomingen" vergrootte. Deze cursus kon echter slechts een beperkte
bijdrage tot de vorming van de persoonlijkheid leveren en hierin
zouden de eigen kadercursussen voorzien. 69)
Bij de ontwikkeling van de nieuwe kadercursussen, nog sterker dan
voorheen op vorming gericht, liet men zich mede leiden door de kritische geluiden, die in deze periode weerklonken ten aanzien van de
geringe industrie-gezindheid van de Nederlandse bevolking. Verandering van dit mentale klimaat was het belangrijkste oogmerk van de
mobilisatiepolitiek, gericht op het 'industrie-rijp' maken van de
bevolking die in het kader van het industrialisatiebeleid van de
overheid werd gevolgd. 70) De oorzaak van deze mentaliteit zochten
ter zake deskundigen onder meer in de 'eenzijdig intellectualistische' instelling van het onderwijs, dat te weinig 'karakter-vormend'
in de zin van het aanleren van een open, dynamische levensinstelling
zou zijn. Dit zou ook een van de redenen zijn waarom ons land, en
meer in het algemeen West-Europa, in vergelijking met de Verenigde
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Staten veel minder ' productivity-minded' was. In Nederland zou te
veel worden gestreefd naar zekerheid; er heerste angst voor het
experiment. In het kader van de industrialisatiepolitiek werd het
hoog tijd hier iets aan te doen, o.a. door te trachten de traditionele bazenmentaliteit die conserverend werkte, te veranderen in een
richting die meer die van een dynamische (' development') mentaliteit
van de research-ingenieur zou zijn. Er werd in dit verband door sommige sociale wetenschappers zelfs een typologisch onderscheid gemaakt tussen de 'bazenmaatschappij' - bij uitstek Nederland - en de
de
'ingenieursmaatschappij', waarvan de leiding in de handen van
V.S. zou liggen. 71)
De bezinning op de gewenste aard en opzet van de onderhavige cursussen was des te grondiger, daar deze mede met het oog op de belangrijke uitbreiding van het bedrijvencomplex met Breedband N.V.
werden ontwikkeld . 7 2)
Hoogovens had de verantwoordelijkheid voor de personeelsorganisatie
van dit bedrijf op zich genomen. De Armco Steel Corporation te
Middletown in de V.S. , het Amerikaanse bedrijf naar welk voorbeeld
Breedband is opgezet, heeft in dit opzicht model gestaan. In dit be'
drijf besteedde men naar verhouding veel aandacht aan de human
relations' . 73)
In de nieuwe kadercursussen die telkens aanvingen met een driedaagse conferentie in de Volkshogeschool te Bergen teneinde de vereiste groepsgeest te verkrijgen, bood men de deelnemers veel meer
dan voorheen gelegenheid om onderling te discussi5ren over hun moeilijkheden in de praktijk. Het ging hier vooral om een proces van opvoeding en karaktervorming en slechts secundair om een scholing door
middel van psychologische of sociologische beschouwingen over theoretische vraagstukken aangaande dit onderwerp.
"Wij dienen", zo stelde de heer Blaauw, "daartoe veeleer gebruik te maken van de opvoedende werking die van de groep uitgaat.
'
Behandeling van praktische problemen en human relations' in een
groep of door die groep zal deze onderwerpen scherper doen beleven
en meer bewust doen zijn, terwijl onderlinge beTnvloeding en correctie, op de juiste wijze gestimuleerd door de cursusleider, opvoedend zuMen werken ..." 74)
Een in dit verband belangrijk punt was, dat deze cursussen werden
gegeven aan personen uit een afdeling, mensen dus die dagelijks met

elkaar samenwerkten.
Bij de behandeling van de betrokken problemen en thema' s in de
groep, maakte men gebruik van een leidraad in de vorm van een kaartje, waarop een aantal 'leefregels' stond vermeld, waaraan de bazen
zich moesten trachten te houden (zie figuur 8). Het was de bedoeling
dat deze regels later op de afdeling als geheugensteun bij het in
praktijk brengen van het geleerde zouden worden gebruikt. Behalve

aan vorming werd ook aandacht besteed aan het bijbrengen van algemene en specifieke bedrijfskennis.
De door de centrale bedrijfsleiding nodig geachte bedrijfskennis omvatte een globale kennisname van de bedrij fshistorie, het verloop
van het produktieproces, alsmede belangrijke bedrij fsorganisatori218

'

Figuur 8:

Leefregels', voorgehouden bij kadercursussen Hoogovens,

november 1950
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EEN CHEF BEREIKTRESULTATEN DOOR MENSEN
RICHTLUNEN VOOR GOEDE VERHOUDINGEN

Behandeling van een probleem
STEL HET

DOEL

VAST

W.Ne gegevens staan vast 7
Weike regils en gewoonton golden hlor 7
Wat zigg. do botrokkin personen 7
Welko meningen en govoelons kunt U to witon komen 7

Z.g hun. waI U van hon verwicht.
Geol unwijzingen voor v.b Wring.

Laat waardering blliken, wanneer hiertoe
aanle/ding Is.

Zorg w mor, dal U alles w„* 1

Phas. 2.- OVERWEEG EERST EN BESLlS DAN.

Z*g hot „h-t van de naa/d-.
Let op EXTRA of BUZONDERE pmtatlw.

B er v rband tune. 6 94-Ins 7

Breng Uw mensen biltilds op de hoogte van
veranderingen die hun te wachten staan.

Hoo born¥looden ze olkaar 7
Welki mat„gelen kinnon worden genomen 7
Ziln u In Uw bednj# toegestaan on uitvoerbaar 7
Wordt hierdoor hot dool boreikt 7
Wat is de inviced op de betrokkeno. de aideling en

Vertel hun zo mogelilk de red-*
8-ng hon tot aanvaarcling van de .Nnd.ingen.

Laat ieders bekwaamheid tot haar recht
komen.
Zook ste ds naar be|Ewaamhodon, die niot benut word*n.
Sta niemends vooruitgang
-in di wq.

de producti. 7

Maak gNn overhaaste govo/glmkkingen f

Phase 3. - NEEM MAATREGELEN.
Zult U dit g.al :01* b*hand*len 7
Hooft U or hulp bil nodig 7
Moet U hiorin Uw chof betrekken 7

Memwm modon Indivlduoel behandold wordon.
HOE KUNr U MENINGEN EN GEVOELENS TE
WETEN KOMEN 7

Wat is hot juisto momont van handelon 7

Schu/# niels a# /

Vermild twistg•spnkk.,1.

Moodig Uw mons,nian te sproken ovor wal In
hon omgaat.

Val ni t In de rein. Prlat .lot t. lili lili.
Maak geen ovorhaasto govolgtrekkingon.
Woot aandachilg to lutateren.

Training In Werkierhoudingen (W.V.)

Bedrilfs Kader Training (B.K.T.)
HOUD DIT KAARTJE BIJ DE HAND

VOORBEREIDING
VOOR DE INSTRUCTIE

Ph.s. 4.- GA DE GEVOLGEM NA.
Wanne r mo t U dit do•n 7

HM vaok mo t U dit din 7
Morkt U verandoringen op in: houding dor betrokkenon.

onderlinge vrhouding- en prestaties 7
Slot vast. 0/ Uw doel at dan niet word bereikt 1
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DE INSTRUCTIE

PHASE 1. - Bereld de werker voor.

Stel hem op zijn gemak.
Noem het werk en zoek uit wat hij
er al van weet.
Wek zijn belangstelling op om het
werk te leren.
Plaats hem in de juiste stand.

Maak een trainingsrooster.
Raadpleeg het.

Houd het bij.
Ontleed het werk.
Noteer de belangrijke stappen.
Haal de kritieke punten er uit
Veiligheid is altijd een kritiek punt.
Zorg alles klaar te hebben.
De goede uitrusting, het juiste materiaal in voldoende hoeveelheid.
Zorg, dat de plaats waar gewerkt
is.

Precies zoals de werkkracht
moet houden.

BEREIKEN

Pha/01.- VERZAMEL DE GEGEVENS.

Laat Uw mensen weten hoe xii voldoen.

moet worden, in orde

TE

die

Training in Werkinstructie (W.1.)
BEDRIJFS KADER TRAINING (B.K.T.)

PHASE 2. - Demonstreer het werk.
Vertel, laat zien en verdui-

PHASE 3. - Stel
hem op de proef.
Laat hem het werk

deliik de BELANGRI;KE

doen. verbeter fouten

STA P P E N en voor Hn
en leg daarbij de nadruk
op elk KRITIEK PUNT.
Demonstreer nog eens en
noern daarbij a l l e e n de

BELANGRIJKE STAPPEN en de KRITIEKE
PUNTEN

Instrueer duidelijk, volledig en rustig, maa r

nlet meer dan hij verwerken kan.

Laat hem het werk
nog eens doen, ter-

will h.i U de BE-

LANGRIJKE STAP.

PEN aangeeit. en de
KRITIEKE PUNTEN
uitlegt.Weesgeduldig
Ga door. tot U overtuigd bent dat hii het
begrijpt en goed doet.

PHASE 4. - Volg hem in de praktijk.

Laat hem zelfstandig werken
Geef aan,wie hem helpen kan.
Moed,g vragen aan
Bezoek hern persoonlijk voor hulp en
contrale.
Beoerk dit geleidelii k.
Doet de werker het verkeerd,

Hoogovens - Mekog - Cemij

Houd dit kaartje bij de hand

Dan is het hem niet goed geleerd I
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sche, economische, financi6le en sociale aspecten van de onderneming. De behandeling van deze onderwerpen was er echter vooral op
begericht het zelfgevoel van de baas en zijn identificatie met het
drijf te vergroten. Met het oog op deze sociaal-psychologische doeleinden werd het ook van belang geacht, dat de respectieve thema' s
door de leden van de directie zouden worden behandeld. Aldus geschiedde voor het eerst in een reeks voordrachten in de winter van
1951/1952.

Overigens stuitten de kadercursussen soms op grote weerstanden onder het lager kader. Met name de rollenspelen ten aanzien van in hun
ogen soms irredle situaties en hetgeen zij beschouwden als prietpraat over van alles en nog wat, maar juist niet over inhoudelijke
aspecten van het eigenlijke werk (zoals bijv. de technische kanten
van staalbereiding), waren sommigen van hen een doorn in het oog.
75)

Ook had de wetenschap bij arbeiders dat hun bazen een kadertraining
hadden gevolgd, soms een onbedoeld effect. Het kwam voor, dat wanneer arbeiders zich door een baas of opzichter onheus bejegend achtten, zij hun superieur aan de 'leefregels' van de kadercursussen
herinnerden, waardoor deze zijn gedragspatroon wel moest veranderen
om gezichtsverlies te voorkomen. 76) Daar komt nog bij, dat sommige
leden van de hogere bedrijfsleiding te kennen gaven bevreesd te
zijn, dat de vertegenwoordigers van de Sociale' Afdeling - met hun
nadruk op goede menselijke verhoudingen - te sociaal' zouden zijn.
De bedrijfseconomische grondslag zou men hierbij uit het oog dreigen
te verliezen. Zo verwees ir. P. van Delden, bedrij fsdirecteur van de
beide nevenbedrijven Mekog en Cemij, in april 1952, in een notitie
gericht aan de heer Blaauw, naar een artikel in D e N a a m 1 0z e V e n n o o t s c h a p, getiteld 'D e menselijke factor in het
bedrijfsleven' .
In dit artikel weerklonk een duidelijke waarschuwing tegen een al te
klakkeloze overname van uit Amerika geTmporteerde technieken in het
kader van een ' human-relations' -aanpak:
"De bewustmaking van de psychologische drijfveren heeft op sommige mensen in het bedrij f een nadelige invloed. Het werkt soms

neurotiserend; vaak worden degenen die met psychologie in aanraworden waakking komen sentimenteel, anderen pedant. Weer anderen
'
vals
id' . Hoe
socialerighe
zaam tegen inmenging van als
aangevoeld
de
zal
facmenselijke
men
juist
klinken,
merkwaardig het ook moge
tor met de grootst mogelijke zakelijkheid moeten behandelen. Men

behoeft niet te schromen motieven als doelmatigheid, produktivi-

teit e.d. naast de ethische te stellen, er is hier geen sprake van
een werkelijke tegenstelling. " 77)
Blaauw achtte deze vrees ongegrond. Hij meende te mogen aannemen,
dat in de Sociale Afdeling zijn visie gemeengoed was, dat de bevordering van goede menselijke verhoudingen een "natuurlijke" bedrijfseconomische grondslag hfid, die men vooral niet moest camoufleren.
78) Mocht binnen de Sociale Afdeling in dezen een zekere consensus
bestaan, binnen het bedrijvencomplex werd kennelijk soms duidelijk
heel anders gedacht over de realiseerbaarheid of zelfs wenselijkheid
van dergelijke 'ethische' benaderingen.
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De kadercursussen kregen in 1954 een andere opzet in die zin, dat
men zich sedertdien vooral concentreerde op de training en vorming

van potentieel lager kader, d.i. aspirant lager kaderleden: voorlieden tot en met opzichters 2e klas. Bovendien werden specifieke deelcursussen voor de deelnemers uit de onderscheiden bedrijfsafdelingen
toegevoegd en kwam het accent relatief meer op een confrontatie met
praktijksituaties te liggen. Daarnaast werd bij Breedband N.V.,
eveneens in 1954, een speciale Breedband-cursus, in nauw samenspel
tussen de bedrijfsleiding, de afdelingspersoneelschef van dit bedrijf en de afdeling Training en Vorming opgezet. Aan deze cursus
namen successievelijk alle toezichthoudende en leidinggevende personeelsleden van Breedband deel. 79)

5.7. Personeelsbeleid als kader van industri6le acconmodatie
Met het oog op ons verdere betoog zijn van het personeelsbeleid
vooral die onderdelen van belang, die betrekking hadden op de zogeheten ' zorg voor de tewerkstelling' ( personeelsvoorziening, selectie
en plaatsing, alsmede introductie en voorlichting) en de ' zorg voor
verbetering van de capaciteiten' (bedrijfsonderwijs en vorming van
het personeel). De ' zorg voor de materidle arbeidsvoorwaarden'
(loon- en salarisvorming, arbeidsregelingen, algemene en juridische
zaken, sociale voorzieningen, huisvesting en sociale statistiek, vakantiecentra), - hoewel zeker niet alle zonder belang voor de bestudeerde thematiek -, laten we hier buiten beschouwing. 80)

5.7.1. Personeelsvoorziening
De personeelsvoorziening arbeiders was in handen van de afdeling
Personeelsbeheer Arbeiders (ook wel aangeduid als Aanstelling Arbeiders enz.) die hiertoe nauw contact onderhield met het Centraal
Planbureau van Hoogovens, dat zich met de plaatsing van arbeiders
binnen het bedrijf occupeerde. De chef van eerstgenoemde afdeling,
J.J. Veltkamp, was sedert 1 november 1950 tevens chef van laatstgenoemde afdeling, waarmee de onderlinge samenhang ook in de samenstelling van de leiding tot uitdrukking was gebracht. 81)
Niet-vaklieden werden bij hun indiensttreding in eerste instantie
geplaatst in de kernploeg. Deze ploeg fungeerde als arbeidsreserve
voor de bedrijfsafdelingen; wij komen hier nog op terug. Wanneer
deze arbeidsreserve beneden een aanvaardbaar geacht minimum daalde
en/of een tekort aan vaklieden ontstond, werd nieuw personeel van
buiten het bedrijf gerecruteerd. Dit geschiedde door bemiddeling van
het Gewestelijk Arbeidsbureau te Haarlem en de beide nevenbureaus te
Beverwijk en Velsen, via het plaatsen van advertenties in lokale,
regionale en/of landelijke bladen en vooral door het organiseren van
voorlichtingsbijeenkomsten in diverse plaatsen in de omgeving en die
delen van het land waar een overschot aan arbeidskrachten bestond.
De arbeidsmarkt in de IJmond bleek te krap om aan de toenemende
behoefte aan personeel tegemoet te komen. In deze periode is op een
221

tweetal manieren in de behoefte aan eigen arbeiderspersoneel voorzien. In beide gevallen betekende dit geografische mobiliteit van de
factor arbeid:
- ten eerste uitbreiding van het recruteringsgebied tot de regionale
arbeidsmarkt, waardoor een uitgebreide pendelarbeid (migratievervan-

gend forensisme) op gang kwam;

- ten tweede een nog verdere verruiming van het wervingsgebied tot
de nationale arbeidsmarkt, waarbij arbeidsmigratie plaatsvond uit
andere delen van Nederland - met name het noorden van het land naar de IJmond of naar andere plaatsen binnen het zgn. reisgebied.
Onder het laatste verstond men bij Hoogovens het gebied, waarbinnen
het voor arbeiders in ploegendienst redelijkerwijs mogelijk werd geacht om te pendelen. Door de afdeling Personeelsbeheer Arbeiders
werd in dit verband destijds onderscheid gemaakt in z6ne I (de
naaste omgeving, begrensd door de plaatsen Santpoort, Krommenie,
Uitgeest en Bakkum), z6ne II, het reisgebied, en z6ne III, de
daarbuiten gelegen gebieden.
Het reisgebied is in de loop der tijd geleidelijk vergroot. Langzaam
maar zeker breidde het aantal plaatsen zich uit. In april 1955 zag
de situatie er uit zoals in figuur 9 is weergegeven. 82)
Ook de werving buiten de I Jmond, maar nog binnen het reisgebied
leidde soms tot migratie. Bij het in dienst treden bij Hoogovens
werden betrokkenen voor de keuze gesteld om dagelijks te gaan pendelen of naar de IJmond te verhuizen. Bij de toenmalige stand van de
verkeers- en vervoersvoorzieningen kozen deze nieuwe werknemers meer
dan eens voor een verhuizing naar de IJmond, voor zover daar huisvesting beschikbaar was. De meerderheid gaf echter de voorkeur aan
pendelarbeid.
Voor ongehuwde ongeschoolde arbeiders, woonachtig buiten z6ne I,
gold tot omstreeks medio 1954 bij indiensttreding de verplichting om
een kosthuis binnen deze z6ne te zoeken. Nadien was deze categorie
slechts verplicht om ergens in het reisgebied (z6ne II) in de kost
te gaan, waardoor dus ook voor deze arbeiders de mogelijkheid tot
pendelarbeid werd geopend. 83)

Behalve eigen personeel (vaste en losse arbeiders) stelde Hoogovens vanaf 1947 ook arbeiders in dienst van andere werkgevers, zogeheten personeel van derden, in het bedrijvencomplex te werk. Dit
geschiedde in principe ter tijdelijke versterking van de eigen personeelsbezetting teneinde ernstige tekorten te ondervangen, pieken
in de werkzaamheden op te vangen, alsmede in verband met de bouw van
nieuwe fabrieken en installaties.
Het betrof hier de volgende categoriedn arbeideits :
- regiearbeiders-vaklieden. Dit waren vaklieden, voornamelijk op het
gebied van de elektrotechniek en werktuigkunde, in dienst van aannemers die op het Hoogoventerrein werkzaam waren voor het uitvoeren
van werken op regiebasis. Zij verrichtten arbeid onder leiding van
het toezichthoudend personeel van deze aahnemers;
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- vaklieden die tegen betaling werden geleend van aannemers ( uit-

leenfirma 's) ;
- handlangers (algemeen arbeiders) die op soortgelijke wijze werden
geleend van aannemers.

Beide laatstgenoemde categorie6n waren werkzaam onder verantwoordelijkheid en toezicht van het leidinggevend personeel van Hoogovens.
Sedert oktober 1951 vond ook tewerkstelling plaats van arbeiders
die tijdelijk tegen vergoeding werden geleend van de Havenstichting
'
Zaandam, zgn. Havenstichters' . Deze categorie bestond in feite uit
twee subcategoriedn: bootwerkers - de zgn. kernmensen van de betreffende stichting -, vooral voor los- en laadwerkzaamheden in de
haven, en losse arbeiders van de arbeidsbureaus uit Zaandam en omgeving die via de Havenstichting naar Hoogovens werden gezonden. Deze
' Havenstichters' werden in de regel telkens per week geleend.
Alle geleende arbeiders ontvingen enigszins hogere lonen dan de
Hoogovenwerknemers in de overeenkomstige categorie, aangezien zij
niet onder de sociale fondsen van het bedrijf vielen en derhalve
hiervoor geen premies op het loon werden ingehouden. 84)
5.7.2.

Selectie en plaatsing

Door middel van een orienterend gesprek met elke sollicitant werden de noodzakelijke gegevens verzameld. De grote sociale zekerheid
die tewerkstelling bij Hoogovens bood, - in oktober 1954 was 90 %
van de eigen arbeiders voor 'onbepaalde tijd' in dienst -, had als
implicatie dat een nogal strenge selectie bij de aanneming plaats
vond. Deze selectie geschiedde aan de hand van gegevens betreffende
vooropleiding en arbeidsverleden, maar vooral ook op grond van indrukken door de betrokken selecteurs van de Sociale Afdeling.
Ten aanzien van de leeftijd hanteerde men de volgende vuistregels:
ongeschoolde arbeiders dienden over het algemeen niet ouder dan 35
jaar te zijn; geschoolde arbeiders niet ouder dan achter in de veertig. Men was beducht voor een eenzijdig opgebouwde, oude arbeiderspopulatie met alle negatieve gevolgen voor de situatie binnen het
bedrijf ingeval van pensionering van grote groepen arbeiders tegelijkertijd en voor het systeem van pensioenvoorzieningen zelf: indiensttreding van relatief veel oudere werknemers zou een te zware
financi6le druk op het bedrijfspensioenfonds leggen.
Andere criteria waren de door de selecteurs onderkende capaciteiten
en vaardigheden en de verwachte identificatie met het bedrijf door
betrokkenen. 85)

Bij geschoolden was de selectie uiteraard ook op de vakbekwaamheid
gericht. Indien de algehele indruk gunstig voor aanneming leek, werd
de sollicitant medisch onderzocht. Waren ook deze bevindigen bevredigend, dan volgde voor de ongeschoolden in eerste instantie een
aanstelling als los arbeider, aanvankelijk in deze periode voor de
duur van drie maanden, vanaf 1950 voor zes a acht maanden en sedert
juli 1954 voor zes maanden. De eerste twee maanden hiervan golden
als wettelijke proeftijd.
Op de veranderende arbeidsrechtelijke
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positie van de diverse categorie6n arbeiders in losse dienst komen
wij hierna terug.
Het Centraal Planbureau dat als staforgaan rechtstreeks onder de bedrijfsdirectie ressorteerde, werd dan ingeschakeld om de plaatsing
in de diverse afdelingen te verzorgen. Met de daarbij door de Sociale Afdeling gegeven wervingsindicaties en geuite wensen werd door
het C.P.B. rekening gehouden.
Het Bureau had officieel de zorg voor de volgende onderdelen van het
bemanningsproces:
'
- de verdeling van de verplaatsbare arbeiders' in vaste en wisselende werkzaamheden over de diverse bedrijfsafdelingen. Tot deze
categorie behoorden alle losse arbeiders en de door de afdelingen
onderling uitgeleende vaste arbeiders. Met het oog op deze indeling
en overplaatsing verstrekten de bedrijfsafdelingen aan het C.P.B. op
gezette tijden opgaven betreffende het aantal gewenste arbeiders, de
vermoedelijke duur van het werk, het dienstrooster en het tijdstip
van de aanvang, de aard van het te verrichten werk, eventueel de
namen van de arbeiders voor wie men voorkeur had, of er werd ingevallen voor afwezigen. Daarnaast verzamelde het C.P.B. in dit verband beoordelingen van elke afdeling waar een arbeider werkzaam was
geweest;

- de planning van de wisselende werkzaamheden met de daarin geplaatste arbeiders in alle bedrijfsafdelingen;
- het opmaken van een vergelijkingslijst die periodiek verscheen. Op
deze lijst werd de wekelijkse bezetting met de door de afdeling Bedrijfsorganisatie erkende en door de bedrijfsdirectie goedgekeurde
standaardbezetting vergeleken. 86)
In feite vervulde het C.P.B. met beide laatstgenoemde soorten werkzaamheden bedrijfsorganisatorische taken, waarbij
het
van
de
diensten van de afdeling Bedrijfsorganisatie gebruik maakte.
Vaklieden werden veelal direct in daartoe in aanmerking komende,
specifieke functies op hun eigen vakgebied geplaatst. Zij werden
aangesteld in losse dienst met de mogelijkheid na drie R vijf maanden in vaste dienst te komen. Ook hier golden de eerste twee maanden
als wettelijke proeftijd.
5.7.2.1. Veranderingen in de arbeidsrechteliike positie van
arbeiders in losse dienst
De mogelijkheden tot plaatsing en overplaatsing van arbeiders
werden sterk beinvloed door de zich voordoende veranderingen in de
positie van losse arbeiders waardoor de zeer flexibele inzetbaarheid
van voor de oorlog aan banden werd gelegd.
Zoals we in hoofdstuk 3 (subparagraaf 3.2.2. ) zagen behielden arbeiders in de jaren twintig en dertig soms jarenlang een losse aanstelling. Deze termijn is langzamerhand bekort, - in de Tweede Wereldoorlog gold een gedwongen andere opzet -, totdat na de bevrijding in
de periode van voortdurende toeneming van de personeelsbezetting een
nieuw systeem is ingesteld. Dit systeem, officieel in november 1947
geintroduceerd, hield in dat arbeiders bij indiensttreding in losse
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dienst kwamen en ingeval van bevredigend functioneren naar het oordeel van de bedrijfsleiding in principe na drie maanden een vaste
aanstelling kregen. Daarnaast was er een categorie van arbeiders die
in verband met tijdelijke werkzaamheden, uitgaande boven de normale
arbeidsbezetting, tijdelijk werden aangesteld op tweemaandscontracten, zgn. los-T-contracten.

'
Vanaf augustus 1949 gold als beleidslijn dat goede tijdelijke arbeiders' op de vervaldag van hun tweemaandscontract in gewone losse
dienst overgingen. Voorts werd eind december van dat jaar een regeling van kracht, waarbij voor urgente werkzaamheden van zeer korte
duur boven de normale bezetting het aannemen van personeel op weekcontracten, zgn. los-WK-contracten, mogelijk werd, naast de bestaande los-T-contracten.
In maart 1950 moest de directie terugkomen op de voor vaste aanstelling geldende proeftermijn van drie maanden. Tot dan toe had het
relatief grote verloop onder het personeel voorkomen, dat van overbezetting sprake was. Het aantal ontslagen op eigen verzoek nam
echter af, terwijl anderzijds gedemobiliseerden die oude rechten op
een plaats in het bedrijf konden doen gelden, terugkeerden. Hierdoor
nam de concurrentie om de bezetting van vrijkomende arbeidsplaatsen
sterk toe en daarbij hadden de ex-militairen voorrang. De losse arbeiders moesten daarom langer op een aanstelling wachten. In de
praktijk betekende dit veelal een proe ftijd van zes A acht maanden.
Dit met uitzondering van de arbeiders bij Mekog die in het nieuwe
stikstofbindingsbedrijf - op 3 mei 1950 in gebruik genomen - een
aanstelling kregen, en voor wie de oude regeling gold.
De directie wenste zich overigens niet aan een limiet van zes maanden te binden zoals vanuit de Kern werd voorgesteld. Het ging volgens de directie om een 'overbrugging' totdat er meer personeel
nodig zou zijn in verband met de op stapel staande uitbreidingen.
Op aandringen van de directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau
en mede naar aanleiding van kritiek van de districtsbestuurders der
vakbonden zijn per 3 juli 1954 zowel de los-T-contracten als de
los-WK-contracten vervallen. Alle nieuwe arbeiders die in dienst van
Hoogovens kwamen, werden sedertdien aangesteld op een voorlopig contract voor de duur van maximaal zes maanden, waarvan de eerste twee
maanden als wettelijke proeftijd golden. Na het einde van dit zesmaandscontract volgde aanstelling in gewone dienst of ontslag. Enkele maanden later, in de regel drie maanden, vond dan bij goede beoordeling aanstelling voor 'onbepaalde tijd' (oftewel aanstelling in
vaste dienst) plaats. Dit nieuwe tijdelijk contract van zes maanden
werd aangeduid met de benaming 'los-A-contract' . De bestaande los-Ten los-WK-contracten werden successievelijk gewijzigd, hetzij in een
voorlopig los-A-contract of een gewoon los contract.
Ook het los-A-contract vormde echter het doelwit van kritiek van
de vakbondsvertegenwoordigers: de arbeidsovereenkomst was slechts
mogelijk voor een bepaalde in de tijd begrensde taak; de werknemer
mocht tussentijds geen ontslag nemen; de werknemer miste een rechtsbescherming zoals bij contracten voor onbepaalde tijd. Voorts zou de
werknemer volgens deze critici aldus een "onverantwoord lange perio226

de van onzekerheid" moeten doormaken. Bovendien stelden zij zich op
het standpunt, dat na zes maanden niet het bedrijf, maar het G.A.B.
zou moeten beoordelen of ontslag mocht worden gegeven, indien althans het ontslag niet met wederzijds goedvinden plaatsvond. Deze
kritiek leidde echter in deze periode niet meer tot een beleidswijziging. 87)

Of iemand geschikt was voor een aanstelling voor onbepaalde tijd,
werd op verschillende manieren nagegaan: tijdens de proeftijd konden
tot op zekere hoogte de kwaliteiten van de individuele arbeider door
middel van een naselectie-in-de-praktijk worden bepaald. Daarnaast
was er de psychotechnische selectie na indiensttreding, waarop wij
hierna uitvoeriger ingaan vanwege het grote belang dat daaraan door
de bedrijfsleiding werd gehecht.
5.7.2.2. Ontwikkelingen op het vlak van de psychologische keuringen en naselectie

Eind 1946 werd in overleg met de Nederlandsche Stichting voor Psychotechniek een begin gemaakt met het verrichten van zgn. vooronderzoeken die geheel door eigen personeelsleden (van de Sociale Afdeling) werden uitgevoerd volgens het systeem en met de psychologische
tests van voornoemde instantie. De stichting oefende hierbij een
zekere supervisie uit. Dit vooronderzoek vond plaats bij iedere
werknemer nadat deze in dienst was gekomen, tenzij op grond van een
bedrijfsbeoordeling of de genoten opleiding vast stond, dat de betrokkene zonder meer een uitgebreidere psychologische keuring diende
te ondergaan. Het was bedoeld om na te gaan welke personen voor een
verdere volledige psychologische keuring in aanmerking kwamen. Dit
teneinde tot een meer rationeel gebruik (d.i. geen onnodige geld- en
tijdverspuling) van de psychotechniek te komen. 88)
In dit verband werd tevens voor de arbeiders een nieuw registratiesysteem ingevoerd, waarbij in plaats van de bestaande indeling in
drie vakgroepen vijf algemene kwalificatieniveaus werden onderscheiden: niveau I (aangeduid met de kleur rood): geschikt voor de hoogste functies, t.w. le smelters, le walsers e.d. en klasse 1 in vakgroep I; niveau II (geel): geschikt voor de hogere functies, d.i.
klasse 2 en 3 in vakgroep I en de hoogste functies in vakgroep II;
niveau III (groen): geschikt voor de betere functies van vakgroep
II; niveau IV (paars) : geschikt voor normale functies in vakgroep
II; niveau V (zwart) : geschikt voor de laagste functies in vakgroep

II en functies in vakgroep III. 89)
In deze gehele periode werden arbeiders bij hun sollicitatie
slechts bij uitzondering psychologisch gekeurd. Dit geschiedde
alleen in de volgende gevallen :
- Wanneer de afdeling Personeelsbeheer Arbeiders dit wenselijk
achtte, omdat de sollicitant hetzij een dubieuze, hetzij juist een
extra goede indruk maakte;
- Wanneer de sollicitant direct voor plaatsing in een hoger gekwalificeerde functie in aanmerking kwam;
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- Wanneer de Bedrijfsgeneeskundige Dienst dit wenselijk achtte o.a. in verband met mogelijke 'pathologische' gevallen - en in
andere uitzonderingsgevallen bijv. bij her-indiensttreding, reclasseringsgevallen etc.
Een en ander kwam er op neer, dat niet meer dan 10 % van de arbeiders-sollicitanten werden onderzocht. In een aantal gevallen geschiedde dit dan wel later wanneer zij reeds in dienst waren, op
grond van vragen uit het bedrijf. 90)
Het onderzoek te IJmuiden omvatte alleen personen met een opleiding tot en met Mulo B. Personen met een hogere opleiding werden in
Utrecht bij eerdergenoemde stichting getest. Een uitzondering vormden de keuringen van gegadigden voor zgn. motorische functies
(kraan-, loco-, heftruckdrijvers e.d. ) die vanwege de vereiste apparatuur, o.a. in verband met de voornaamste test: de zgn. stokkentest
91), en de bij Hoogovens ontbrekende onderzoekruimte, te Utrecht
werden getest. Met de leiding van de psychotechnische keuringen bij
Hoogovens was een functionaris van de Sociale Afdeling, de heer
P.B.M. Barbiers, psychotechnicus en grafoloog, belast .
In 1949 werden de methoden zowel ter verkrijging van de gegevens
bij het onderzoek als bij de dataverwerking veranderd. Deze wijzigingen betekenden een verbetering van de uitgebrachte psychologische
adviezen. Blijkens verificatie-onderzoeken uit die tijd was 75 8
80 % van deze adviezen naar het oordeel van de afdelingschefs geheel
overeenkomstig de latere ervaringen in het bedrijf. Van de rest was
de helft gedeeltelijk overeenkomstig, waarbij de foutenmarge ongeveer 10 % bedroeg. 92)

Overigens ging het steeds letterlijk om psychologische adviezen. De
beslissing over het al of niet plaatsen in een bephalde functie berustte uiteindelijk bij de bedrijfsleiding,i.c.de hoofden van afdelingen. Deze functionarissen hielden zich vaak aan het advies,
maar weken daar toch ook wel van af. De chefs moesten soms een keuze
maken uit meerdere geschikten of zij meenden dat een bepaalde kandidaat, ondanks een afwijzend advies, toch een goede kans maakte. Zij
steunden hierbij dan tevens op bedrijfsbeoordelingen en eigen indrukken. Wanneer een chef tegen een psychologisch advies inging,
diende hij dit wel uitdrukkelijk te motiveren ten overstaan van de
Sociale Afdeling. 93)
Per 1 januari 1951 werd een professioneel psychologe, mevrouw drs.
C. Nolst Trenite, die voorheen werkzaam was geweest bij de Nederlandsche Stichting voor Psychotechniek, met de leiding van de Psychotechnische Afdeling belast. Tekenend voor de toenmalige wetenschappelijke stand van zaken was dat het nieuwe hoofd geacht werd
zich, behalve in de concrete bedrijfsomstandigheden, ook in de grafologie te verdiepen. Grafologische methoden werden destijds met
name gehanteerd in verband met de voorselectie van grote aantallen
sollicitanten voor de lagere functies.
De verhouding ten opzichte van de Utrechtse stichting werd officieel
gewijzigd in een van samenwerking op gelijke voet, waarbij de Stichting zijn grafoloog ter beschikking zou blijven stellen, met het oog
op de analyse van de sollicitatiebrieven en het onderzoek van het
228

spontane handschrift bij de psychologische keuringen. Deze was bovendien voor de Stichting contactpersoon bij Hoogovens, met name ter
toelichting van de te Utrecht verrichte onderzoeken aan bedrijfschefs en voor functieanalyses. Voorts zou de Stichtin g proefleiders
voor het gecombineerde onderzoek leveren en in tweede instantie als
researchbron dienen. Anderzijds zou de Psychotechnische Afdeling als
bron van bedrijfskennis en als bemiddelende instantie in het bedrijf
voor de Nederlandsche Stichting voor Psychotechniek fungeren. 94)
In de eerste helft van de jaren vijftig vonden verificatie-onderzoeken plaats, die allen gunstige resultaten afwierpen. Bij deze
verificatie-onderzoeken werd echter steeds een vergelijking gemaakt
met het subjectieve oordeel van de afdelingschefs. Voor een wetenschappelijk meer verantwoorde validatie zouden andere methoden
(bijv. het meetbaar maken van aanvangs- en criteriumvariabelen,
daarna correlatierekening en vervolgens het opstellen van regressievergelijkingen en kruisvalidatie) noodzakelijk zijn geweest. De omstandigheden in het bedrijf waren hiervoor echter niet zo gunstig:
objectieve criteria waren moeilijk te verkrijgen,
- deze werden
van
doorgaans
produktie-variabelen afgeleid -, terwijl bij Hoogovens
de produktie in vele gevallen niet rechtstreeks afhankelijk was van
de activiteit van individuele arbeiders. Voorts bestond een zeer
groot aantal functies die onderling sterk verschillende criteria
vereisten en waarbij dan het aantal gegevens per functie veel te
klein was voor een adequate statistische verwerking. 95)
In samenhang met deze onderzoeken stelde men overigens vast, dat
vele van de nog gebruikte handvaardigheidsproeven (bijv. een veel
gehanteerde draadbuigproef) afkomstig waren uit de Duitse psychotechniek in de begintijd en vooral werden gehanteerd om allerlei
fijnmechanici en instrumentmakers en soortgelijke vaklieden te
selecteren voor leerlingenopleidin gen. De betrokken arbeiders bij
Hoogovens behoorden grotendeels niet tot deze categorie6n. Reeds
eerder had de Psychotechnische Afdeling geconstateerd, dat het
'
aspect handvaardigheid' in de testpraktijk bij Hoogovens vaak niet
of nauwelijks beoordeeld kon worden. Men was er dan ook toe overgegaan dit punt alleen te vermelden ten aanzien van functies, waarbij
dit werkelijk van belang was zoals bij de functie van instrumentmaker, glasblazer, kraandrijver, chauffeur e.d. 96)
Van meet af aan was de wijze van rapportage aan het bedrijf een
probleemgebied. In 1953 kwam een bezinning op gang die in de richting ging van een beleidsopvatting van minder schriftelijk rapporteren aan het bedrijf en het zoeken naar mogelijkheden voor meer mon-

deling overleg. In de daaropvolgende jaren vonden experimenten met

verschillende vormen van rapportering plaats, vooralsnog echter met
onbevredigende resultaten. 97)

5.7.3. Introductie en voorlichting
Bevorderlijke factoren voor de industridle accommodatie van nieuwe
werknemers waren de introductie en voorlichting, die tijdens en kort
na hun indiensttreding werden gegeven.
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Tijdens de algemene introductie die sedert eind 1946 plaatsvond,
werd door de afdeling met dezelfde naam aan alle nieuwelingen informatie over de ' werkgemeenschap KNHS N.V.' verstrekt. Dit geschiedde
meestal in het Vrijgezellenhuis, waar ook de Kern placht te vergaderen en de veiligheidscursussen voor het personeel werden gegeven. De
introductie omvatte algemene informatie over de structuur van het
bedrijvencomplex en het globale produktieproces. Aan de aanwezigen
werden hierbij diverse plattegronden en een algemeen produktieschema
getoond. Tevens werd een summiere uiteenzetting over de arbeidsvoorwaarden en de sociale bedrijfsvoorzieningen gegeven en werden de algemene veiligheidsinstructies onder de aandacht gebracht. Voorts
vond een korte bedrijfsexcursie plaats. Sedert 1947 vertoonde men
ook een speciale bedrijfsfilm (duur ongeveer 66n uur).
Hoewel het idee van een bedrijfsboekje, waarin de meest relevante
informatie voor nieuwe werknemers zou zijn opgenomen, reeds tijdens
de Tweede Wereldoorlog was ontstaan en Blaauw dit nog eens nadrukkelijk in 1949 verwoordde, zou realisatie hiervan pas in 1959 plaatsvinden.
Belangrijker nog was de introductie in de werkomgeving zelf. Aan
de hand van een schema, in overleg met de afdelingschefs door de
voorlichtingsdienst ontwikkeld en tijdens kadercursussen behandeld,
werden nieuwkomers in grote lijnen vertrouwd gemaakt met de organisatie van hun afdeling. Tevens stelde men hen voor aan de toekomstige collega' s (ploeggenoten) en superieuren, en leidde men hen in hun
werk in, daarbij met name aandacht schenkend aan het veiligheidselement. De afdelingspersoneelschefs hadden in dezen een belangrijke
taak.

In de bedrijfskadertrainingen werd ten overstaan van het lager leidinggevend personeel de zorg voor een goede introductie van nieuwe
arbeiders voortdurend sterk beklemtoond.
Daarnaast was er de schriftelijke voorlichting. In 1946 werd de
uitgave van het geillustreerde maandblad S a m e n, die in de oorlog
(eind 1942) was stopgezet, weer hervat. In dit blad waren beschouwende artikelen over of in relatie tot het bedrijf opgenomen en werd
aan belangrijke gebeurtenissen uit de ' bedrij fssamenleving' aandacht
geschonken (reportages en verslagen). De redactie bestond uit vertegenwoordigers van directie en personeel. Op dit meer algemene blad
kon men zich tegen een geringe betaling abonneren. Het blad werd
echter minder gelezen door het arbeiderspersoneel in de fabrieken.
Sedert 1946 verscheen het aparte fabrieksorgaan H o o g o v e nK o e r i e r, dat een enigszins officieel karakter had en waarin
circulaires en mededelingen waren opgenomen. Het werd maandelijks
gratis onder de werknemers verspreid. In februari 1952 kwam hier het
nieuwe fabrieksorgaan D e G r i j p e r voor in de plaats, dat
eveneens maandelijks verscheen en gratis was. Dit minder officiale,
als ' gezinsblad' bedoelde orgaan onder redactie van de Sociale.Afdeling, bevatte, voortbordurend op de tijdens de introductie gelegde
grondslag, meer specifieke en actuele informatie over allerlei aangelegenheden in de fabrieken, nieuwe personeelsleden, verslagen van
de Kernvergaderingen, etc. 98)
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5.7.4. Bedrijfsonderwijs

Na de oorlog hervatte men allereerst het onderwijs in het kader
van

het leerlingstelsel. In

de

voormalige

tentoonstellingshal van

Van Leer' s Walsbedrijven N.V. werd in augustus 1945 met zeer primitieve middelen een nieuw begin gemaakt met het praktisch onderwijs.
Men ging van start met 33 leerlingen, verdeeld in de groepen bankwerkers, elektrici6ns, instrumentmakers en pijpenmonteurs. In november begon een cursus elektrisch lassen. Het theoretisch gedeelte van
dit onderwijs werd vanaf september 1946 zoals voorheen gegeven aan
de Nijverheidsschool te Beverwijk. In dezelfde maand nam men ook
opnieuw het fabriekonderwijs ter hand, thans
Onderwijs' (A.V.0.) genoemd.

'

Algemeen Vormend

Tevens werden successievelijk weer bedrijfsspecifieke cursussen ge-

introduceerd. In december 1946 begon men met een smelterscursus teneinde tegemoet te komen aan de behoefte aan smelters, die was ontstaan door de zich snel uitbreidende staalproduktie. Ook werd een
spoedcursus voor routine-draaiers ingesteld om een dreigend tekort
aan deze semi-vaklieden in de Centrale Werkplaats te voorkomen. In
het cursusjaar 1947 /48 omvatte het bedrijfsonderwijs voor arbeiders
weer ongeveer hetzelfde programma als voorheen het geval was geweest. 99) In de daaropvolgende jaren vond enige uitbreiding plaats.
De opzet bleef echter in hoofdlijnen gelijk aan die welke reeds kort
voor en tijdens de oorlog tot stand was gekomen, te weten voor vakliedenfuncties:
- een leerlingstelsel volgens artikel II van de Nijverheidsonderwijswet met opleidingen voor bankwerker, elektrici n, instrumentmaker, pijpbewerker; sedert 1952 ook een opleiding tot ' aankomend bedieningsvakman' . 100) Binnen de groep leerling-bankwerkers werd tijdens de opleiding de afstudeerrichting bepaald op grond van persoonlijke voorkeur en aanleg van de leerling. Men kon zich specialiseren
als machinebankwerker, constructiebankwerker, machinist, autogenisch
of elektrisch lasser, enz. De opleidingen tot bankwerker en elektrici5n duurden twee jaar, de overige drie jaar.
Voor de hogere produktiefuncties in de hoogovenafdeling, de staalfabriek en de walserijen bestonden bij Hoogovens, en in ons land als
geheel, geen opleidingen in het kader van enigerlei leerlingstelsel.
Dit in tegenstelling tot bijv. in Frankrijk (sinds 1949) en WestDuitsland (sinds 1954), waar men drie- R vierjarige wettelijk geregelde leerlingopleidingen kende, waarin naast de elementaire handvaardigheden van bankwerken, draaien, smeden, timmeren enz. de
grondbeginselen van het ruwijzer- en staalbereidingsproces alsmede
van het walsproces werden onderwezen. De betreffende opleidingen
werden afgesloten met /raktische stages in de verschillende bedrijfsafdelingen en tenslotte een langere stage in de afdeling waarvoor de leerling was bestemd. 101)
Voornoemd onderwijs bij Hoogovens werd gegeven aan jongens die in
het bezit waren van een diploma van een nijverheidsschool en een gedegen medische en 'psychotechnische keuring hadden ondergaan.
De examens werden afgenomen onder auspicil#n van de Stichting Be231

drijfsgroepen Metaal- en Electrotechnische Industrie (Bemetel) en de
Vereniging tot Bevordering van Electrotechnisch Vakonderwijs
(V.E.V.).De kosten van de opleiding waren voor rekening van het bedrijf; alleen was de leerling verplicht gedurende zijn opleiding
jaarlijks een bescheiden bedrag (in 1947 bijv. ca. f 12,-) aan
Bemetel bij te dragen. De leerlingen ontvingen een loon dat ongeveer
gelijk was aan het gemiddelde leeftijdsloon van jonge arbeiders, dat
voor de betreffende leeftijdscategorie gold.
Figuur 10 geeft een overzicht van het rendement van het leerlingstelsel tot en met 1955. 102)
Voorts bestonden in dezen nog de volgende onderwijsmogelijkheden:
- V.E.V.-cursussen (elektrician, monteur) met name voor arbeiders
die in de Elektrotechnische Afdeling werkzaam waren;
-V.V.A. -cursussen ter opleiding voor het diploma machinebankwerker;

- Technisch onderwijs op hoger niveau voor geschoolde arbeiders aan
de Technische Avondschool (T.A.S. ) , dat twee fasen kende: de eerste
drie jaar waren bedoeld ter verwerving van een meer gedegen technische vakbekwaamheid (specialisaties: werktuigbouwkunde, elektrotechniek; sedert 1954 ook chemische techniek en meet- en regeltechniek).
Daarna volgden twee jaar, waarin vooral een vergroting van het inzicht in bedrijfsorganisatorische zaken en intermenselijke verhoudingen centraal stond, ter voorbereiding op de vervulling van een
lagere leidinggevende functie in het bedrijf. Deze opleiding was,
wat het leerplan betrof, min of meer te vergelijken met die van een
(avond-) uitgebreid technische school (U .T.S. ) , met dien verstande
dat het onderwijs zoveel mogelijk was afgestemd op de eisen die ter
zake in het bedrijvencomplex werden gesteld. De Technische Avondschool ging in 1951 van start; tot en met het cursusjaar 1954/55

volgden in totaal 338 leerlingen deze opleiding.
Voor eenieder die behoefte gevoelde zijn kennis uit te breiden,
bestond het Algemeen Vormend Onderwijs (A.V .0. ) , dat ook wel werd
omschreven als een 'herhalings- en omscholingscursus' bestemd voor
de volwassen ongeschoolde en geoefende arbeiders. Dit twee jaar
durend onderwijs omvatte het ophalen van de lagere schoolkennis met
name op het stuk van de Nederlandse taal en rekenen en enige elementaire werktuig- en natuurkunde als voorbereiding op de toekomstige
toelating tot de in het bedrijf gegeven technische vervolgcursussen
(zie hierna) . Het niveau van het A.V.0. was gelijk aan dat van de
aan avond-nijverheidsscholen gegeven tweejarige aanvullende avondcursus voor oud-leerlingen van de lagere technische scholen. In de
cursusjaren 1946/47 tot en met 1954/55 volgden in totaal 1. 214 personen dit Algemeen Vormend Onderwijs.
Voornoemde cursus vormde de vooropleiding voor diverse bedrijfscursussen, samengevat cnder de verzamelnaam technische vervolgcursussen. Deze cursussen voor geoefende arbeiders, - ook nog wel 'kopcursussen' zoals voorheen genoemd -, leidden op tot de volgende
functies: routine-bankwerker, elektrici6n, elektrisch en autogenisch
lasser, smelter (staalfabriek of hoogoven), apparaatwachter Mekog
'
(soms ook aangeduid met de verwarring wekkende term chemisch vak232

VA ri

OVERZICI-IT

Figuur 10:

1938 t/m 1944 | 1945 | 1946
In opleiding

1

genomen

].

F

LIERLIrIGOPLEIDIFIG 4938-1955

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1:

1

i

DE

1947

li

3 „

...... 1' ..'

75
1,,1.9%.f#1
99 1 -199Ekli5WP

084

F#:1- 1 3 kiegr)%3#Min,

9%'.-rl:22 rit4 FITL- t Y fti k'. / *AS.; fi , Y--4·.--421

\. 11»,1.,g :Sf' i,2.IM .5.3 , 6' M'

Jf' 4 i'T dPi » "9 " ' IJ.' ' 1» ,':.

/

..

. A. t .<:.f//.....:.: ...

A

.

. .

·

:L--LE ·'-172 1
-...:ts"Id [121
1
In opleiding genomen
leeilingen sedert 1938

i:

.St :f

%0 Tr-1 5

S

:1

651

:

f

02 [Ih

4
0

5

M , I f

911 ,

6

[10

' ---1

r:;1

[th

(Ii'

.13
...

----JT---1-1 - 1 '- - /931·''
-

»

lilii

,; , -··

i.' : F-3,=,* T ---TF-re r---1;G# A=7%

N- 1.-1.Wl"..1,1....55,6,

rl ' '41:. I t _111.mil':1
'
/

Aantal perL dat theorelisch ter
beschikking kon komen

i- .13
3 r-

.
/K
&9'

RENDEMENT VAN DE
LEERLINGOPLEIDING

383

r, 1. f;;1+.i.:;P... t.;III.- ITI;1.

7ir<r.---:,A-'.:

.

1-IiII,;

Gediplo

meerd

17;il.- .f-Zil.
1:,r
' 9 ,; -•rk.
.0 ;....:

z.am

i

in bed,ijl werkzaam ultimo '65 217
Rendement

Idem inclusief 32 personen in

verplichte militaire dienst

56,7%

65 .%

RENDEMENT
VAN DE
GESLAAGDE LEERLING
EN
Gediplomeerde leirlingen
sedeit 1938

306

In bedrilf werkzaam uttinio '55 217
Rendement

,

' 1;
;

r-/ r-/
11 1.13;
' 1 '4 jt 4 ,O | ;J
.3

'll

;

Mr--*1-1.zz3
10-1«i
2-n
7#

|

E

|

f r.|ilt,., - »ai,i :,Pa / -:*5& ./lf.: 2

I ,Ili'llit Iti-14 l 1.1 .i- ,di ..i re-

lip:1 IN 14:1 11' 6 '11,11131 1,11,1.,1 1,1

30 18 · 40't 45 h. 45 21 5-6 10J-;71;<1 74 14*1 85|40<1• 8 '- b•d,lif

0

«+LL,L'-2. 'f : L: i.2 '..1-I '.

70,9%

Idem Includel 32 perionen in
verplichte militaire dienst
81,4%

;
;

1945

1946

1

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

man' ), loco- en kraandrijver. Tot deze technische vervolgcursussen
behoorden ook de opleidingen tot respectievelijk V.E.V. -aspirantsterkstroommonteur en -hulpmonteur sterkstroom, alsmede V .V. A .-gezel
machinebankwerker.
Bij elk van deze cursussen, waarvan de duur varieerde van &en tot
negen maanden, was in principe vereist, dat de gegadigde een functie

bekleedde die in overeenstemming was met de aard van de door hem te

volgen cursus. Men diende met de grondbeginselen van het vakgebied
vertrouwd te zijn en reeds enige praktische ervaring te hebben opgedaan. Een tweede hoofdvoorwaarde voor deelneming was, dat de gegadigde nog voldoende behouden had van de kennis der lagere en/of ambachtsschool (afhankelijk van de specifieke cursus). In dit verband
stelde de afdeling Onderwijs steeds een onderzoek in naar de kennis
van de aspirant-cursist. Was deze onvoldoende om direct de kopcursus
te kunnen volgen, dan bestond de mogelijkheid om eerst deel te nemen
aan het Algemeen Vormend Onderwijs of ingeval van een lager aanvangsniveau aan een voorbereidingscursus, waarvan de lesstof nog
eenvoudiger was, nl. een algemene ontwikkelingscursus en het ophalen

van lagere schoolkennis. 103)
Het voorafgaande kan schematisch als volgt worden samengevat (zie
figuur 11). Volledigheidshalve zijn ook de cursussen voor beambten
vermeld. 104)
Typerend voor de toenmalige algehele stand van zaken op het vlak
van de bedrijfsscholing in de ijzer- en staalindustrie was, dat de
benodigde leerstof voor bepaalde bedrijfscursussen - met name de
technische vervolgcursussen - veelal niet of onvoldoende in de bestaande vakliteratuur aanwezig was. De betrokken medewerkers van de
afdeling Onderwijs en de overige leerkrachten waren dan genoodzaakt
de lesstof zelf samen te stellen of allerlei bestaande bronnen te
combineren om tot een aaneensluitend geheel in een leergang te kunnen komen.

De kosten van de cursussen werden in beginsel door de deelnemers

zelf betaald. Deze varieerden, afhankelijk van het vereiste lesmateriaal, omstreeks 1954 van ca. f 10,- tot f 45,- per jaar. Voor bepaalde cursussen, zoals bijv. de V.E.V.-monteurscursussen en de
Technische Avondschool, werd door het bedrijf maximaal 50 % subsidie
verleend.

Medio 1954 ging men over tot een herziening van het leerlingstelsel, waarbij de klassikale onderwijsmethode werd gewijzigd in meer
individueel onderricht met een takenstelsel en tentamens. Hieraan
lagen niet alleen didactische overwegingen ten grondslag, - een door
de afdeling Onderwijs onderkende noodzaak tot individuele begeleiding en een groter appel op de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen -, maar ook een gevoelde behoefte aan
een nadere differentiatie van de opleiding, zodanig dat deze meer
zou zijn afgestemd op de onderscheiden intelligentieniveaus en behoeftenpatronen van de leerlingen. Ook de minder intenigente, maar
karakterologisch gezien voor het bedrijf zeer geschikte leerlingen
dienden voldoende aan hun trekken te kunnen komen en adequaat te
234

Figuur 11:

Studiemogelijkheden voor personeel KNHS N.V. anno 1952
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worden opgevangen en onderwezen, zo luidde hierbij de gedachte. Dit
laatste was des te klemmender, aangezien de behoefte aan geschoolde
arbeidskrachten in het bedrijf groter werd, terwijl het aantal aanmeldingen voor de leerlingopleiding indertijd juist een dalende tendens vertoonde. In andere landen van de E.G.K.S., o.a. Duitsland en
Frankrijk, had men in de ijzer- en staalindustrie relatief minder
problemen met de recrutering voor de betreffende opleidingen van een
voldoende aantal jonge arbeiders, die aan de gestelde eisen van geschiktheid voldeden. Dit had in belangrijke mate te maken met het
feit, dat aldaar een zekere traditie bestond dat opeenvolgende generaties uit bepaalde families in deze industrietak werkzaam waren.
Bovendien werden de jongens die zich voor de bedrijfsschool van
Hoogovens aanmeldden, nog aan een vrij scherpe psychotechnische selectie onderworpen, waardoor velen afvielen die karakterologisch
goed in het bedrijf zouden passen, maar wier intellectuele peil niet
voldoende werd geacht om met succes de opleiding te kunnen volgen.
105)
Begin november 1955 werd de leerlingenwerkplaats Rooswijk geopend.
Betekende de nieuwe accommodatie vergeleken met de situatie voordien, een grote verbetering, ook deze ruimte bleek reeds kort daarna
door het sterk toenemend aantal gerichte scholingscursussen nauwelijks toereikend te zijn. Pas in juni 1957 zou hierin verbetering
komen. Tot die tijd werden de theorielessen voor de leerlingen van
de bedrijfsschool en voor mensen uit het bedrijf die een cursus
volgden, in leslokalen van twee scholen in de gemeente Beverwijk en
een school in Velsen gegeven. 106)

5.7.5. Promotie- en ontslagbeleid

Niettegenstaande eerdergenoemde bedrijfsopleidingen eri onderwijsmogelijkheden bestonden in deze periode voor arbeiders slechts beperkte promotiemogelijkheden in het bedrijf. 107)
Promoties van arbeiders vonden hoofdzakelijk plaats ingeval van vacatures als gevolg van vertrek of pensionering en als gevolg van bedrijfsuitbreidingen. De promotiekansen waren voor vaklieden beperkt

tot het terrein van hun eigen vakgebied, waarop ze mogelijk voorman
of baas konden worden. Voor ongeschoolde arbeiders waren de promovele
tiemogelijkheden meer gedifferentieerd: diverse afdelingen,
soorten geoefende functies, lichamelijk werk in vele schakeringen.
Promoties van een arbeidersfunctie naar een beambtenfunctie waren
echter eerder uitzondering dan regel. Het betreffende percentage
schommelde in de jaren 1949-1955 tussen 0,7%e n l,7% , met een eenmalige uitschieter van 2,2 % in 1953 . Dit is ook niet zo verwonder-

lijk, gezien het verhoudingsgewijs beperkt aantal beambtenfuncties
(toezichthoudende en lagere leidinggevende functies) dat voor promoties van de daartoe in aanmerking komende arbeiders beschikbaar was,
alsook de relatief lage lonen van de lagere beambten. Dit laatste
nam overigens niet weg, dat de statusverschillen tussen arbeiders en
beambten destijds nog groot waren.
De gegadigden voor de hogere arbeidersfuncties werden gewoonlijk
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opnieuw psychologisch getest, terwijl ook hun personeelsdossier
waarin zich een heel scala van gegevens betreffende vooropleiding,
arbeidsverleden, functioneren in het bedrijf (bedrij fsbeoordelingen)
e.d. bevond, zorgvuldig werd geraadpleegd. Hoofdcriteria bij de promotie waren de door de bedrijfsleiding onderkende individuele arbeidskwaliteiten en de identificatie met het bedrijf. Anciiinniteit
vormde geen factor van betekenis, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de situatie in de Britse staalindustrie. Een uitzondering
hierop vormde het promotiebeleid in Walserij-Oost ten aanzien van
met name de walsers.
De bedrijfsleiding waakte ervoor
om de sociologische bindin g
(groepsloyaliteit e. d. ) van de werknemers niet te verbreken.In vele
gevallen bestond binnen het bedrijf een vrij sterke groepscohesie,
hetgeen na onze eerdere kennisname van de sociale implicaties van de
technische en organisatorische bedrijfsomstandigheden geen verwondering meer wekt. Mede als gevolg hiervan kwamen overplaatsingen van
arbeiders van de ene naar de andere positie op hetzelfde functieniveau niet zo vaak voor. Dergelijke overplaatsin gen waren eerder het
resultaat van technisch-organisatorische veranderingen, dan dat zij
stelselmatig en voortdurend bij een ' gelijkblijvend' produktieproces
plaatsvonden. 108) Wel deed zich in perioden, waarin een groot gebrek aan val, ieden bestond, - dit was o.a. medio 1955 in verhevigde
mate het geval -, begrijpelijkerwijs de tendens voor om de vaklieden
sneller promotie te laten maken teneinde de zuigkracht van buiten
het bedrijf weg te nemen. 109)
Overplaatsin g (en ten dele ook promotie) op grotere schaal kwam
slechts voor ingeval van snelle veranderingen en groei van het bedrijvencomplex. In hoofdstuk 6 zullen wij hier nader op ingaan, voor
wat betreft de eerste helft van de jaren vijftig.
Voor promotie naar en in de geschoolde functies werd of overlegging van een diploma in overeenstemming met de betreffende functie
gevraagd of de kandidaten moesten zich onderwerpen aan een bedrijfsexamen. Zoals traditioneel binnen het bedrijf het geval was, vond
promotie van de ongeschoolden via een naselectie-in-de-praktijk
plaats. Bij gebleken geschiktheid werd men in een van de vele geoefende functies aangesteld. Deze gang van zaken kon worden versneld
door de praktijkervaring geheel of gedeeltelijk te vervangen door
het volgen van een van de bedrijfsspecifieke cursussen. 110) Van een
stelselmatig loopbaanbeheer (carriereplanning) ten aanzien van arbeiders was in deze jaren overigens nog geen sprake.

In principe werden degenen die voor onbepaalde tijd waren aangesteld, niet ontslagen. Deze maatschappelijke zekerheid, in combinatie met het gegeven van de relatief grote overheidsparticipatie in
het aandelenkapitaal (met name bij Breedband), gaf onder arbeiders
zelfs wel aanleiding tot het misverstand dat het gehele Hoogovencomplex in feite een staatsbedrijf zou zijn. Wanneer bepaalde arbeidsplaatsen of functies werden opgeheven als gevolg van een technischorganisatorische verandering binnen een afdeling, trachtte men de
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oude arbeidersbezetting zoveel mogelijk te handhaven en deze arbeiders de mogelijkheid te bieden om zich aan de nieuwe bedrijfsomstandigheden te accommoderen, zonder te worden ontslagen. Staaltjes van
dit beleid zullen we in het volgend hoofdstuk in relatie tot dergelijke veranderingsprocessen binnen de Martinstaalfabriek en de walserijen OValserij-Oost/Breedband) in ogenschouw nemen.
Op deze regel waren twee duidelijke uitzonderingen: het beleid ten
aanzien van werknemers van wie de gezondheid zo slecht was dat dit
een bron van voortdurende bedrij fsrisico' s of absenteTsme was, en
dat ten aanzien van personen die er niet in slaagden een modus
vivendi te vinden in een specifieke functie na reeds ettelijke malen
te zijn overgeplaatst.
Beschikten de arbeiders aldus over een stevig maatschappelijk houvast, anderzijds werd hen van bedrijfswege over het algemeen niets
in de weg gelegd, wanneer zij bij andere bedrijven wensten te solliciteren. 111)

5.8. Maatschappelijke activiteiten ten aanzien van het arbeiders-

personeel buiten het bedrijf

Er heerste bij de ondernemingsleiding het levendig besef, dat zij
zich kon noch mocht onttrekken aan haar verantwoordelijkheid voor
het scheppen van voorzieningen die als gevolg van de aanwezigheid
van de onderneming in de omringende streek noodzakelijk waren. Aldus
hoopte zij tevens een "geest van welwnlendheid" en belangstelling
ten opzichte van de onderneming te kweken. 112) In tegenstelling tot
bijvoorbeeld een bedrijf als Philips Eindhoven (bij Hoogovens in
dezen vaak als negatief referentiepunt genoemd), dat zelf de creatie
van een uitgebreid scala van voorzieningen in de woon- en leefomgeving van zijn werknemers ter hand had genomen, koos Hoogovens voor
het stimuleren en financieel ondersteunen van allerlei initiatieven
en activiteiten, voortkomend uit de streek. Dit was in overeenstemming met de basisfilosofie van de ondernemingsleiding, dat het eigen
initiatief en de zelfwerkzaamheid van de werknemers dienden te worden gestimuleerd. Waar nodig en mogelijk namen vertegenwoordigers
van het bedrij f actie f deel aan het denkproces bij de ontwikkelin g
en realisatie van nieuwe initiatieven. Het stimuleren en subsidi6ren
van de activiteiten van diverse stichtingen en instellingen in de
streek betekenden uiteraard wel, dat Hoogovens mede de richting bepaalde, waarin deze activiteiten zich ontwikkelden.
In dit kader verleende het bedrijf vanaf 1951 materidle, morele en
personele steun aan het sociaal-culturele werk dat werd ge6ntameerd
door de zgn. industrievolkshuizen in de IJmond. Tevens was het bedrijf van meet af aan betrokken bij het ontwikkelen van het maatschappelijk en cultureel opbouwwerk in de regio. Hoogovens bood in
dit verband financi6le steun aan en nam zitting in de begeleidingscommissie van het grote sociologisch IJmondonderzoek, dat in 1955
van start ging.
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Voorts gaf het bedrijf alle ruimte en financilile ondersteuning aan
het pastoraal werk onder industriearbeiders, dat werd ge ntameerd
door de kerkelijke instanties ' Evangelie en Industrie' en het r.k.
Bedrijfsapostolaat.
De betreffende activiteiten hebben alle een duidelijke rol gespeeld
bij de sociale integratie van Hoogoven-arbeiders - met name migranten onder hen - in het woon- en leefmilieu. Om deze reden gaan wij
hier nader op voornoemde maatschappelijke activiteiten in.
5.8.1. Het industrievolkshuiswerk
Het

eerste

industrievolkshuis

ter

plaatse,

Kennemerstaten te

Velsen-Noord, is voortgekomen uit de personeelsvereniging Hoogovenstaten. Een personeelsvereniging in engere zin was Hoogovenstaten,
met zijn vele buitenleden, rond 1950 al lang niet meer. Er bestonden
bij de directie bezwaren tegen het blijven verlenen van een grote
subsidie, terwijl de vereniging op dat moment binnen het bedrij f
niet bijster populair was. Toentertijd waren slechts ca. 800 van de
bijna 7.000 Hoogoven-werknemers lid. Bovendien waren andere opvattingen ontstaan omtrent de gewenste verhouding tussen het bedrijf en
Hoogovenstaten. De bestaande band werd als te nauw ervaren. Dit
alles leidde eind maart 1951 tot de stichting van Kennemerstaten,
formeel een los van Hoogovens staande instelling, waaraan diverse
bedrijven uit het IJmondgebied (naast de KNHS N.V. o.a. de N.V.
Koninklijke Papierfabrieken Van Gelder Zonen, de N.V. Plaatwellerij,
de P.E.N.-Centrale), de gemeenten Velsen en Beverwijk, verscheidene
Kerken en levensbeschouwelijke groeperingen - behalve in de eerste
periode de rooms-katholieke zuil 113) - en een deel van de vakbeweging (N.V.V.-afdelingen te Beverwijk en IJmuiden) morele en financiale steun verleenden.
Kennemerstaten sloot zich aan bij de Nederlandse Bond voor Sociaal-Cultureel Vormingswerk (voortgekomen uit de Nederlandse Bond
voor Volkshuizen ) , waarmee een deel van het werk,i.c. het werk voor
de ' massajeugd', voor subsidie in aanmerking kwam, in het kader van
Scholing buiten Schoolverband van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Zij was nu tot 'industrievolkshuis' geworden,
zich in eerste instantie richtend op de industriebevolking van
V elsen-Noord. Het kreeg al spoedig naast zich een d6pendance te
Beverwijk die was voortgekomen uit het van Kennemerstaten afgesplitste jeugdwerk, dat in Beverwijk plaats vond. Beide volkshuizen
verenigden zich officieel per 1 januari 1953 in F.I.V.O.Y. (Federatie van Industrievolkshuizen om de IJmond). De betrokken industridle
ondernemingen, kerkelijke en levensbeschouwelijke groeperingen, en
vakorganisaties waren vertegenwoordigd in het betreffende curatorium. 114) Kennemerstaten was gericht op het bieden van mogelijkheden tot 'karaktervormende vrijetijdsbesteding' . Men hoopte door middel van het vormingswerk het verantwoordelijkheidsbesef (in de ruimste zin) van de leden te ontwikkelen en hen door diverse activiteiten met een A.J. C.-achtig karakter op een 'hoger cultureel peil' te
brengen, een soort moderne variant van het oudere opvoedingsideaal
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inzake de ' verheffing des volks' en in dit opzicht in wezen een
voortzetting van de traditie van Hoogovenstaten.
Naast Kennemerstaten was binnen het bedrijf een aparte organisatie
ontstaan, die zich bezighield met de ontspanning van het personeel
van Hoogovens. Deze ontspanning, uitsluitend voor en door het personeel, kreeg een incidenteel karakter: de activiteiten vonden niet
volgens een vast programma plaats; de deelnemers waren niet tot het
lidmaatschap van een bepaalde vereniging verplicht. De uitvoering
was in handen van de Commissie voor Bedrijfsontspanning, samengesteld uit leden van het dagelijks bestuur van Kennemerstaten, vertegenwoordigers van de Sociale Afdeling en enkele personeelsleden die
reeds hun sporen op dit terrein hadden verdiend. Hiermee was een
splitsing tot stand gebracht tussen het personeelsontwikkelingswerk
binnen het bedrijf en het vormingswerk buiten het bedrijf. 115) Het
personeelswerk zou ' de massa' in eerste instantie moeten opvangen en
voorbereiden voor de meer essentide activiteiten van het industrievolkshuis, zo redeneerden de vertegenwoordigers van Hoogovens in het
dagelijks bestuur van Kennemerstaten:H. Voorzanger, sinds 1949 in
dienst als bedrijfsarts, en drs. A. Demmers, voordien belast met de
leiding van Hoogovenstaten en nu ook weer de drijvende kracht achter

Kennemerstaten. 116).
Enkele jaren later zou directeur Ingen Housz binnenshuis nog de
gedachte opperen om naast Kennemerstaten tot een opzet van een of

meer buurthuizen in de omgeving van het bedrijf te geraken, waarbij
wel een duidelijk Hoogoven-karakter zou bestaan analoog aan de vroegere situatie bij Hoogovenstaten: alle Hoogoven-mensen uit de betreffende buurt zouden er rechtens lid van zijn; met instemming van
de Hoogoven-leden zouden andere mensen uit de buurt buiten-lid kunnen worden. Hierdoor zou een duidelijker relatie tussen de situatie
binnen het bedrijf en daarbuiten kunnen worden gelegd dan bij Kennemerstaten mogelijk c.q. geoorloofd was . Voor degenen die hierom verzochten, zou dan in dit buurthuis "de gedachtenwisseling naar levensbeschouwelijke aard kunnen worden verdiept, onder medewerking
van de geestelijke leiders (kerkelijke en andere) die daartoe geroepen zouden kunnen worden." 117) Deze gedachte is echter niet gerealiseerd, omdat de heersende maatschappelijke inzichten en verhoudingen zich ondertussen in de richting van een veel lossere band tussen
bedrijf en verenigingsleven hadden ontwikkeld.

Gedachten omtrent het steunen van volkshuiswerk leefden nauwelijks
in andere bedrijven in ons land. Bij grote ondernemingen als Philips
en Staatsmijnen was intussen het streven ontstaan om het ontwikkelingswerk van het personeel minder nauw aan het bedrijf te koppelen.
Een belangrijk verschil met de situatie in andere industriecentra
was het gegeven, dat Hoogovenstaten respectievelijk Kennemerstaten
vanuit een specifieke ideole achtergrond werkzaam waren en zich
daarbij bewust richtten op de 'opvoeding van de massa' . Op een landelijk congres over bedrijfspedagogiek onder auspicidn van het
Twents Instituut voor Opvoeding in september 1949, hadden diverse
sprekers - o.a.i r.W. van Dorp, voorzitter van Philips Vereniging
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voor Onderwijs en Volksontwikkeling, en de bekende personalistischsocialistisch georiiinteerde theoloog-socioloog, prof. dr. W. Banning
- bezwaren aangetekend
tegen de bedrijfspedagogische idealen die de
van
koesterde.
Deze leidden huns inziens tot een
leiding
Hoogovens
te verregaande bemoeienis met het persoonlijk leven van de arbeider.
Zij wilden de bedrijfsbemoeienis strikt beperkt zien tot het aanleren en vermeerderen of verbeteren van die kennis en vaardigheden,
die vereist waren voor het op adequate wijze vervullen van de arbeidstaak (bedrijfsscholing- en onderwijs, zo nodig ook bazentraining). Het bedrijf had zich verder niet in te laten met de bevordering van de geestelijke ontplooiing der arbeiders. Deze zorg voor
volksontwikkeling en -opvoeding, vrije tijdsbesteding e.d. diende
het bedrijf over te laten aan de overheid en / of particuliere instellingen, waarbij het eventueel financiidle steun zou kunnen verlenen.
De omzetting van Hoogovenstaten in Kennemerstaten zou men kunnen
zien als een gedeeltelijke tegemoetkoming aan voornoemde bezwaren:
loskoppeling van het volksontwikkelingswerk van het ' bedrijfsbindingswerk' . Het mag overigens ironisch heten, dat notabene uit de
mond van een vertegenwoordiger van Philips tegen een te grote bedrijfsbemoeienis werd gewaarschuwd, waar juist het ' Philipswerk'
door Hoogoven-mensen als negatief referentiepunt werd beschouwd.
118)

Het was in het kader van het werk van het industrievolkshuis, dat
Hoogovens zich indirect - samen met andere bedrijven en plaatselijke
instellingen - ging bezighouden met de sociale aspecten van migratie
in het IJmondgebied. Dit was geheel in lijn met althans de beleidsvoornemens van de landelijke overheid terzake, in het kader van de
naoorlogse industrialisatiepolitiek, waarbij naast economische en
planologische maatregelen ook sociale en sociaal-pedagogische maatregelen waren voorzien. Vooral in relatie

tot de gewenste soepele

"aanpassing van plattelanders
aan het industri le arbeidsmilieu"
zouden dorps- en buurthuizen en volkshogescholen - zo luidde de gedachte - een belangrijke rol kunnen spelen bij het aankweken van de
hiertoe vereiste gedragseigenschappen, o.a. in verband met de gewenning aan het strakkere industriille ritme en de aan de arbeidsverdeling gebonden discipline in de fabriek. 119)
Bij dit industrievolkshuiswerk speelden opvattingen, typerend voor
het eind van de jaren veertig en de jaren vijftig, over de noodzaak
tot bestrijding van massificatie- en ontwortelingsverschijnselen een
belangrijke rol. Het betrof hier een zekere sociale bewogenheid,
wortelend in een over het algemeen conservatief getinte cultuurkritiek op de moderne industriole samenleving. Een meer genuanceerde,
zo men wil progressieve, benadering van het ' massificatieproces'
bood het werk van eerdergenoemde Banning, hoogleraar in de kerkelijke en wijsgerige sociologie aan de Rijksuniversiteit te Leiden, met
wie de leiding van de Sociale Afdeling incidenteel contact had.
120)

Men was beducht voor ' massavorming', die zich juist in centra met

een sterk toenemende industrialisatie als het IJmondgebied zou voor241

doen. Migratie werd als 66n van de belangrijkste oorzaken daarvan
gezien:
"De vestiging van een groot bedrijf heeft tengevolge, dat er
grote massa' s mensen in de omgeving van zo' n bedrijf gaan wonen.
Deze mensen worden losgerukt uit hun oorspronkelijke vertrouwde
milieu. In dat oorspronkelijke milieu werd hun gedrag voor een
groot deel bepaald door de daar heersende gewoonten ( . . .) . In het
nieuwe milieu moeten de mensen hun gedragslijn zelf bepalen. Zulke
traditionele gedragsregels bestaan daar niet", zo duidde de bedrijfsarts,H. Voorzanger, de z.i. anomische toestand in de IJmond
aan. 121)

Kenmerkend voor de ' massamens' zou zijn, dat deze niet langer de
waarde van bepaalde sociale verbanden en de vormende werking daarvan
kende noch onderkende. Het dagelijks bestuur van Kennemerstaten
bracht zijn probleemdiagnose terzake in een nota over doelstellingen, werkwijze en activiteiten van het industrievolkshuis Kennemerstaten als volgt tot uitdrukking:
"Hij ( de massamens, mve) wenst zich niet te binden (gezin,
werkgemeenschap, etc.), noch verantwoordelijkheid te dragen. Hij
kiest de weg van de minste weerstand. Hij zoekt naar hevige emoties zonder nawerking (vermaaksindustrie), heeft geen plan voor de
toekomst en staat dientengevolge zonder veel kritiek tegenover
leuzen die gemak en voorspoed beloven, zonder de intrinsieke waarde daarvan te toetsen. De massamens heeft geen vertrouwen in eigen

persoonlijkheid, wantrouwt daarom zijn medemens en reageert daarom
vijandig op zijn omgeving." 122)
Overigens zou in de moderne, industridle samenleving eenieder min of
ofmeer gemassificeerd zijn, de leidinggevende groepen incluis,
schoon in de praktijk de focus primair op de categorie ·van industrie-arbeiders werd gericht.
Indicaties van ' massavorming' in Velsen-Noord en Beverwijk waren
volgens de betrokken bestuurders de toenemende onkerkelijkheid blijkens dalende cijfers van kerklidmaatschap -, snelle structuurwijziging van de plaatselijk bevolkingsopbouw, snelle bevolkingstoename vooral als gevolg van migratie, alsmede het sterk toegenomen
percentage van niet bij jeugdorganisatied aangesloten jongeren (ca.
85 % ongeorganiseerde jongeren te Beverwijk in 1950) .
Men achtte het noodzakelijk de massamens behulpzaam te zijn bij het
vinden van compensatie voor hetgeen hij miste en dit op een verantwoorde wijze te doen. Hiertoe waren instellingen nodig die zich op
"sociaal-pedagogisch verantwoorde wijze" met het probleem bezighielden en door hun geaardheid en methodiek tot de oplossing van het

massificatieprobleem zouden bijdragen. Dit werk kon noch mocht door
e&n zuil (religieuze of levensbeschouwelijke richting) worden geantameerd: "De oplossing van het massificatieprobleem kan immers eerst
bereikt worden, wanneer de enkeling zich bewust weet van, en zich
verantwoordelijk gevoelt voor Rl de levensverbanden, waarvan hij
deel uitmaakt", was hier de leidinggevende gedachte. 123)
Met het massificatieprobleem zouden de traditionele levensbeschouwelijke groeperingen eigenlijk geen raad weten, omdat zij hun greep
op ' de massa' verloren hadden. Een belangrijke inspiratiebron van
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het volkshuiswerk door Kennemerstaten was het sociaal, op de wereld
gerichte christendom. In dit geval betekende dit een geloof uitdragen in algemeen ontwikkelingswerk, terwijl tevens zeker in het begin
de morele herbewapeningsideologie in het geding was ( het nastreven
van wat werd genoemd: een "consequente levenshouding"):
"Het is een visie die enerzijds fel bestreden wordt door de
rooms-katholieke kerk en een deel der christelijke wereld, maar
anderzijds sterk opkomt ( zie sociaal-christelijk congres), terwijl
deze visie de weg opent tot een werkelijke plaatselijke gemeenschap, ten bate dus van de grote bedrijven", aldus dokter
Voorzanger in 1953, in een persoonlijke notitie aan Blaauw.
124)

Tijdens het door Voorzanger genoemde sociaal-christelijk congres, in
november 1952 te Utrecht gehouden, formuleerde de secretaris van het
C.N.V. het sociale vraagstuk aldus: De massificatie, de geestelijkzedelijke verproletarisering van de mens, zijn ontpersoonlijking en
de hem bedreigende secularisatie in onderneming en bedrijf, vormen
tezamen de kern van de sociale kwestie. Het gaat in deze problematiek om de mens die door allerlei oorzaken losgerukt is uit zijn organisch verband, losgeslagen uit de samenleving van onderneming en
bedrijf. Het grootste euvel van de arbeid in zijn moderne gestalte
is dat het organische uit de arbeid verloren is gegaan en dat het
organisatorische daarvoor in de plaats is gekomen. 125)

De methodiek die de pleitbezorgers van het industrievolkshuis

'
voorstonden, was die van het zgn. settlement work' . Deze beweging,
aan het eind van de vorige eeuw en het begin van deze eeuw meestal
door toedoen van sociaal bewogen leden van de burgerij in Engeland
ontstaan, stelde zich oorspronkelijk ten doel om jeugdigen en volwassenen uit arme stadsdelen maatschappelijk ' op te heffen' . Het
stedelijk proletariaat diende maatschappelijk heraangepast te worden, door bijvoorbeeld hulpverlening en culturele activiteiten.
Volks-, club- en/of buurthuizen namen hierbij een centrale plaats
in. Deze boden de noodzakelijke ruimtelijke accommodatie en faciliteiten en fungeerden tevens als or ntatiepunt voor de betreffende
buurt of wijk. Bekende volkshuizen ('Ons Huis') in ons land waren
die in Rotterdam, Amsterdam, Leiden en Utrecht. Ook waren er vertakkingen van deze beweging op het platteland ( dorpshuizen) . In 1928
werden deze activiteiten op landelijk niveau gebundeld door de oprichting van de Nederlandse Bond van Volkshuizen (N.B.V.). Na de
Tweede Wereldoorlog is dit werk voortgezet met een minder uitgesproken accent op gedepriveerde groepen, hoewel ook nu de aandacht nog
steeds uitging naar bevolkingscategori n, die zoals het heette in
sociaal en cultureel opzicht waren achtergebleven of waarvan men
vreesde, dat zij het slachtoffer zouden worden van het massificatieproces in de moderne, anomische samenleving. 126)
De leiding van Kennemerstaten baseerde zich vooral op het ' settlement work' in de V.S. 127), ofschoon men in beleidsnota's ook wel
verwees naar soortgelijke instellingen in Engelse industriegebieden,
'
de zgn. community-centres' . De Amerikaanse variant vormde een van

243

de belangrijkste wortels van het ' community organization work', dat
omstreeks het midden van de jaren vijftig in Nederland is geTmporteerd en samen met een oudere Nederlandse vorm van opbouwwerk (ontstaan in achtergebleven plattelandsgebieden met Drenthe als klassiek

voorbeeld) werd geincorporeerd in het zgn. maatschappelijk opbouwwerk. Dit werk richtte zich op de sociale begeleiding en verandering
in grotere sociale verbanden, bijvoorbeeld de ontwikkelingsgebieden,
maar ook een zogeheten 'omgekeerd probleemgebied'

als de IJmond.

128)

In het industrievolkshuis Kennemerstaten nam het werk voor de
jeugd, met name de ongeorganiseerde jeugd, een belangrijke plaats
in. Door de massajeugd op te vangen en te begeleiden - zo was de
verwachting - zou het peil van de toekomstige industrie-arbeiders
worden verbeterd. In dit verband verleende Hoogovens ook financi5le
steun aan de landelijke acties, die door de Commissie Massajeugdwerk
van het Centraal Sociaal Werkgevers Verbond sedert 1949 ten bate van
het massajeugdwerk, veelal clubhuiswerk, werden gevoerd. In de jaren
1949-1955 betrof dit in totaal een bedrag van f 60.750,-. 129) Men
achtte het jeugdwerk echter niet denkbaar zonder ook de ouders (het
gehele gezin) erbij te betrekken. Kortom, idealiter een hechte integratie van jeugdwerk en volwassenenvorming. Bovendien was het industrievolkshuis annex buurtcentrum uitdrukkelijk bedoeld als integratief medium voor het sociale installatieproces van nieuwe gezinnen in de buurt. Dit werd in het bijzonder van belang geacht voor
migrantengezinnen, afkomstig van het platteland.
Voor het bedrijfsleven zou het industrievolkshuis vooral daarom
een waardevolle functie vervullen, omdat het de 'integratie van de
persoonlijkheid' beoogde en daarmee indirect de geestelijke gezondheid van de in de onderneming werkzame personen zou helpen bevorderen. De personeelsafdeling van Hoogovens beschouwde het werk van
Kennemerstaten als een noodzakelijk complement op het sociale beleid
van de onderneming, waarmee de leiding blijk gaf verantwoordelijkheid te hebben aanvaard voor zowel het materidle als het geestelijke
welzijn van haar werknemers. 130)
De verdere ontwikkeling van F.I.V.O.Y.i n deze periode verliep als
volgt: Oorspronkelijk was er slechts 66n lichaam dat zich bezig
hield met de uitvoering van een programma voor de bevolking,
nl.
Kennemerstaten. Het bestuur kwam echter al spoedig tot de conclusie,
dat het verschillende bevolkingsgroepen ook op verschillende wijze
diende te benaderen, hetgeen leidde tot een verdeling van taken en
overdracht van verantwoordelijkheden. Zodoende ging het buurthuis
in Velsen-Noord zich voornamelijk richten op de ' zwak-sociale groepen' en de 'massajeugd', terwijl het afdelingswerk zich hoofdzakelijk ontwikkelde in de richting van het sociaal-cultureel ontwikkei
lingswerk. Voor dit afdelingswerk beschikte men o.a. over een clubgebouw, ' Het Statenhuis' in Bever;*ijk, en het sportpark Watervliet
in Velsen-Noord. Het Buurthuis Kennemerstaten bleef, zowel wat
plaats van vestiging als wat bestuurssamenstelling betrof, nog verbonden met de oorspronkelijke vereniging. Het ' Groene Huis ", oorspronkelijk de Beverwijkse d6pendance van het Buurthuis, groeide uit
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tot een zelfstandig geheel in het oude centrum van Beverwijk. In
januari 1953 bedroeg het aantal leden van de vereniging Kennemerstaten ruim 3.000, verdeeld over 24 afdelingen. Bij het massajeugdwerk
in Beverwijk en Velsen-Noord waren naar schatting 500 jongeren betrokken. 131) Over de jaren 1953-1955 verleende Hoogovens aan
F.I.V.O.Y. in totaal voor een bedrag van ca. f 64.800,- aan subsidies, waarvan f 43.362,- voor het specifieke jeugdwerk was bestemd.
132)

GeTnspireerd door het type sociaal-wetenschappelijk onderzoek dat
in Amerika onderdeel vormde van het ' settlement work', is reeds in
1951 door staf en bestuur van Kennemerstaten een begin gemaakt met
het verzamelen van relevante gegevens over het functioneren van de
vereniging. Mede op grond van de eigen, op bepaalde punten frustrerende ervaringen met het volkshuiswerk en een analyse van fragmentarische gegevens en indrukken betreffende het woon- en leefklimaat,
waarin de migratieproblematiek een belangrijke plaats innam, onderkende het bestuur van F.I.V.O.Y. de noodzaak tot het verrichten van
een gedegen sociologisch onderzoek. Op initiatie f van het bestuur
vond in februari 1954 een bespreking met de landelijke sociologische
instituten van de diverse zuilen, de Planologische Dienst van NoordHolland en de Stichting Noordholland voor Maatschappelijk Werk
plaats over de vraag, of sociaal-wetenschappelijk onderzoek een bijdrage zou kunnen leveren tot het meester worden van de maatschappelijke problemen die zich in de IJmond voordeden. Men was unaniem van
oordeel, dat dit het geval zou kunnen zijn. De eensluidende conclusie was zelfs, dat sociaal-wetenschappelijk onderzoek voorwaarde
diende te zijn voor een toekomstig beleid in dezen. De Stichting
Noordholland voor Maatschappelijk Werk werd verzocht een plan tot
een dergelijk onderzoek *uit te werken en tevens te trachten de financiering rond te krijgen. Aldus geschiedde. In de daaropvolgende
periode vond in de IJmond een omvangrijk sociologisch onderzoek
plaats met financildle steun van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en
Velsen en de grote bedrijven in de IJmond: Hoogovens, de N.V. Plaatwellerij en de N.V. Koninklijke Papierfabrieken Van Gelder Zonen.
Het was voor het eerst in Nederland, dat het industrieel bedrijfsleven rechtstreeks een financi6le bijdrage leverde in de kosten van
een onderzoek naar de maatschappelijke verhoudingen buiten het bedrijf. Hoogovens verleende ten behoeve van de uitvoering van het
IJmond-onderzoek, waarvan de kosten voor de jaren 1955 en 1956 op in
totaal f 70.000,- waren geraamd, een subsidie van f 10.000,-. Het
Ministerie van Maatschappelijk Werk kende een subsidie van
f 20.000,- toe. 133)

-

5.8.2. Steun aan industriepastoraat : ' Evangelie en Industrie ' en
r.k. Bedrijfsapostolaat

In 1948 zijn tussen vertegenwoordigers van verschillende protestantse kerken in de IJmond onderlinge gesprekken over de sociaalreligieuze problematiek in de IJmond op gang gebracht, waarin een
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ernstige verontrusting over de toenemende onkerkelijkheid van de
werknemers in de industrie aan de dag trad. Hierbij hield men met
name de blik gericht op de rurale migranten-arbeiders uit het noorden en oosten van het land, die door de plaatselijke industrie waren
aangetrokken. Dezen waren vaak in de dorpen, waaruit zij kwamen, nog
wel aan de kerk verbonden, maar dreigden bij de overgang naar het
industriegebied de IJmond, zo heette het, "verloren te geraken in de
massa", terwijl hun kerkelijke belangstelling dikwijls tot het nulpunt daalde. 134)
Daarnaast riepen de morele herbewapeningsideologie en het sociaal,
op de wereld gericht christendom bij christelijk bewogen mensen in
de plaatselijke bedrijven, waaronder met name Hoogovens, het besef
wakker, dat er een noodzaak zou bestaan aan een activering van het
christelijk leven in de werkomgeving. Huns inziens lag hier een duidelijke taak voor de protestants-christelijke kerken. De leiding van
de Sociale Afdeling deed - zij het niet met zoveel woorden maar wel
feitelijk - een beroep op deze kerken om het werk van de afdeling
Training en Vorming, destijds zoals we hiervoor zagen een mengeling
van ' human relations' en Morele Herbewapening, aan te vunen.
Na veel overleg riep een aantal plaatselijke kerken een werkgroep in
het leven, die zou trachten wegen en middelen te vinden om industrie-werknemers op een dusdanige wijze te benaderen, dat dezen werkelijk weer de geestelijke steun zouden ontvangen, die ze - in de
- nodig hadden.
perceptie van de betrokken kerkelijke autoriteiten
De Nederlands Hervormde Kerk stelde een w.i.k.a. (werker in kerkehjke arbeid) voor een deel van zijn werktijd ter beschikking, terwijl ook d s.A. Schweitzer, evangelisatiepredikant van de Gereformeerde Kerk te Beverwijk, zijn medewerking verleende. In 1952 gelukte het om de middeien te fourneren voor de aanstelling van een volledige kracht, die in september van dat jaar werd aangetrokken. Het
betrof hier een w.i.k.a., de heer Steigstra. Tevens werd de organi'
satie geconsolideerd door de oprichting van de stichting Evangelie
en Industrie rond de IJmond' . De financiering bestond uit een bijdrage van de Nood-Commissie Noordholland van de Nederlands Hervormde
Kerk, van het plaatselijk bedrijfsleven (waaronder Hoogovens) en uit
bijdragen van de afzonderlijke kerken die in de stichting samenwerkten (Oud-Katholiek, Hervormd, Gereformeerd, Luthers, Remonstrant en
ook het Leger des Heils). Met de oprichting van deze stichting beet
- onder dezelfde
men landelijk de spits af. Soortgelijke stichtingen
naam - werden in het leven geroepen in Arnhem en in industriecentra
als Zaandam en Schiedam. Hierbij had men zich laten inspireren door
vormen van pastoraal werk onder industrie-arbeiders in industriegebieden elders in Europa (Engeland - staalindustrie in Sheffield -,
Schotland, Duitsland, Zwitserland) en Noord-Amerika.
Wat in dit verband van belang is, is dat in het kader van het pastoraal werk huisbezoeken werden afgelegd, vooral bij nieuwkomers, en
bij mensen die met psychosociale c.q. religieuze problemen kampten.
Hiervoor waren enkele kerken ertoe overgegaan per wijk een zgn. industrie-ouderling aan te stellen. Deze had tot taak om - in overleg
met zijn kerkeraad en ' Evangelie en Industrie' - werknemers in de
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industrie uit zijn wijk op te zoeken, met hen te spreken over hun
arbeid, hun moeilijkheden en hen zo nodig te steunen en te helpen.
Daarnaast verdient het groepswerk vermelding: er werd een groep van
zes R twaalf werknemers, met en zonder ' witte boord' en bij voorkeur
uit dezelfde afdeling, gevormd. Zo' n groep, ' gesprekskring' genaamd,
kwam regelmatig bijeen - veelal naar toerbeurt bij de deelnemers
thuis
teneinde de eigen ervaring en moeilijkheden in het werk in
bijbels licht te leren verstaan. Centraal stond het leven uit het
geloof in de dagelijkse werkomgeving. Aan deze gesprekskringen werd
ook deelgenomen door buiten-kerkelijken die door hun collega' s daartoe werden uitgenodigd, omdat ze belangstelling hadden getoond voor
een gesprek over essentil#le levensvragen. De betrokken werknemers
ervoeren, dat hier een instantie was, die zich bekommerde om hun dagelijkse vragen en zorgen in het arbeidsleven. 135)
In deze periode had dit pastoraal werk nog een bescheiden omvang.
Aanvankelijk (voor september 1952) stonden de kringen onder leiding
van een w.i.k.a., die slechts voor een gedeelte van zijn tijd beschikbaar was. Een poging om het aantal kringen uit te breiden door
de leiding ervan aan leken over te dragen, mislukte. Onder meer
daarom werd een full time-kracht aangesteld. In 1953 bestonden er
acht gesprekskringen, in totaal dus maximaal 100 deelnemers omvattend. Deze beperkte opzet was mede toe te schrijven aan het nog
experimentele karakter ervan: de meest geschikte methode moest nog
ontwikkeld worden. Bovendien waren de mogelijkheden van &6n pastoraal werker uiteraard beperkt.
Daarnaast ging deze bezoeken brengen aan het bedrijvencomplex teneinde zich op de hoogte te stellen van de arbeidsomstandigheden en
legde deze contacten met personeelsleden van hoog tot laag in de bedrijfshi5rarchie. Bovendien kwamen gesprekken op gang met de leiding
over vragen die zich voordeden bij. het bepalen van het bedrijfsbeleid. De leiding was er zich van bewust, dat het bedrijfsbeleid consequenties had voor de mens en wel voor diens wezenlijke existentie.
Kan de Kerk helpen hier een duidelijk zicht op te krijgen?, zo werd
gevraagd. 136) Pas in de tweede helft van de jaren vijftig zou aan
dit werk uitbreiding worden gegeven door de aanstelling van een
tweetal industriepredikanten.
-

Ook de Rooms-Katholieke Kerk is zich na de oorlog actiever gaan
bewegen op het terrein van de zorg van industrie-arbeiders. In de
industri5le centra werden zgn. aalmoezeniers van de arbeid ingezet
om de r.k. arbeiders te helpen zich in de arbeidssituatie als ' goede
katholieken' te gedragen en zo mee te werken aan hetgeen werd genoemd "de kerstening van het bedrijfsleven en van de bedrijfsgenoten
afzonderlijk". 137) Het Bedrijfsapostolaat begon in Zuid-Limburg
rond 1947 op initiatief van de aalmoezenier van de arbeid Beel, kwam
tussen 1947 en 1950 in Rotterdam en Amsterdam van de grond en vond
vervolgens zijn weg in alle bisdommen.

In 1949 benoemde mgr. J.P. Huibers, bisschop van Haarlem, de capu-

cijner pater,E. van Iersel,inde IJmond tot aalmoezenier van de
arbeid voor het pastoraal werk onder, de werknemers bij Hoogovens en
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de N.V. Koninklijke Papierfabrieken Van Gelder Zonen. Deze pater had
voordien zijn werkterrein gehad in de D.U.W.-kampen in Zeeland en
daarover verslag gedaan in S i g n a a l o p r o o d (1948) , een
samenvatting van zijn dagboekaantekeningen. Met hem begon in feite
het plaatselijk Bedrijfsapostolaat, ofschoon dit pas in 1954 officieel die status zou krijgen (zie hierna). In augustus 1952 werd hij
opgevolgd door kapelaan C.F.A. Geraets die een belangrijke rol bij
de pastorale zorg voor industrie-arbeiders zou gaan vervullen. V an
juni 1953 tot februari 1956 kreeg hij tijdelijk een uit Frankrijk
afkomstige Nederlandse aalmoezenier als medehelper naast zich. In
augustus 1955 kwam een nieuwe aalmoezenier, J.Th. Hoogervorst, de
gelederen versterken. 138)
In de bisschoppelijke richtlijnen voor de geestelijke ontwikkelingsgebieden van het bisdom Haarlem, die in september 1954 werden
uitgevaardigd, stond vermeld dat er in snel groeiende industriecentra,
zoals het IJmondgebied, behoefte bestond aan "eigentijdse,
aangepaste vormen van godsdienstig-zedelijke en van sociaal-culturele beinvloeding". 139) Het ging hier om een reactie van kerkelijke
zijde op de door de r.k. clerus gepercipieerde maatschappelijke gevolgen van de ingrijpende industrialisatie- en verstedelijkingsprocessen in het ' geestelijk ontwikkelingsgebied' de IJmond. Deze reactie was deels defensief, deels offensief van aard. Het defensieve
element school vooral in de poging om de traditionele aanhang te behouden en de dreigende ontkerstening van grotere aantallen arbeiders
tegen te gaan. Het offensieve element was gelegen in het streven om
meer invloed te kunnen gaan uitoefenen op de maatschappelijke en
culturele vormgeving van het IJmondgebied. Overheid en grootindustrie zouden een te zwaar stempel op het karakter van de IJmondsamenleving drukken, ten nadele van kerkelijke en particuliere instanties.

In het kader van voornoemde beleidsstrategie werden

door

mgr.

Huibers, eveneens in september 1954, twee organisaties in het leven

geroepen, die ten aanzien van de migrantenproblematiek een rol van
betekenis zouden spelen: de r.k. instelling ' Het Bedrijfsapostolaat
in het bisdom Haarlem' en de Stichting Opbouw Katholiek Kennemerland. Aan het Bedrijfsapostolaat, een zgn. categoriaal zielzorginstituut, lag een soortgelijke doelstelling ten grondslag als aan de
'
met als essentieel verschil
Evangelie en Industrie',
stichting
instelling
vanuit een rooms-katholieke
uiteraard, dat eerstgenoemde
wereldbeschouwing werkzaam was. Men trachtte de r.k. arbeiders te
behouden voor de Kerk en hen in te schakelen bij het versterken van
haar invloed - direct en indirect - op het gehele industriidle leven.
Voor de r.k. zielzorg onder werknemers in de industrie in de IJmond
werd de stichting ' Bedrijfsapostolaat HH. Petrus en Paulus' in het
leven geroepen, formeel ressorterend onder de Stichting Beheersraad
voor het Bedrijfsapostolaat in het Bisdom Haarlem, en gevestigd te
Beverwijk. Daarmee kreeg het bedrijfsapostolisch werk ter plaatse
een offici ile status.
De werkwijze van de bedrijfsaalmoezeniers en andere, bij het Bedrijfsapostolaat betrokken r. k. zielzorgers, kwam in grote trekken
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overeen met die van de pastoraal werkers van ' Evangelie en Industrie' . Men werkte met analoge groepsbesprekingen in zgn. ' kernen',
die snel in aantal toenamen. (Omstreeks 1954 bestonden ca. 25 van
dergelijke groepen). Ook liier .1,te.,1 j.' ...32,.).).ilijke contacten door
middel van huisbezoeken, in het kader waarvan tevens aan opvang en
sociale 1)egeleiii,13 van .nigranten werd gedaan. TIet r.k. Bedrijfs'
apostolaat en Evangelie en Industrie' onderhielden overigens onderling contact over de gehanteerde methodiek en de voortgang van het
werk, een opvallend element in de destijds toch nog sterk verzuilde
Nederlandse samenleving. 140)
In deze 1,eginperiode had het industriepastoraat duidelijk het
accent van aanpassing aan als gegeven beschouwde stedelijk-industriele verhoudingen. Nederland was in de ban van de industrialisatie.
Vele arbeiders en hun gezinnen hadden moeite zich om te schakele,i an
te :vt.n·ie 1 1,13 ie nieuwe werk-, woon- en leefwijzen (wonen in een
stedelijk industriegebied, ploegendienst, glijdende werkweek, confrontatie met geheel andere denkwijzen en leefpatronen, etc.). De
Kerk diende hier te helpen via de nieuwe vorm van zielzorg van het
industriepastoraat. De industri6le ontwikkeling was gegeven en centraal uitgangspunt. Dit zou in de jaren zestig geheel anders worden.
Het leerstuk van de aanpassing maakte toen plaats voor kritische
analyse en het op gang brengen en begeleiden van maatschappelijke
bewustwordingsprocessen omtrent ' wezenlijke knelpunten' in de bedrijfssituatie en de industriole samenleving. 141)
Er waren regelmatig contacten tussen ' Evangelie en Industrie' en
vertegenwoordigers van de personeelsafdeling (met name. de afdeling
Training en Vorming). Sinds 1951 werkten achtereenvolgens diverse
theologische kandidaten als arbeider bij Hoogovens. De Nederlands
Hervormde Kerk erkende dit als een vorm waarmee zij hun verplichte
leervicariaat vervulden. De directie van Hoogovens verleende alle
medewerking en gaf hen gelegenheid het bedrijf op verschillende punten te leren kennen. 142)
Ook aan het r.k. Bedrijfsapostolaat werd handelingsvrijheid geboden
om zich met de pastorale zorg van Hoogoven-werknemers te occuperen.
Op beperkte schaal vervulden van tijd tot tijd priesterkandidaten
een stage in het bedrijf. In zoverre werd in en rondom het Hoogovencomplex oecumenischer gedacht en gehandeld dan in de Nederlandse samenleving op dat moment over het algemeen het geval was. 143)
In deze periode werd echter alleen aan ' Evangelie en Industrie'
een vooralsnog bescheiden subsidie verleend, als bijdrage in de personeel6kosten, te weten over de boekjaren 1 september - 31 augustus
1952/53, 1953/54 en 1954/55 telkens f 1.500,- en over het boekjaar
1955/56 f 2.0 0 0, - .D e ondernemingsleiding onderkende van meet af
aan, dat subsidi6ring van dit "niet algemeen gerichte werk" tot consequentie had, dat voor soortgelijke activiteiten van rooms-katholieke zijde ook aanspraak op subsidie zou kunnen worden gemaakt. Het
Bedrijfsapostolaat zou echter pas in 1957 voor het eerst een officieel verzoek tot subsidi6ring indienen, dat dan ook van bedrijfswege werd gehonoreerd. Voordien werd dit werk ook in financieel op249

zicht geheel door de betrokken rooms-katholieke instanties van het
bisdom Haarlem gedragen. 144)
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Hoofdstuk 6

TECHNOLOGISCHE INNOVATIES EN ARBEIDSORGANISATORISCHE

VERANDERINGEN 1950-1955

"T he environment of modern man is
to a surprising degree made up of
machines much as the environment of
wild animals is made up of fauna,
flora, wind, rain and temperature.
Even those men and women who do not

work on a machine for a living are
only once" removed from it or its
products.

(W.F. Ogburn, T e c h n o l o g ical t r e n d s a n d n a t i-

onal policy,p.8)
6.1. Inleiding

De meest ingrijpende technologische verandering die in het tijdvak
1945-1955 bij Hoogovens heeft plaatsgevonden, betreft de vervanging,

in 1952-' 53, van Walserij-Oost door het walserijbedrijf Breedband.
Bovendien was de toevoeging van het Breedbandbedrijf de belangrijkste uitbreiding van het bedrijvencomplex in deze periode. De op &&n
na belangrijkste technologische innovatie in deze jaren vond plaats
in de Martinstaalfabriek. In de loop van 1952 werd hier de gietprocedure fundamenteel gewijzigd: het bestaande proc&d& van indirect
(stijgend) gieten werd vervangen door het direct (vallend) gieten in
blokvormen op platte wagens, een grotendeels met mechanische hulpmiddelen verlopend. proces.
Andere, niet onbelangrijke technologische innovaties hebben in deze
periode elders in het bedrijvencomplex ook wel plaatsgevonden: o.a.
de introductie van een ruwijzergietmachine (1948), van mengerwagens
en bijbehorende nieuwe voorzieningen (1949), diverse uitbreidingen
en tec hnische wijzigingen
van de bestaande hoogoveninstallaties
(1951-1953), alsmede uitbreidingen van de cokesfabriek met een vierde batterij in 1949 en twee moderne batterijen in 1955. Deze innovaties waren echter alle van geringere importantie dan de twee eerstgenoemde technologische veranderingen.
In deze paragraaf zullen wij onze aandacht dan ook op de betreffende walserijen en op de Martinstaalfabriek concentreren. Er doet
zich hierbij de gelukkige omstandigheid voor, dat indertijd juist in
deze bedrijfsafdelingen door het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde, i.c. de sociologische sectie van de afdeling
Geestelijke Gezondheid, twee gevalstudies zijn verricht die ten aan-
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zien van de door ons hestudeerde thematiek zeer waardevolle gegevens
bevatten. 1)
Het voornaamste doel van de onderzoeken was om inzicht te verwerven in de houding van de betrokken arbeiders tegenover dergelijke
technische veranderingen. Deze studies vormden onderdeel van een
reeks soortgelijke sociaal-wetenschappelijke onderzoeken die omstreeks het midden van de jaren vijftig in een aantal Europese landen (Belgid, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Itali6 en Nederland),
alle in grootbedrijven behorende tot de ijzer- en staalindustrie, in
opdracht van de European Productivity Agency zijn verricht.
In dit internationaal onderzoeksprogramma ging het om het eerste
grootschalig en systematisch opgezet empirisch onderzoek naar de sociale implicaties van technische innovaties in de Europese staalindustrie. Het onderzoek richtte zich niet slechts op de globale houding van werknemers tegenover technische veranderingen als een abstracte aangelegenheid bezien, maar ook op hun mentale instelling en
reacties ten aanzien van specifieke gevolgen van technische innovaties, zoals zij deze aan den lijve in het arbeidsproces hadden ervaren. Bovendien bleef het niet bij een dergelijke peiling van subjectieve percepties en belevingen, maar werd tevens nagegaan onder
welke 'objectieve' voorwaarden de werknemers al dan niet met (de introductie van) een technische vernieuwing instemden en deze op relatief soepele wijze kon worden doorgevoerd ten gunste van zowel de
ondernemingsleiding als de werknemers.
Dit alles mede vanuit de gedachte, dat een verdere expansie van de
staalindustrie nauwelijks mogelijk was zonder voortdurende technische vernieuwingen en dat in het hierop gerichte beleid rekening gehouden diende te worden met de sociale en psychologische implicaties
ervan. 2)
Vanaf de herfst van 1954 tot de herfst van 1955 vond het onderzoek
middel van deze als '

in

de Martinstaalfabriek plaats.

Door

pilot

study' geafficheerde studie hoopte men tot nieuwe inzichten en hypothesen te geraken en de nodige onderzoekservaring op te doen voor
een meer uitgebreide studie in het Hoogovencomplex: het latere onderzoek betreffende de overschakeling van Walserij-Oost naar Breedband. Eerstgenoemd onderzoek omvatte behalve een bestudering van relevante documenten, het houden van open interviews met vertegenwoordigers van de Sociale Afdeling en sleutelinformanten onder het bedrijfskader in de Martinstaalfabriek, een enquete onder een a-selecte steekproef van 76 werknemers uit de totale populatie van 387 man.
3) Bovendien werden relevante gegevens uit de personeelsdossiers
voor statistische analyses benut en verrichtten medewerkers van de
Nederlandsche Stichting voor Psychotechniek een analyse van alle
functies in de Martinstaalfabriek respectievelijk in 1951 en 1955.
Het hoofdonderzoek inzake de overschakeling van Walserij-Oost naar
Breedband vond plaats vanaf de herfst van 1955 tot de zomer van
1957. Gegevens werden verzameld door middel van bronnenstudie (archieven en bedrijfsbladen), oridnterende interviews met de bedrijfsleiding, bazen, arbeiders, vakbondsvertegenwoordigers en anderen, en
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een mondelinge enquete onder 526 arbeiders. De bij de enquete betrokken personen vormden een a-selecte steekproef uit de onderzochte
populatie. Deze populatie omvatte alle 785 vaste arbeiders die per 1

januari 1952 werkzaam waren in Walserij-Oost. 4)
Bij onze weergave van de belangrijkste onderzoeksresultaten van
eerdergenoemd instituut zal de focus worden gericht op die implicaties van de veranderingen in technologische en organisatorische omstandigheden die direct te maken hadden met industriiile accommodatieprocessen onder werknemers: wijzigingen in de aard van de arbeid
en in de gestelde kwalificatie-eisen, veranderingen in samenwerkingsvormen en sociale verhoudingen op de werkvloer en de reacties
van de betrokken werknemers hierop, alsmede het in dezen gevoerde
bedrijfsbeleid.
De overige bevindingen, hoe interessant uit andere gezichtspunten

wellicht, zullen hier buiten beschouwing worden gelaten. Dit met
uitzondering van enkele relevante gegevens betreffende de loonsveranderingen die zich voordeden.
Aangezien de vervanging van Walserij-Oost door Breedband zowel in
kwantitatief als in kwalitatief opzicht de veranderingen in de Martinstaalfabriek verre overschaduwde, zal deze casus in onze samenvattende analyse centraal staan. Voornamelijk op die punten waar
zich interessante vergelijkingsmomenten aandienen, zal ook op de
ontwikkeling terzake in de Martinstaalfabriek worden ingegaan.
Dat 1950 als beginjaar is gekozen, heeft te maken met het feit, dat
toen de reeds eerder geplande veranderingen zowel in de staalfabriek
als in de walserijsector metterdaad op gang werden gebracht.
Wij nemen ons voor bij de volgende casusbeschrijvingen in beide
gevallen van eenzelfde basisstramien uit te gaan. Allereerst wordt
een kenschets van de technische en organisatorische structuur, voorafgaande aan de betreffende veranderingen, gegeven. Dan volgen een
beschrijving van het beleid ten aanzien van de overschakeling of de
reorganisatie en een kenschets van de situatie na de veranderingen,
waarna de gevolgen voor en de reacties van de betrokken werknemers
worden bezien. Aan het eind van het hoofdstuk maken wij tenslotte de
balans op van onze vergelijking tussen de resultaten van beide gevalstudies.

6.2. C a s u s

I: Overschakeling van Walserij-Oost naar Breedband

Centraal stond de vervanging van een sterk verouderde walserij,
Walserij-Oost, door een zeer modern bedrijf, Breedband, dat vlak
naast de oude fabriek werd geplaatst en waarheen het merendeel van
de arbeiders van eerstgenoemde walserij wdrd overgeplaatst.
In
hoofdstuk 4 is een kenschets van Walserij-Oost tijdens de Tweede
Wereldoorlog gugeven, waarbij onder meer op het feit werd gewezen,
dat deze fabriek reeds bij de inbedrijfstelling verouderd was. Weliswaar hadden inmiddels diverse vernieuwingen van bescheiden omvang
plaatsgevonden. Zo was in 1949 de trioWals in de plaatwalserij van
mechanische heftafels voorzien, was een modernere, automatische pla253

tenvouwmachine in de plaats gekomen van de oude, lang niet altijd
storingsvrije dubbelaar, waren achter de triowals transportbanen gemonteerd voor het vervoer van de platen en was het transport van de
strippen naar de ovens verbeterd. Voorts waren in de jaren 1949 en
1950 o.a. nog drie nieuwe zgn. kistenovens, een richtmachine en een
platenstrekbank, alsmede een nieuwe schaarlijn in gebruik genomen.
5) In het licht van de ontwikkelingen in de walstechniek was Walserij-Oost echter nooit een modern bedrijf geworden.

6.2.1.

Situatie in Walserij-Oost voor de overschakeling

(ca.

1952)

Bezien we thans de technische en organisatorische structuur van
Walserij-Oost, juist voorafgaande aan de overschakeling.
6.2.1.1. Technische structuur en produktieproces
Blijkens bijgaande plattegrond (zie figuur 12) bestond WalserijOost uit een vrijwel rechthoekig gebouw van ongeveer 190 bij 90
meter, dat was opgedeeld in een afdeling Profiel- en Strippenwalserij, kortweg aangeduid als Strippenwalserij, en een afdeling Platenwalserij. De stippellijn op de tekening, die de afscheiding tussen
beide hoofdafdelingen markeert, verwijst niet naar een muur of andersoortige afscheiding. De pijl bij A (rechtsboven op de plattegrond) duidt de plaats aan, waar de staalblokken die op platte wagens vanaf de Martinstaalfabriek werden aangevoerd, de fabriek binnenkwamen. Na in een van beide blokkenovens tot 1300' C. te zijn
verhit, gingen de staalblokken naar de blokwalsen, alwaar deze tot
profielen of tot strippen werden getransformeerd. Vervolgens werden
de profielen of strippen via een rollenbaan vervoerd naar de warmzagen, met behulp waarvan deze op de gewenste lengten werden gezaagd.
Daarna koelden de profielen en strippen op een koelbed af. De laatste bewerking die de profielen ondergingen, was het richten' met behulp van de richtmachine, waarbij alle oneffenheden en zwaaien'
werden weggewerkt.
De strippen (platte stukken ijzer,

met - na het zagen - een lengte

meter) bracht men vervolgens per spoor over naar de pla-

van 7&9
tenwalserij,
d.w.z. de platen verlieten de blokwalserij ter hoogte
van de plaats, aangegeven door pijl B, bogen naar het zuiden af, en
gingen vervolgens naar het oosten om het gebouw heen.
Ter hoogte van de plaats, aangegeven door pijl C (rechtsonder op
plattegrond) kwamen de strippen de warmwalserij binnen. Hier werden
ze op een schaarinstallatie in kleinere stukken geknipt, welke stukken men vervolgens in een van beide strippenovens inbracht (S.0. I
en II). Het transport geschiedde hier met behulp van kranen. Na
aldus tot 900' C. verhit te zijn werden de strippen gewalst door
middel van de triowalstuigen (a) en (c). Op deze wijze werden de
strippen gereduceerd tot dikke platen (minimale dikte 6 m m. ) . Deze

eerste reductie was echter voor dunne platen (dikten onder 4 mm.)
niet voldoende. Een verdergaande reductie vond plaats met behulp van
de duowalstuigen (b) of (d). Alvorens dit geschiedde werden de pla254

Fig„ur 12: Plattegrond van Walserii-Oost ca. 1950 (6)
(symbolen in tekst verklaard,
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Afbeelding 23: Walserij-Oost, ' In het zweet des aanschijns',
20 oktober 1947
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ten dubbelgevouwen en opnieuw verhit (tot 850' C) in een van de pakkettenovens (P.0.I o f II). Dit ' dubbelen ' vond gedeeltelijk plaats
met behulp van de vouwmachine (V .M. ) . Dit geschiedde alleen met zeer
dunne platen; de dikkere soorten werden niet gevouwen. De gedubbelde
platen kwamen de betreffende ovens in pakketvorm (vier of zes lagen
platen) binnen. Vandaar de naam van deze ovens. Het transport tussen
de vouwmachine en pakkettenoven vond ondergronds plaats door middel
van een kettingbaan. De gewalste platen werden vervolgens neergelegd
op een koelbaan (K.B. ) om af te koelen, waarna zij precies op maat
' auffressen' luidde de
gesneden en van elkaar getrokken werden vakterm. Tenslotte ondergingen de platen een aantal afwerkingsprocessen, afhankelijk van de verlangde kwaliteit van de platen. Zo was
het mogelijk, dat de platen nog de walstuigen (f) en (e) passeerden
(waar het afwalsen op duowalsen geschiedde), de normaliseerder (een
open oven), een van de stolpovens, een richtmachine en /of een schaar
met behulp waarvan de platen op het gewenste formaat werden gebracht. Walserij-Oost beschikte bovendien nog over een beitserij
(links bovenaan in de plattegrond), waar de zgn. hamerslag, een voor
de verdere verwerking ongewenste oxydehuid, van de gewalste platen
werd verwijderd.
Vele van de machines waren sterk verouderd en ' tot op de draad' versleten . 7)
Onze eerdere kenschets (in hoofdstuk 4) van de aard van het werk

in het begin van de jaren veertig behoeft nauwelijks herziening of
aanvulling, voor wat betreft de situatie anno 1952. De basiskarakteriserin g blijft overeind. Hoewel enkele van de aldaar vermelde, fysiek zware en gevaarlijke arbeidssituaties inmiddels enigszins verbeterd waren als gevolg van enige (verdergaande) mechanisatie, betekende dit geen fundamentele veranderin g in de aard van de werkzaamheden van de direct bij de produktie betrokken arbeiders. Wel dient
niet te worden vergeten, dat van het produktiepersoneel zeker niet
iedereen werkzaam was in een extreme arbeidssituatie voor wat betreft lichamelijke arbeid en gevaarlijke omstandigheden. De functies

van het produktiepersoneel konden in vijf categoriean worden verdeeld : a) oven-functies, b) functies aan of in de onmiddellijke nabijheid van de walsen, c) kraandrijvers en -hulpen (bij deze walserij opmerkelijk genoeg niet tot het hulppersoneel gerekend), d) bediening van de scharen, e) andere functies, hoofdzakelijk betrekking
hebbend op afwerkingsprocessen. Elk van deze categorie6n omvatte
tussen de 70 en 180 arbeiders, terwijl het totale arbeidersbestand
begin 1952 785 man bedroeg. 8)

Bovendien behoorde daarnaast van de honderd verschillende functies
altijd nog ca. een derde deel tot de zgn. hulpfuncties: bankwerkers,
monteurs, elektrici6ns, magazijnpersoneel, korveors e.d.
6.2.1.2. Organisatiestructuur en bedrijfscultuur
De formele organisatiestructuur van de
1952 als volgt uit (zie figuur 13).
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Er waren drie categorie9n onderafdelingen: a) produktie-afdelingen,
namelijk de Strippenwalserij en de Platenwalserij die op haar beurt
weer uit twee delen bestond (Walsen en Afwerkin g) , b) diverse onderhouds- en reparatieafdelingen, c) enige administratieve afdelingen.
De top van de organisatiehidrarchie werd gevormd door de bedrijfsleider en zijn onmiddellijke ondergeschikten, de chefs van de onder-

afdelingen.
De fabriek had op dat moment zestig personen in witte boordfuncties
in dienst: de bedrijfsleider en zijn directe ondergeschikten, enkele
administratieve medewerkers, chefs, voorlieden e.d. Ongeveer vijf en
twintig bazen en voorlieden vormden de intermediairs tussen de chefs
van de onderafdelingen en de arbeiders.
Het dient te worden opgemerkt, dat niet zoiets als een aparte afdeling planning of werkvoorbereiding bestond. De planning geschiedde

door enkele medewerkers van de Administratieve afdeling. Naar verderop in dit hoofdstuk zal blijken, vormde dit een opvallend contrast met de grote afdeling Plannin g van Breedband.
De dagelijkse gang van zaken placht de bedrijfsleider met sommige
van zijn directe ondergeschikten door te nemen tijdens informele
lunchbijeenkomsten.
Er vond geen regelmatig officieel overleg plaats tussen de bedrijfsleiding en arbeidersvertegenwoordigers. Indien men dit nodig achtte,
werden specifieke problemen behandeld in gesprekken tussen een of
meer arbeidersvertegenwoordigers en een of meer vertegenwoordigers
van de bedrijfsleiding, bijv. het hoofd Personeelszaken van de fabriek.
Over de typische bedrijfscultuur die in Walserij-Oost heerste, is
'
reeds het nodige opgemerkt in hoofdstuk 4. Het solidaristisch' karakter van de onderlinge verhoudingen tussen de arbeiders had zich
tijdens de oorlog sterk ontwikkeld en bleef ook nadien gehandhaafd.
Ook tussen arbeiders en bazen bestonden relatief goede relaties. Tekenend hiervoor mag heten dat het zelfs vrij vaak voorkwam, dat
dezen samen op vakantie gingen.
Ook was iets van de paternalistische stijl van leidinggeven, in de
beginperiode (voor de integratie met Hoogovens) geinitieerd door de
eigenaar B. van Leer, in Walserij-Oost blijven bestaan. 10)

6.2.2.

Beleid ten aanzien van de eigenlijke overschakelin g

Bij de overschakeling van Walserij-Oost op de nieuwe Breedbandwalserij zag de bedrijfsleiding zich met het probleem geconfronteerd,
dat de oude walserij zo lang mogelijk in bedrijf moest worden gehouden teneinde de continuTteit in de levering van walsprodukten (met
name dunne plaat) aan de klanten niet tezeer te verstoren. Daarnaast
gold als uitgangspunt, dat het nieuwe fabriekscomplex zo weinig mogelijk met nieuwe werknemers van buiten het bedrijf diende te worden
bemand. De personeelsbezetting van Breedband zou worden gerecruteerd
uit de bestaande bezetting; het allergrootste gedeelte uit die van
Walserij-Oost. Vanwege gebrek aan mensen was het dan. ook niet mogelijk om de oude en nieuwe walserij beide gelijktijdig volledig te
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laten functioneren. Gegeven deze randvoorwaarden moest de overgang
van personeel van Walserij-Oost naar Breedband dus op zeer weloverwogen wijze geschieden en diende alle zorg te worden besteed aan een
zo vlot mogelijk op gang komende produktie van kwalitatief goed
walsmateriaal na de inbedrijfstelling van de nieuwe fabriek. Om deze
reden heeft de bedrijfsleiding de overschakeling vrij grondig voorbereid.
Hierbij deden zich nog andere problemen voor, die meer op sociaal
terrein lagen. In de oude walserij had een groot aantal arbeiders
relatief hoge lonen verdiend wegens moeilijke fysieke arbeidsomstandigheden. In de Breedbandwalserijen was veel minder sprake van dergelijke omstandigheden, zodat de financi le honorering speciaal voor
dit aspect drastisch verminderde of zelfs geheel wegviel. Bovendien
bestond er de categorie walsers, die zeer bekwaam was in het bedienen van de walstuigen van Walserij-Oost, terwijl voor het walsen in
Breedband geheel andere kwalificaties vereist waren, een punt waarop
we nog terugkomen.
De overschakeling was geen plotselinge gebeurtenis, maar een proces dat zich over enkele jaren uitstrekte. Medio 1950 werd, na een
jarenlange periode van overleg en planning, de eerste steen voor de
nieuwe fabriek gelegd. Een jaar later was men met de bouw zover gevorderd, dat met de montage van de walstuigen en andere installaties
een begin kon worden gemaakt. Hierbij werd, met het oog op hun toekomstige functies, assistentie verleend door een aantal arbeiders
van Walserij-Oost. In maart 1952 vertrok een groep arbeiders en
hoger personeel naar de Verenigde Staten teneinde kennis en ervaring
op te doen ten aanzien van moderne walserijen. Later volgden nog

twee andere groepen; elke studiereis duurde drie maanden. In oktober
1952 werd de eerste afdeling (Warmbandwalserij) van Breedband in gebruik genomen. Dit vormde het begin van de grote uittocht van arbeiders uit de oude walserij. In maart 1953 werd een tweede Breedbandafdeling in bedrijf gesteld (Koudbandwalserij). In juni van dat jaar
volgde de in gebruikname van de dompelvertinnerij. Tenslotte kon in
april 1954 de overschakeling als voltooid worden beschouwd.
Slechts een klein deel (17 %) van de Walserij-Oost-arbeiders is
niet met de grote groep meegegaan, maar naar andere bedrijfsafdelingen overgeplaatst. Overigens bleef 1 3% van de oorspronkelijke
bezetting achter in de oude fabriek. Deze werd zoals eerder vermeld
als onderafdeling in de organisatie van Breedband N.V. opgenomen en
voortaan gebruikt als opslagplaats en voor het uitvoeren van specia-

le bewerkingen.
Voor de betrokken arbeiders betekende deze geleidelijke verandering een lange periode van onzekerheid, aangezien het jaren duurde,
vooraleer iedereen wist waar hij precies aan toe was. Daar kwam nog
bij dat, behalve verschaffing van informatie over de technische
structuur (via artikelen in S a m e n) , er geen informatiecampagnes,
speciaal bedoeld voor de bij de komende verandering betrokken werknemers, plaats vonden. De eerste in formatie heeft het personeel tussen 1948 en 1950 bereikt. In deze periode werd de technische opzet
van Breedband in concrete plannen uitgewerkt; via de bazen en op261

zichters drong zo nu en dan iets tot de arbeiders door. Langzamerhand werd dit nieuws iets concreter, totdat tenslotte de reeds vermelde .artikelen in de bedrijfscourant verschenen en ook de dagbladen
aandacht aan de plannen gingen besteden. Aangezien de bouw van de
nieuwe fabriek, vanaf medio 1950, plaats vond op een terrein grenzend aan Walserij-Oost, moet toen iedereen zich van de op stapel
staande veranderingen bewust zijn geweest, hoewel op dat moment
vrijwel nog niemand van de betrokken werknemers wist in hoeverre
deze zijn toekomstige loopbaan zouden gaan beTnvloeden. Er deden in
deze periode dan ook allerlei verhalen de ronde over het "knopjeswerk" dat men zou gaan verrichten, en over de hogere lonen die men
zou gaan verdienen.
De bedrijfsleiding kon hierover voorlopig ook nog geen uitsluitsel
geven, omdat het plaatsen van de arbeiders in de nieuwe functies
allesbehalve eenvoudig was. Aanvankelijk bestond onvoldoende duidelijkheid over de te stellen kwalificatie-eisen en de aan te leggen
selectiecriteria. Dit te meer, omdat het de eerste fabriek in haar
soort in Nederland was. Door bestudering van overeenkomstige bedrijven in het buitenland (met name in de V.S.), raadpleging van een
Amerikaans werkclassificatiesysteem voor de staalindustrie en het
veelvuldig plegen van onderling overleg kreeg de bedrijfsleiding na
verloop van tijd een helderder beeld van de aard der nieuwe functies
en werd het mogelijk de toekomstige plaats van elk der personeelsleden te bepalen. 11) Bij de hiertoe door de Sociale Afdeling verrichte selectie werd in de eerste plaats rekening gehouden met de capaciteiten van betrokkenen, waarbij gebruik is gemaakt van het beeld
dat omtrent de betrokken arbeider bij zijn onmiddellijke superieur
bestond, van het medisch rapport en - waar dit beschikbaar was - van
het psychologisch rapport. Ten aanzien van de vereiste arbeidskwaliteiten gold de stelregel, dat bij voorkeur geen man in een functie
zou worden geplaatst met meer capaciteiten dan voor die functie nodig waren. Zo stelde ir. B. de Jonge, bedrijfsleider van Breedband,
in 1956 in een rede waarin hij terugblikte op de overschakeling naar
de Breedbandwalserij dienaangaande:
"Hij zal dan wel zeer snel aanleren, maar wordt daarna spoedig
ontevreden. In zeer veel gevallen worden vooral de eisen die aan
het intellect van een candidaat voor een functie worden gesteld,
overschat, terwijl juist de karaktereigenschappen vaak het al of
niet slagen van de man bepalen". 12)
Andere selectiecriteria waren voorts de identificatie met het bedrijf, anci@nniteit, terwijl het streven er verder op gericht was om
een zo gering mogelijk aantal personen in hun loon achteruit te doen
gaan.

Tenslotte gold als uitgangspunt van het selectiebeleid in dezen, dat
in eerste instantie niet meer arbeiders werden aangenomen dan nodig
waren voor de bezetting van twee ploegen, terwijl uiteindelijk drie
ploegen zouden worden gevormd. Het oogmerk hiervan was de leden van
de derde ploeg uit de besten van de beide eerstgenoemde ploegen te
recruteren. De mensen zien in de moeilijke beginperiode een promotiekans en doen extra hun best, terwijl de groepen deelnemers aan de
262

opleidingscursussen niet te groot worden, was hierbij de leidende
gedachte. 13)

Het heeft geruime tijd geduurd, voordat ieder van de betrokken
werknemers wist waar hij aan toe was. De eerste functietoewijzingen vonden in de tweede helft van 1951 plaats, maar de laatste pas
in het begin van 1953.
Noch de Kern noch de vakorganisaties hebben in de gang van zaken bij
de functietoewijzingen een belangrijke inbreng gehad. Wel hield de
bedrijfsleiding hen op de hoogte van de wijze waarop de verandering
werd ingevoerd, in het bijzonder op het punt van loonproblemen.
Voorts vond overleg plaats over de toekenning van tijdelijke toeslagen voor degenen die in loon achteruit gingen. 14)
Mede door de onbekendheid met de precieze aard van het werk dat de
nieuwe fabriek zou bieden, waardoor voldoende gegevens ontbraken om
actief naar een bepaalde functie te soUiciteren, heeft de overgrote
meerderheid (ca. 90 %) van de werknemers tamelijk passief afgewacht,
wat de bedrijfsleiding met hen zou doen. Anderzijds kreeg ook
slechts ca. 10 % van de betrokkenen gelegenheid om uit meerdere

functies te kiezen. 15)

De grondslag voor de opleiding die in verband met de nieuwe technische outillage vereist was, is gelegd door reeds tijdens de bouw
van de nieuwe fabriek en de montage van de installaties iedereen die
daar mee te maken zou hebben, op zijn eigen niveau te betrekken in
de problemen die zich zouden voordoen. Hiertoe was er een nauwe
samenwerking tussen de Sociale Afdeling, het Nieuwbouwbureau en de
bedrijfsleiding van Breedband. De bedrijfsleiding trachtte hiermee
te bewerkstelligen, dat alle betrokkenen de gelegenheid kregen om
zich mentaal in te stellen op de nieuwe werkomgeving en de taak die
zij daar zouden moeten vervullen. 16) Een beleid dat expliciet gericht was op het vergemakkelijken van de industriole accommodatie
aan de nieuwe technisch-organisatorische omstandigheden.
Op de door de betrokken werknemers genoten opleiding zal pas in

paragraaf 6.2.4. nader worden ingegaan, daar voor een goed begrip
eerst inzicht dient te worden verworven in de aard van de technische
en (arbeids)organisatorische structuur van Breedband.
6.2.3. Situatie bij Breedband rond 1955, na de overschakeling

Hoe zag de nieuwe werkomgeving in Breedband er nu uit?
Deze contrasteerde zeer sterk met de situatie in Walserij-Oost. In
ruime fabriekshallen die zich over honderden meters uitstrekten, bevonden zich moderne, op effici8nte wijze gesitueerde installaties.
Het produktieproces was in veel sterkere mate gemechaniseerd dan in
Walserij-Oost en verliep, dankzij veelvuldige toepassing van rollenbanen en andere transportmechanismen, op een veel meer continue
wijze dan in de oude walserij het geval was geweest.
Bij een vluchtige kennismaking met de fabrieksruimte viel de schijnbare afwezigheid van mensen op; slechts hier en daar zag men kleine
groepen arbeiders of een man alleen aan het werk. Toch waren er,
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ondanks deze ogenschijnlijke leegte, meer arbeiders dan in WalserijOost werkzaam. In alle opzichten waren de nieuwe walserijen groter
dan de oude: de fabriekshallen waren veel groter, de walsen verwerkten veel zwaardere stukken staal, de per hoofd verwerkte hoeveelheid
staal was groter.

Het is moeilijk om de aard van het Breedbandbedrijf op juiste

wijze te karakteriseren. Het bestond namelijk uit een heel fabriekscomplex onder 66n dak. De verschilen tussen de diverse afdelin gen
waren soms zeer groot, bijvoorbeeld die tussen de Warmbandwalserij,
- een lawaaierige hal, waar gloeiend heet walsgoed passeerde, gestuurd door mannen verborgen in cabines -, en de Bliksorteerderij,
i. c.
waar het vrij stil was en welke ruimte vol met arbeidsters,

blikcontroleuses, was. 17)
6.2.3.1. Technische structuur en produktieproces
De navolgende plattegrond (zie figuur 14) geeft een globaal beeld
van de omvang en de ' geografie' van Breedband. Het dient te worden

beklemtoond, dat deze plattegrond relatief nog sterker vereenvoudigd
dan de voorafgaande schets van Walserij-Oost; er zijn van dit
groot en complex bedrijf zeer veel details weggelaten.

is

6.2.3.1.1. Blokwalserij
Deze ressorteerde formeel niet onder Breedband N.V., hoewel zij
in technisch-organisatorisch opzicht een integraal onderdeel vormde
van de onderhavige walserijen en daarom hier ook wordt geken-

schetst.
In de Blokwalserij werden de door de Martinstaalfabriek afgeleverde
blokken, van 5 tot 15 ton elk, uitgewalst tot een tussenprodukt (de
plakken), dat aan de verdere walserijen werd afgeleverd. Wanneer de
trein met blokken uit de staalfabriek in de stroophal (een ruimte in
de open lucht die alleen een dakbedekking had) was aangekomen en de
blokken intussen enigermate afgekoeld waren, trok een speciale kraan
met tang en stempel, een zgn. stroopkraan, de vormen van de blokken
af. (Zie figuur 14 a voor een visuele weergave van de procesgang van
het walsgoed in de Blokwalserij en in de Breedbandwalserij). Daarna
plaatste in de eigenlijke blokwalserij een tangkraan de blokken in
putovens, die de nog hete blokken tot walstemperatuur opwarmden (ca.
12500 Celsius). Vervolgens werden de blokken er met de tangkraan
weer een voor een uitgehaald en naar de eigenlijke blokwals getransporteerd. Het blokwalstuig bestond uit een zeer zwaar frame, waarin
twee zware walsrollen boven elkaar gelagerd waren (duowalstuig). De
bovenrol was door middel van krachtige drukschroeven verticaal beweegbaar, zodat de spleet tussen de walsen instelbaar was. Een zware
aandrijfmotor (6000 pk) was in staat de walsrollen naar keuze linksen rechtsom te doen draaien. Het gloeiende blok werd tussen deze
walsrollen vele malen (bijv. 25) heen en weer gemangeld. Na iedere
doorgang werd de walsspleet nauwer gesteld, zodat tenslotte het blok
tot een dunne, lange strook staal van 10 & 20 cm. dikte was uitge264

Figuur 14: Plattegrond van Breedband ca. 1954 (18)
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Afbeelding 26: Stroophal - Het stropen van stalen blokken
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walst. Van deze plak werd aan kop en staart een onbruikbaar stuk afgeknipt door een schaar met een maximum-knipdruk van ca. 1500 ton.
Het bruikbare middengedeelte werd in zovele stukken onderverdeeld
als voor de verdere verwerking nodig was. In een grote tussenopslag,
waar zij na het walsen werden gedeponeerd, konden de plakken afkoelen. Hier werden zij ook op oppervlaktefouten gecontroleerd en zo
nodig met een zuurstof-acetyleenbrander bijgewerkt (het zgn. ' afvlammen ' ) . Deze plakken vormden de grondstof niet alleen voor de
Breedbandwalserijen (dunne plaat), maar ook voor Walserij-West (zware plaat).

6.2.3.1.2. Warmbandwalserij

De plakken (95 R 115 mm. dik, maximaal 5,5 m. lang en even breed
als de te walsen plaat, maximaal netto 1220 mm.) werden weer op
walstemperatuur gebracht in ca. 26 meter lange, met olie gestookte
ovens (doorschuifovens). Wanneer aan de ene zijde een koude plak in
een van de ovens werd geschoven, werd gelijktijdig aan de andere
zijde een hete plak naar de walsbaan uitgestoten. De op walstemperatuur gebrachte plakken werden in een semi-continue breedbandwalserij
tot lange stroken uitgewalst, die op een haspel tot rollen werden
gewikkeld. Het kenmerk van deze walserij was, dat het voorwalsen van
de plak (tot ca. 12,5 mm. dikte) door heen en weer walsen geschiedde
en dat het afwalsen continu plaats vond, in een groep van vier kwartowalstuigen die achter elkaar gesitueerd waren. (Bij een kwartowalstuig werd de doorbuiging van de relatief dunne strekwalsen door
zware steunwalsen tegengegaan. Daardoor werd een produkt verkregen,
dat minder dikteverloop over de breedte had dan met duo- of triowalsen bereikbaar was).
De op dat moment met name in de V.S. reeds gebruikte volcontinue
bandwalserijen bestonden meestal uit vier voorwalstuigen, waartussen
het walsgoed vrij uitliep, en voorts een continue walsgroep van zes
dicht achter elkaar geplaatste walstuigen. Hoogovens had vooral om
bedrijfseconomische redenen voor de onderhairige semi-continue installatie geopteerd.
Een combinatie van zeer gevoelige elektronische snelheidsregeling,
nauwkeurig geslepen vorm van de walsen, zorgvuldige temperatuurcontrole, hoge snelheid, hoge walsdrukken en grote vermogens maakten
het mogelijk grote lengtes van dun materiaal met kleine. diktetolerantie te walsen. (De dikte van de band, die tijdens het walsen
door middel van r6ntgenstralen continu werd gemeten, kon varieren
van 1,8 tot 5,0 mm. ). De geproduceerde rollen breedband werden naar
een opslag getransporteerd, alwaar deze verder konden afkoelen.
6.2.3.1.3. Koudbandwalserij
Daar de band voor het koudwalsen geheel vrij diende te zijn van
hamerslag (= een tijdens het warmwalsen ontstane oxydelaag) moest
deze door beitsen met zwavelzuur verwijderd worden. De rollen werden
met een elektrische lasmachine aan elkaar gelast, waardoor er een
274

doorlopende band ontstond,

4ie

door

een

beitsinstallatie

(totale

lengte ca. 200 m.) werd gevoerd.

Door hoge walsdruk, in combinatie met grote trekspanning op het te
vervormen materiaal, was het mogelijk de doorsnede van de band door
koudwalsen nog aanzienlijk te reduceren (tot minimaal 0,22 mm.).
Deze bewerking vond continu plaats in een groep van vier zware koudwalstuigen (kwartowalsen). Na het passeren van deze walstuigen werd
de band weer op een haspel tot een rol gewikkeld.
Door het koudwalsen was de structuur van het staal veranderd: de
hardheid was te groot en de rek te klein geworden. Daarom moest het
materiaal eerst worden gegloeid om de gewenste eigenschappen terug
te krijgen. Alvorens tot deze gloeibewerking over te kunnen gaan,
moest de band een reinigingsinstallatie passeren om de tijdens het
walsen als smeermiddel gebruikte palmolie te verwijderen. De rollen
(diameter tot 1,5 m. ) werden vervolgens in stolpovens geplaatst,
waarin het uitgloeien bij een temperatuur van ongeveer 650' Celsius
plaats vond.
Het gehele gloei- en afkoelproces nam ongeveer vier dagen in beslag.
Daar het gegloeide staal voor normale gebruiksdoeleinden te zacht
was, bestond nog de noodzaak tot een lichte nawalsing, waarvoor een
zgn. ' temper' -walstuig werd gebruikt.

6.2.3.1.4. Blikafwerkin g
Uit het koudgewalst materiaal werd vertind blik (plaat dunner dan
0,5 mm.) vervaardigd door vertinnin g in de dompelvertinnerij. Eerst
werd de band hiertoe op een knipbaan tot bladen geknipt, waarbij
dikten buiten de toegestane grenzen (op grond van controle door een
diktemeter) automatisch werden verwijderd. Eveneens werden bladen
met ' pinholes' (gaatjes) door middel van een elektronisch oog apart
gehouden. Voordat de stalen platen stuksgewijs in het tinbad gedompeld werden, vond nog een lichte beitsing plaats om eventuele oxydatie te verwijderen. Na het verlaten van het tinbad zorgden in palmolie lopende rollen voor gelijkmatige verdeling en koeling van de
tinlaag. Hierna werden de platen gespoeld en gepolijst. 19)
Op grond van visuele inspectie van het oppervlak, waarvoor blikcontroleuses waren ingezet 20), werden de blikplaten verdeeld in:
goedgekeurd eindprodukt, nogmaals te vertinnen plaat en tweede keus
platen. De platen hoefden nu nog slechts verpakt te worden, hetgeen
geschiedde in de inpakhal.
Ook werd dikkere vertinde plaat geproduceerd. Hierbij werd de
koudgewalste plaat geknipt uit rollen band van diverse afmetin gen en
van staal met diverse stijfheid, kristalstructuur, analyse en oppervlak. Dit geschiedde op soortgelijke machines als bij de blikfabricage in gebruik waren, maar met een zwaardere constructie en grotere
breedte.
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6.2.3.2. Aard van het werk

Wanneer men de voorafgaande schets van de technische structuur
vergelijkt met die betreffende Walserij-Oost, valt daaruit reeds af
te leiden, dat er wat betreft de aard van het werk grote verschillen
tussen beide walsbedrijven moeten hebben bestaan, hetgeen inderdaad
het geval was. 21) In de Breedbandwalserij lag een veel groter
accent op geestelijke arbeid ("hersenwerk", zo heette het) - zij het
in een bepaalde, nog nader te specificeren betekenis - en verschoven
lichamelijke kracht en uithoudingsvermogen duidelijk naar de achtergrond.
Op vele punten in het produktieproces vervulden complexe machines
en bedieningsinstrumenten een bemiddelende functie tussen arbeiders

en het te bewerken materiaal. Het betreffende werk bestond voor een
groot deel uit het bedienen van allerlei knoppen, hendels en schakelaars; van werkzaamheden als het zwoegen met tangen teneinde gloeiende blokken staal te kantelen, was hier geen sprake meer.
Kenmerkend voor de voortgeschreden mechanisatie was de relatieve afname van de echte produktiefuncties ten gunste van de functies in de
hulpafdelingen. Indicatief hiervoor zijn de navolgende cijfers: 22)

Tabel 34: Percentages arbeiders in enkele strategische functiegroepen voor en na de overschakelin g
Walserij-Oost
1952

20,0

Bedienend personeel walsen
Bedienend personeel ovens
Elektrotechnische Afdeling
Onderhoud en Reparatie

10,0
3,5

12,5

Breedband
juli 1954

%

12,0

%

2,4
6,5
15,0

Een beschrijving van de taakinhoud van de diverse functies is in
dit bestek uiteraard ondoenlijk. Laten wij hier volstaan met het
geven van enkele illustratieve voorbeelden:
- De operator aan de voorwals in de Warmbandwalserij moest maar
liefst veertig instrumenten, hendels, pedalen, knoppen e. d. controleren of manipuleren. De meeste tijd vertoefde hij in een stuurhuis
boven de rollenbaan (samen met een collega die de functie van seinwachter vervulde). Een van zijn taken was het regelen van de snelheid der rollenbaan door middel van vier hendels die elk twee versnellingen in de voorwaartse en twee in de achterwaartse stand hadden. Zijn taak vereiste vooral grote nauwkeurigheid. Tevens moest
hij over een groot verantwoordelijkheidsgevoel beschikken, vanwege
de kostbare installatie die hij bediende. Een en ander gold voor
verscheidene andere functies in de Warmbandwalserij.
- De le man in de Beitserij had de zorg over vijftig instrumenten,
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hendels, knoppen, etc. Ook de operators aan de haspels moesten overweg kunnen met een uitgebreid systeem van afstandsbediening.
- Voorts hadden ook de walsers in de Koudbandwalserij te maken met
een gecompliceerde installatie. Bij ieders bedieningsplaats waren
meters en schakelaars geinstalleerd ter bepaling, respectievelijk
regeling van de walsspleet, snelheid, belasting, trek, walsdruk,
koeling, banddikte, etc. 23)
Echter niet alle arbeiders bij Breedband waren belast met de bediening van dergelijke gecompliceerde installaties. Dit was slechts het
geval met een betrekkelijk klein aantal ' topfuncties' . De meeste
functies hadden een eenvoudiger taakinhoud. Sommige waren zelfs zeer
eenvoudig van aard en vereisten niet meer dan enkele, zeer elementaire vaardigheden. Zo moest een van de arbeiders, vlakbij de haspel
in de Warmbandwalserij werkzaam, elke rol van een nummer voorzien,
aan de hand van schriftelijke richtlijnen. Een andere, zeer eenvoudige functie bestond in het wegen van de rollen en het op een lijst
schrijven van het geregistreerde gewicht.
Bovendien was in dit bedrijf het fysiek zware werk nog niet geheel
verdwenen. De arbeiders in de nabijheid van de ovens bijvoorbeeld
moesten hun werk bij grote hitte verrichten; soms dienden zij het
gloeiend hete materiaal-afval te verwijderen, hetgeen een vermoeiende bezigheid was. Het inbren gen van een rol in het eerste stel walsen in de Koudbandwalserij was vooral bij zwaar of breed bandmateriaal een lastig karwei; het ging hier oni zwaar tilwerk, waaraan
soms drie arbeiders te pas moesten komen. 24)
In de inpakhal was zelfs een belangrijk stuk handwerk gebleven,
overigens geen echt zware lichamelijke arbeid. Hoewel het inpakwerk
heel uitgekiend in zijn werk ging, was het voor de betrokken arbeiders toch wel een kwestie van veel bukken en allerlei routinematige
werkzaamheden met de handen, waaraan onder meer kniebeschermers en
als werktuigen hamers met rubber kop te pas kwamen. 25) Bovendien
moest men in vele functies de gehele dag op 66n plaats staan, in een
weinig comfortabele houding werken, voortdurend instrumenten controleren, etc.

Het blijft echter een grondgegeven, dat het werk in de nieuwe fabriek over het algemeen in lichamelijk opzicht veel minder zwaar
was. Dit blijkt ook al hieruit, dat de zgn. afgeloste functies zoals
voorheen in Walserij-Oost, hier in het geheel niet bestonden.
Daar staat tegenover, dat het produktieproces een hoger tempo had.
Er waren minder breekpunten in het werk van iedere arbeider afzonderlijk. Mede om deze reden beklaagden de betrokken arbeiders zich
er nogal eens over, dat het werk bij Breedband geestelijk vermoeiender was.
De voorafgaande, noodzakelijk vluchtige schets van de aard der
arbeid in de nieuwe fabriek, vergeleken met die in Walserij-Oost,
wordt ondersteund door de antwoorden der arbeiders op vragen in de
destijds door het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde
gehouden enquete dienaangaande:
- 58 % van deze arbeiders merkte op, dat zij nu meer "hersenwerk" te
verrichten hadden dan voor de technische verandering (11 % minder,
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A fbeelding 34: Bediening van de plakkenschaar
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A fbeelding 35: A fvlammers aan het werk
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Afbeelding 36: Bandregelaars aan de eindwalsen in de Warmbandwalserij, oktober 1952
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Afbeelding 37: Het wikkelen van een rol koudgewalste band in de
Koudbandwalserij

de overige arbeiders gaven "geen verschil" op) . Jammer genoeg is in
de vraagstelling geen nader onderscheid gemaakt tussen verschillende
vormen en aspecten van mentale belasting. Op dit punt komen we in
subparagraaf 6.2.4. nog terug.
- 62 % van de arbeiders stelde, dat hun werk in fysiek opzicht minder zwaar was geworden; 66 % was van mening, dat het werk minder
hete omstandig heden omvatte; 64 % zei, dat het werk minder smerig
was. De bijbehorende percentages negatieve antwoorden waren respectievelijk

7,

13

- 42 % van de

en

15

%.

ondervraagden gaf te kennen, dat hun huidige werk min-

der mogelijkheden voor het inlassen van een pauze bood; 24 % zei
evenwel meer mogelijkheden te zien, terwijl 34 % geen mening had of
als antwoord "hetzelfde" gaf. 26)
Verder is hier van belang, dat in de nieuwe walserijen diverse
functionele samenwerkingsrelaties tussen twee of meer arbeiders bestonden, waarbij een nauwletten d samenspel vereist was, bemiddeld en
sterk voorgestructureerd door de technische installaties die men
moest bedienen. Dergelijke samenwerkingsvormen waren er met name bij
de directe bedieningsfuncties aan de walsen.
- Een treffend specimen hiervan was de samenwerking tussen de walser
en de zgn. kantelaar in de Blokwalserij. Zij waren naast elkaar voor
de bedieningsapparatuur gezeten in een cabine die dwars over de rollenbaan was gesitueerd. De eerstgenoemde arbeider zorgde voor de bediening van de blokwals, de ander had tot taak om het te walsen blok
steeds in de goede stand voor de walsspleet te voeren. De handelingen .van beide arbeiders dienden nauwlettend op elkaar te worden afgestemd, wilde men een goed resultaat bereiken. Hierbij bestond
tevens de noodzaak om rekening te houden met de instructies en handelingen - met betrekking tot de bediening van de rollenbaan - van
de seinwachter die in een aparte, aan de wand bevestigde cabine gezeten was en van daaruit het gehele produktieproces kon volgen. 27)
Popitz c.s. voerden dit voorbeeld indertijd zeer terecht op als een
ideaaltypische vorm van ' gefUgeartige Kooperation' . 28)
- Een ander, zeer illustratief voorbeeld was de situatie bij de
eindwalsen in de Warmbandwalserij. Het walsgoed liep hier door de
vier walstuigen, waarbij de dikte steeds afnam en de snelheid evenredig steeg. De snelheid van de aandrijfmotoren moest binnen zeer
nauwe grenzen geregeld worden, teneinde geen trek en geen lussen te
krijgen: indien trek ontstond tussen twee walstuigen werd de band te
smal of brak deze. Indien omgekeerd een walstuig te langzaam liep
ten opzichte van het voorgaan de, vormde zich een lus tussen beide
walstuigen met het risico, dat de band werd dubbelgevouwen en zo
door het twee,de stel walsen zou gaan. Om een korte lus te kunnen
opnemen waren tussen de walstuigen hefbare rollen opgesteld. Deze
konden echter slechts kortstondig soelaas bieden. Voor het overige
moest het bedienend personeel, zodra zich een kleine afwijking voordeed, direct bijregelen. In verband met kleine dikteverschillen en
het temperatuurverloop van de band als gevolg van het transport op
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de rollenbaan traden er frequente afwijkingen op en moesten de
operators daarom steeds ingrijpen. 29)
Bij een onderzoek in een voor die tijd zeer moderne walserij in de
Duitse staalindustrie maakten diverse walsers ien aanzien van voornoemde aspecten van de taakstructuur een vergelijking met de situatie, waarin de bestuurder van een auto verkeert. De onderzoekers
achtten dit een treffende beeldspraak voor het type arbeid, waar het
hier om ging. Arbeid waarbij sprake was van een zekere 'vrijheid in
gebondenheid' en een hiermee corresponderende combinatie van enerzijds voortdurende concentratie op de procesgang en anderzijds routinematige, bijna automatisch verlopende handelingen bij het bedienen en bijregelen van de installaties. De onderzoekers merkten hierover in de Engelstalige versie van hun verslag op:
"On the one side the motorist is dependent on the other persons
taking part in the traffic, on the state of the road and of his
own car as well as on the traffic regulations, and furthermore
factors which may every moment enter into a certain new constellation, to which he has to adapt himself. On the other hand, provided that he hAs sufficient dexterity and assurance, he is sovereign in disposing of his car. This is the case also for the operator of the roUing mill. He has to face a similar double situation between dependence and independence, between being governed
by the machine and governing the machine. This double situation
results in the confrontation of concentration and habitualization,
which is characteristic to this job, that is, the contrast between
on the one side an increased attention corresponding to the permaand, on the
nently changing behaviour of the rolled material,
other hand, the fluency of the handlings and lever movements." 30)

6.2.3.3.
.

Organisatiestructuur en bedrijfscultuur

Bijgaand schema (zie figuur 15) biedt een sterk vereenvoudigd
overzicht van de formele organisatiestructuur van Breedband in april
1954.

Officieel vielen sommige Breedband-afdelingen onder de jurisdictie
van centrale Hoogoven-afdelingen, maar in de praktijk ressorteerden
deze in functioneel opzicht onder de bedrijfsleiding van Breedband.
In het organisatieschema is dit onderscheid tussen functionele en
andersoortige gezagslijnen geheel buiten beschouwing gelaten. Ook
zijn de lijnen met de centrale Hoogoven-afdelingen weggelaten; eveneens geldt dit voor de commercidle afdelingen van Breedband.
De organisatiestructuur van Breedband was veel in gewikkelder dan die
van Walserij-Oost. Waren er in de laatstgenoemde fabriek slechts 22
organisatie-eenheden (afdelingen, onderafdelingen, secties, subsecties), in de eerstgenoemde bestonden 39 van dergelijke eenheden.
Walserij-Oost kende drie of vier hidrarchische niveaus tussen arbeiders en bedrijfsleider, bij Breedband daarentegen varieerde dit aantal tussen vier en zes.
De relatief sterke vertegenwoordiging van leidinggevend en administratief personeel bij Breedband mag blijken uit het navolgende:

Walserij-Oost telde ongeveer zestig personen in deze categorie,
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een op elke veertien arbeiders. Bij Breedband bedroegen deze aantallen respectieveHjk tweehonderd en een op elke zes arbeiders.
In Walserij-Oost had een voorman de supervisie over gemiddeld 34 arbeiders, in Breedband bedroeg laatstgenoemd aantal veertien.
Opvallend was vooral de grote staf van de afdeling Produktieplanning. Walserij-Oost beschikte niet over een aparte afdeling van deze
aard. De planning en werkvoorbereiding geschiedden daar door ongeveer tien medewerkers van de Administratieve afdeling. Bij de desbetreffende afdeling van Breedband waren in 1954 44 mensen en in 1956
reeds 60 mensen tewerkgesteld. 32) Deze afdeling stelde halfjaarlijks lange termijn plannen op. Voor zover noodzakelijk, bracht men
hierin maandelijks wijzigingen aan. Op basis van het lange termijn
plan werden voor iedere week gedetailleerde plannen opgesteld, die
een nauwgezette specificatie gaven van de te verrichten produktietaken, de te verwerken hoeveelheden en de te gebruiken installaties.
Weliswaar hanteerde men in Walserij-Oost ook korte termijn plannen;
deze hadden evenwel een veel minder gedeta leerd karakter en lieten
aan de voorlieden alle ruimte om zelf te bepalen op welke wijze de
wekelijkse produktiedoelen zouden worden bereikt.
Bij Breedband was deze speelruimte drastisch ingeperkt. Veel meer
zaken waren geformaliseerd; er bestonden veel schriftelijke instructies. Over het algemeen waren eenieders plichten en rechten strikter
vastgelegd. Bovendien werden in de nieuwe fabriek de formele bedrijfsvoorschriften veel strikter opgevolgd en de naleving ervan gecontroleerd dan in Walserij-Oost. Dit alles betekende een verdergaande regulering van het gedrag van het personeel dan in het oude
werkmilieu het geval was. 33)

6.2.4. Gevolgen van de technisch-organisatorische veranderingen
voor de betrokken werknemers
Van de fabrieksbezetting in Walserij-Oost, die begin 1952 785 wiste arbeiders telde, ging ca. 70 % naar Breedband, bleef ca. 13 % in
het gebouw van de oude walserij werkzaam en werd ca. 17 % naar andere bedrijfsafdelingen overgeplaatst. Deze overplaatsingen gingen
bijna altijd met formele functiewijzigingen gepaard, hoewel slechts
60 % van de laatstgenoemde groep arbeiders een wezenlijk andere
functie kreeg. Deze functiewijzigingen hielden op hun beurt loonsveranderingen in. Een vergelijking van de lonen der arbeiders, onmiddellijk voor en na hun overplaatsing, leidde tot de conclusie dat
er op vooruit
46 % zijn oorspronkelijke loon behield, terwijl 28 %
ging en 24 % er op achteruit (2 % was niet classificeerbaar) . 34)
Het kwam dikwijls voor, dat arbeiders als gevolg van de technische
wijziging meerdere malen van functie en loon veranderden. Teneinde
op dit punt een goed beeld van de effecten op iets langere termijn
te verkrijgen, werden destijds de verschillen berekend tussen de
lonen voor de invoering van de technisch-organisatorische verandering - zoals bekend een proces dat enkele jaren in beslag nam - en
de lonen na de voltooiing van de verandering (rekening houdend met
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de algemene loonronden in deze periode van geleide
loonpolitiek) .
Men vergelijke hiertoe de volgende tabel die betrekking heeft op de

loonsveranderingen tussen 1 januari 1952 en 1 januari 1956 van alle
ge5nqu&teerde arbeiders, voor zover dezen ten tijde van het onderzoek van het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde nog
bij Hoogovens werkzaam waren, d.i. 488 van de 526 ondervraagde
personen.

Tabel 35: Verdeling van de ondervraagde arbeiders naar aard en
omvang van loonsverandering tussen 1 januari 1952 en 1
januari 1956 (35)

Verandering in guldens per week

In loon gedaald

f 10,f 7,f 4,minder

Percentage arbeiders

of meer
- f 9,- f 6,dan f 4,-

2%
5
5
13
25 %

Geen loonsverandering of minder dan f 1,In loon gestegen

minder
f 4,f 7,f 10,-

dan f 4,- f 6,- f 9,of meer

26
16 %
11
7
15
49

100 %

(N = 488)
Uit de tabel blijkt, dat vergeleken met de eerder vermelde loonsvereen veel groter percentage (49 % in
plaats van 28 %) er op langere termijn in loon op vooruitging. Het
percentage dat in loon daalde, bleef nagenoeg gelijk (25 % op lange
termijn en 24 % op korte termijn) . Het percentage loonstijgingen was
tweemaal zo groot als het percentage loon dalingen, terwijl het relatief hoge percentage van de hoogste loonstijgin gen opvalt ( 15 %) .
Gemiddeld genomen hebben de betrokken arbeiders in financieel opzicht baat gehad bij de overschakeling. Dit mag blijken uit de volgen de tabel.

anderingen op korte termijn,
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Tabel 36: V erdeling van de ondervraagde arbeiders naar looncategorie voor de overschakeling (1 januari 1952) en na de

overschakeling (1 januari 1956) (36)

Percentage arbeiders
Weekloon in guldens *)
Na de technischVoor de technischorganisatorische
organisatorische
veranderingen
veranderingen

55
60
65
70
75
80
85
90

-

25
34
14
5
3
4
3

38
38
7
5
3
1
1

64
69
74
79
84
89
94

95 of meer

5%

5%

59

7

2

100 %

Gemiddeld weekloon

f

67,65

(stand. dev.
8.18)

100 %
f 71,35

(stand. dev.
14.11)

*) De salarissen per 1 januari 1952 zijn met een bepaalde correctiefactor vermenigvuldigd in verband met de algemene tussentijdse
loonronden.

Het gemiddelde weekloon van de ge6nqu6teerde arbeiders bleek dus van
f 67,65 naar f 71,35, d.i. met 5,5 % te zijn gestegen. Indien de
overschakeling op de nieuwe walserij niet zou hebben plaatsgevonden,
zou de stijging van het gemiddelde loon vermoedelijk niet meer dan
1 % hebben bedragen. De geconstateerde stijging was vooral veroorzaakt door een verruiming van de promotiemogelijkheden, die de technische verandering met zich mee bracht. Vele arbeiders werden tot
baas bevorderd.

Daarnaast bood deze gemiddelde loonstijging in zoverre een vertekening, dat voor bepaalde functies bij Breedband zeer hoge lonen
golden, zij het dat dit slechts een betrekkelijk kleine minderheid
betrof.
Het waren vooral de volgende groepen die promotie maakten:
- Degenen die na de lagere school enigerlei vorm van voortgezet onderwijs of cursussen hadden gevolgd;
- De arbeiders, werkzaam in de hulpafdelingen (Elektrotechnische Afdeling, Onderhoud en Reparatie);
- De arbeiders, behorende tot de jongere leeftijdscategoriedn; de
ouderen profiteerden minder sterk van de verandering. (De ouderen
zouden er echter zonder de verandering waarschijnlijk nog minder
286

goed aan toe

zijn geweest, want in Walserij-Oost daalde het loon met

stijgende leeftijd voor de arbeiders van 45 jaar en ouder).
Anderzijds was er een typische ontwikkeling onder de hogere categorieon. Van de 92 arbeiders die in 1952 de voor die tijd relatief
hoge weeklonen van f 70,- of meer verdienden, ging 40 % er in loon
op achteruit en 47 % vooruit. Men vergelijke dit met de 203 arbeiders met lonen lager dan f 65,- per week, waarvoor deze percentages
respectievelijk 14 en 52 % waren. 37)
De sterkere relatieve achteruitgang onder de hogere loongroepen werd
met name veroorzaakt door de andere eisen die na de overschakeling
aan het personeel werden gesteld: fysiek uithoudingsvermogen was in
de nieuwe walserij veel minder belangrijk dan in de oude, terwijl
technische kennis en vaardigheden, alsmede gedragseigenschappen als
concentratie- en coBrdinatievermogen, verantwoordelijkheidsgevoel
e.d. belangrijker waren geworden. Hierbij moet men zich hoeden voor
een eenvoudigweg sommeren van de vereiste kwalificaties over het gehele arbeiderspersoneel. 38) Er deed zich namelijk een duidelijke
differentiatie voor: naast een beperkt aantal functies, dat qua
eisen ten aanzien van vaktechnische kennis en vaardigheden - met
name in de sfeer van elektronische bewerktuiging en onderhoud en
reparatie - relatief hoge kwalificaties vereiste, waren er vele
functies, waarvoor weinig intellectuele capaciteiten maar vooral
voornoemde gedragseigenschappen noodzakelijk waren. De ' opleiding'
bestond daarbij voornamelijk· uit een ' training on the job' van betrekkelijk korte duur.

Een en ander moge blijken uit o.a. de navolgende gegevens.
Een vrij beperkte groep arbeiders (11 %) had technische cursussen
gevolgd. Het betrof hier overwegend arbeiders die een bepaalde bedieningsfunctie aan een installatie vervulden, het op hen toezichthoudend personeel alsmede arbeiders in de hulpdiensten. De cursussen
bestonden in de eerste plaats uit drie bijeenkomsten van elk twee
uur met ca. 40 deelnemers, waarin een beeld werd gegeven van de algemene situatie bij Breedband (het geheel verduidelijkt met behulp
van films en dia' s); voorts ca. zeven bijeenkomsten, eveneens van
twee uur elk en met ca. 25-35 deelnemers. Hierbij werd voor kleinere
groepen arbeiders in specialistische functies een zo gedetailleerd
mogelijke beschrijving van de werkwijze der installatie gegeven, die
ze zelf zouden gaan bedienen. Tevens werden deze arbeiders geTnstrueerd aan de hand van zgn. werkontledingen, waarbij met name de kritieke punten aan de orde kwamen, d.w.z. die aspecten van de taakinhoud, die cruciaal waren voor "het slagen van het werk, het voorkomen van letsel, de vergemakkelijking van de uitvoering".
Tot dit
laatste rekende men een "kneep", een "slag", een "weet", een "tip",
speciale aanwijzingen. 39) Ook bij deze instructie werd zoveel moge-

lijk gebruik gemaakt van foto's, tekeningen, films e.d. Al met al
niet het beeld van een gedegen technische bijscholing.
Een tamelijk groot aantal arbeiders (33 %) had niet meer dan enkele lezingen aangehoord en/of fil nfs betreffende dit type walserij gezien. Daarnaast hebben drie groepen van elk ca. zes man (hoger personeel en arbeiders die op sleutelposities zouden worden ingezet)
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gedurende enige maanden bij verscheidene Amerikaanse bedrijven in
soortgelijke moderne walserijen gewerkt. Voorafgaande aan het vertrek naar de V.S. hadden deze personeelsleden deelgenomen aan een
trainingsweek, georganiseerd door de afdeling Training en Vorming.
Deze training was met name gericht op het leren opstellen van goede
werkontledingen, teneinde de werkmethoden in de Amerikaanse bedrijven snel door te hebben en te kunnen beschrijven, en later anderen
te kunnen instrueren bij de nieuwe werkzaamheden in de Breedbandwalserijen. In totaal betrof dit echter slechts 2 % van het voltallige
personeel.

Voor zover het de vereiste formele opleiding en training betrof,
was de impact van de technische verandering op het produktiepersoneel dus niet bijster groot. Het accent lag bij hen vooral op het
opdoen van ervaring in de praktijk.De bedrijfsleider ,i r.B.d e
Jonge, stelde destijds dan ook publiekelijk:
"Over het bedienen van de installaties op enige afstand door
middel van knoppen en schakelaars hebben wij ons nooit zorgen gemaakt. Wij hebben de ervaring, dat een groot aantal mensen in korte tijd kan leren een gecompliceerde machine effici nt te hanteren." 40)

Daarnaast hadden de vaklieden in de onderhoudsdiensten uit WalserijOost, die in aanmerking kwamen voor overplaatsing naar Breedband,
een herscholin gscursus gevolgd. Gewend als deze arbeiders waren aan
onderhoud en reparatie van betrekkelijk grove installaties, moesten
zij nu enige technische kennis opdoen voor het werken aan installaties die een veel grotere nauwkeurigheid vereisten. De cursus vond
plaats in groepjes van vijf man, gedurende vier niet-opeenvolgende
weken. 41) In deze cursus die door leraren van de bedrijfsschool
werd gegeven, hield men rekening met het feit dat het ' vaklieden'
waren met weliswaar weinig formele scholing, maar met een grondige
praktijkervaring. Men viel deze arbeiders niet lastig met onderdelen
van een normale schoolopleidin g die ze gemist hadden, zoals natuuren meetkunde e.d. Het accent lag op materialenkennis, moderne smeertheoriedn, kennis omtrent passing, rol- en kogellagers e. d. 42)
Zelfs ten aanzien van deze categorie arbeiders kan dus niet gesproken worden van een intensieve om- of bijscholing.
Meer in het algemeen deed zich bij de technische veranderingen in de
staalindustrie in de onderhavige periode ook in de andere E.G.K.S. landen - althans ten aanzien van de overgrote meerderheid van het
produktiepersoneel - geen noodzaak voor tot langdurige, formele herof omscholingsprogramma' s. Sterker nog, veelal waren formele onderwijsprogramma' s van deze aard vrijwel afwezig. 43)
Het feit dat fysiek uithoudingsvermogen en langdurige praktijkervaring met betrekking tot gespecialiseerde taken in de nieuwe walserij veel minder belangrijk waren, betekende, dat speciaal de walsers, afkomstig van Walserij-Oost, in de nieuwe werkomgeving qua
positie en prestige sterk aan belang inboetten. Hun arbeidskwalificaties, afgestemd op de in Walserij-Oost bestaande taakvereisten,
waren nu niet langer adequaat.
In het voorgaande kwam reeds de toegenomen betekenis van de onder288

houds- en reparatiediensten naar voren: in Walserij-Oost verrichtte
in 1952 ca. 15 % van de arbeiders (grofweg aangeduid als 3 % elektrici5ns en 12 % bankwerkers) dergelijke functies tegen ca. 29 %
(7 % elektricidns en 22 % bankwerkers) bij Breedband op 1 januari
1957. Daartegenover daalde het percentage produktie-arbeiders in
dezelfde periode van 66 naar 51 %. 44)
Samenvattend kan men stellen, dat er een zekere elitewisseling had
plaatsgevonden: de arbeiders behorende tot de hogere loongroepen,
werden voor een deel door anderen van de top verdrongen. Benadrukt
dient te worden, dat deze elitewisseling niet louter een gevolg van
veranderde technische taakvereisten was, maar ook samenhing met een
veran derd promotiebeleid. In plaats van het anci5nniteitscriterium
gingen nu veeleer bedrijfsbeoordelingen, resultaten op psychologische tests e.d. een rol spelen. 45)
Een ander belangrijk gevolg van de technische veranderingen betrof
de intermenselijke verhoudingen en het bedrijfsklimaat (sfeer in de
fabriek) . Het voor Walserij-Oost typische patroon van interpersoonlijke relaties heeft zich na de verandering niet kunnen handhaven.
De sociale verhoudingen die zich in Breedband ontwikkelden, waren
over het algemeen formeler van aard, ook al mag dan in deze fabriek
de ' human relations' -benadering in het beleid relatief veel aandac ht
hebben gekregen. De zo opvallende teamgeest in Walserij-Oost was
verdwenen; hier was geen andere, even sterke groepsbinding voor in
de plaats gekomen. Dit blijkt duidelijk uit de enquetegegevens: 66 %
van de on dervraagden was van mening, dat er in Breedband (op het
tijdstip van de enqu&te: april 1956) minder solidariteit tussen de
arbeiders onderling beston d dan in Walserij-Oost; 79 % was van mening, dat het nieuwe werkmilieu minder gezellig was. Het algemene
beeld ten aanzien van de intermenselijke relaties in het bedrijf was
' menseals volgt, waarbij
moet worden, dat het

aangetekend
begrip
lijke relaties' hier zowel de relaties tussen de arbeiders onderling
als die tussen arbeiders en superieuren betrof:
Terwijl een vrij groot percentage nauwelijks of geen verschil zag
(22 %), was het totaalbeeld duidelijk negatief: 63 % der ondervraagden meende, dat de intermenselijke verhoudingen na de technische
veranderin g min der goed waren dan voor de introductie ervan. Slechts
15 % meende, dat er in dit opzicht van een verbetering kon worden
gesproken. Er was hier een opvallend verschil met de reacties van de
arbeiders op de veranderde fysieke arbeidsomstandigheden. Volgens
79 % van hen waren deze omstan dig heden verbeterd (22 % "iets beter"

en 57 % "veel beter").

Ten aan zien van de verandering in zijn totaliteit gaven vele ondervraag den in hun antwoorden dan ook van een zekere ambivalentie
blijk: enerzijds opmerkingen in de trant van "het werk in WalserijOost was moordend - toen we naar Breedband gingen kwamen we van de
hel in de hemel", aan de andere kant ook: "maar hier in Breedband
zijn de mensen baantjesjager - we zijn niet meer 66n". 46)
De geheel an dere sociale verhoudingen op de werkvloer bij Breed-

band hadden hun mater le basis in enkele dwingende structurele ge289

gevenheden die sterk samenhingen met de aard van de technologie en
de verder voortgeschreden mechanisatie: de technische structuur en
installaties predisponeerden als het ware op diverse punten in het
produktieproces tot relatief sterker voorgestructureerde samenwerkingsvormen. Een indicatie hiervoor vormt het feit dat 44 % van de
arbeiders van mening was, dat hun werk meer dan voorheen door de
machine werd bepaald. Slechts 25 % vond, dat dit in mindere mate het
geval was; de rest: een even grote afhankelijkheid.
Hier staat tegenover, dat 43 % van de ondervraagden van mening was,
dat zij meer vrijheid hadden dan voorheen om zelf uit te maken hoe
zij hun werk deden; 15 % minder, 40 % evenveel. 47) Dit is deels toe
te schrijven aan het feit, dat het werk voor de arbeiders die naar
meer verantwoordelijke en hoger betaalde functies waren gepromoveerd, meer gevarieerd was geworden. Voorts verwijst dit zeer waar'
schijnlijk ook naar de dubbele' arbeidssituatie, waarin vele arbeiders in operator-functies verkeerden: de reeds eerder aangeduide ar'
beidsbeleving van vrijheid in gebondenheid', een ervaring die vergelijkbaar werd geacht met die van een autobestuurder. 48)
Voorts waren de mogelijkheden voor het onderhouden van sociale
contacten tijdens het werk geringer dan in Walserij-Oost: de werkteams waren vaak kleiner en de arbeiders waren door grotere geogra-

fische afstanden van elkaar gescheiden, waardoor de informele onder-

linge communicatie moeilijker werd. De beschikbare intercom-installatie bood in dezen nauwelijks soelaas 49), omdat die overwegend
voor zakelijke. doeleinden moest worden benut. Daarnaast was er de
eerdergenoemde, meer planmatige en efficiintere bedrijfsvoering die
overigens ten dele nauw verband hield met de ontwikkeling in de
walstechniek, die een grotere nadruk op planning en werkvoorbereiding met zich bracht.
Het dient te worden beklemtoond, dat de gevolgen van deze technische en organisatorische veranderingen voor de werkverhoudingen
zeer indringend waren. Dit springt eens te meer in het oog, wanneer
men op dit punt een vergelijkin g trekt met de resultaten van vijf
soortgelijke onderzoeken die in dezelfde periode in andere Westeuropese landen (Belgia, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italia)
naar de sociale implicaties van technische veranderingen in de
staalindustrie zijn verricht. De betreffende gevolgen voor de verhoudin gen op de werkvloer bleken bij Hoogovens van alle onderzochte
te zijn ervaren. De verklarin g
gevallen als het meest ingrijpend
hiervoor moet primair worden gezocht in de groepssolidariteit bij
Walserij-Oost, die in geen enkele van de andere onderzochte, oudere
bedrijfssituaties zo krachtig zou zijn geweest als juist daar. Verder namen deze arbeiders bij Breedband in vergelijking met de ondervraagde ai·beiders in andere moderne fabrieken in de Europese staalindustrie relatief het sterkst bepaalde bureaucratiseringstendenzen
in het nieuwe werkmilieu waar. 50)
Onduidelijk blijft echter, in hoeverre deze perceptie naar objectieve sociaal-structurele verschillen verwees dan wel een subjectief
beledfde, sterkere relatieve deprivatie behelsde. Ook waren hier
mogelijk culturele verschulen in houdingen ten aanzien van systema290

tisering en formalisering van het arbeidsproces in het geding. De
beschikbare gegevens laten hierover echter geen nadere conclusies
toe.

6.3. C a s u s

I I: Technologische innovatie binnen de Martin-

staalfabriek

De bevindingen van de voorafgaande gevalstudie winnen aan betekenis, wanneer men deze confronteert met gegevens betreffende de sociale implicaties (binnen het bedrijf) van een ander technologisch
innovatieproces in ongeveer dezelfde periode: de fundamentele wijziging die in de loop van 1952 in de gietprocedure bij de staalfabricage in de Martinstaalfabriek werd aangebracht en die tal van andere
technische veranderin gen met zich bracht, zowel in de giethallen als
in de andere onderafdelingen van de staalfabriek.
Dit veranderingsproces is met name daarom zo van belang voor ons onderzoek, omdat het een technologische innovatie betrof, waarvan de
implicaties voor het arbeidsproces en de werkverhoudin gen op bepaalde punten duidelijk anders waren dan bij de overschakeling van Walserij-Oost naar Breedband. Bovendien hebben we ten aanzien van deze
veranderingen in de Martinstaalfabriek de beschikking over de resultaten van een analyse - met behulp van werkclassificatie - van de
gevolgen van de technische veranderin gen voor de vereiste arbeidskwalificaties, zoals weerspiegeld in de bestaande functieniveaus.
Bezien we hier eerst de aard van de technische en organisatorische
structuur juist voor de introductie van de technologische innova-

tie.

6.3.1. Situatie begin 1952, voor de technologische innovatie
In hoofdstuk 2 is reeds een schets gegeven van de technische

structuur van de Martinstaalfabriek omstreeks 1939. Nadien zijn successievelijk zowel het aantal als de capaciteit van de staalovens

vergroot. Bovendien werden in de loop der jaren kleinere technische
wijzigingen aangebracht. Als gevolg hiervan nam de produktie gestadig toe, met een tijdelijke terugval in het boekjaar 1942 / 43 en met
name de boekjaren 1944 / 45 en 1945 / 46. Dit mag blijken uit de navolgende tabel betreffende de produktiecijfers vanaf 1939/ 40. Tevens
zijn in deze tabel de cijfers over de boekjaren 1952/53 en 1953/54
opgenomen, waaruit de zeer sterke toename van de produktie na de innovatie naar voren treedt. 51)
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Tabel 37: Produktie van de Martinstaalfabriek in tonnen staal
over de periode 1938/39 - 1953/54

boekjaar

in tonnen

boekjaar

in tonnen

1938/39
1939/40
1940/41
1941/42
1942/43
1943/44
1944/45
1945/46

1.315
56.698
86.650
97.756
75.117
86.974
27.808
31.947

1946/47
1947/48
1948/49
1949/50
1950/51
1951/52
1952/53
1953/54

97.967
129.851
243.165
291.268
329.866
379.159
544.512
654.871

6.3.1.1. Technische structuur en produktieproces
De staalfabriek bestond uit vier delen (zie figuur 16) :
de schrothal, 2) het ovenlaadbordes,3) giethal Zuid en 4)

giethal Noord.
De wagons met schrot kwamen de schrothal binnen via de spoorrails
1)

aan de oostzijde van de hal en hielden halt voor een van de drie ter
plaatse aangebrachte weegschalen, teneinde te worden gewogen. Er
bevonden zich vier kranen in de schrothal, die een tweetal functies
hadden: a) het ledigen van de wagons en het vullen van de schrotbakken met schrot (maximaal gewicht 12 ton) met behulp van een grote
magneet; b) het optillen van de gevulde schrotbakken en het plaatsen
van deze bakken op de rand van het ovenlaadbordes. Op het bordes bewogen zich vier laadmachines (met elk een capaciteit van 5 ton)
voort, die de schrotbakken optilden en deze in een van de vijf open
haardovens (met elk een inhoud van 90 ton), aan de noordzijde van
het bordes, leegstortten. Bovendien bevonden zich hier een tien

ton-kraan voor het optillen van kleinere ladingen en een 60 tonkraan voor het laden van de ovens met vloeibaar ruwijzer.
In januari 1952 was de situatie in de beide giethallen aldus:
Zodra het staal gereed was, werd het overgetapt in gietpannen (ca.
90 ton elk) die in de giethal klaar stonden, ten zuiden van de
ovens. Hier bewogen zich vier kranen voort: twee 120-tonners voor
het optiUen van de gietpannen en twee 25-tonners voor het verplaat-

sen van kleinere technische apparaten en instrumenten die bij de

staalproduktie vereist waren. Er bevonden zich vier gietkuilen in de
giethal Zuid, elk bestaand uit een gietplaat (d.i. een zware stalen
plaat met daar bovenop een dikke laag vuurvaste stenen). Hierop
waren acht tot twaalf blokvormen geplaatst. In het midden bevond
zich een speciale trechter die met de vormen door middel van een
systeem van goten in de stenen in verbinding stond.
Het gesmolten staal werd in de trechter gegoten en de vormen vulden
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Figuur 16: Plattegrond van Martinstaalfabriek anno 1951 (52)
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zich indirect - via de gietgoten - met staal (de zogeheten methode
van stijgend gieten). Was het staal eenmaal genoeg afgekoeld, dan
werden de blokken ter plaatse gestroopt, d.i. van de blokvormen ontdaan, en vervolgens op platte wagens naar de blokwalserij vervoerd.
In giethal Noord gebeurde ongeveer hetzelfde. Elk van beide gietkuilen had hier de vorm van een cirkel, waarop de blokvormen waren
geplaatst. In het midden bevond zich de zgn. spilgietmachine, die al
ronddraaiende de vormen vulde. De aanwezige kranen (25-tonners) werden gebruikt voor het stropen en verplaatsen van de blokvormen. Met
behulp hiervan plaatste men ook de stalen blokken - na afkoeling op de wagens voor transport naar het blokkenpark (blokken- c. q.
blokvormenopslag).
Een technisch probleem dat vergaande consequenties voor het arbeidsproces in de giethallen had, was, dat de goten in de stenen bemetseling telkens weer dienden te worden gerepareerd en opnieuw aangelegd. De goten moesten - op het moment dat de stenen nog tamelijk
heet waren - worden gereinigd; tevens moesten de blokvormen voor de
volgende ronde worden klaargezet. Met deze werkzaamheden was een
grote groep platenmakers voortdurend bezig. 53)
6.3.1.2. Aard van het werk

Aangezien de technische veranderingen vooral geconcentreerd waren
in de giethallen en daar de belangrijkste veranderingen in het arbeidsproces plaats vonden, geven we hier slechts een gedetailleerd
overzicht van de taakinhouden van de diverse functies in deze onder-

afdelingen.
In de giethallen vielen drie categorieon arbeiders te onderscheiden:
de groep pannenlieden, de gietersploegen en de kraandrijvers (in
totaal ca. 50 arbeiders per wacht).
De eerste groep bestond uit:
a) De le pannenman die de zorg had voor het klaarmaken van de met

een steenlaag bedekte staal- en slakkenpannen en het voor de ovens
plaatsen van deze pannen, voordat de aftap plaats vond. Hij moest
ook het stopmechanisme in de bodem van de gietpan Gaten) bedienen,
wanneer de vormen werden gevuld;
b) Drie 2e pannenlieden die in principe dezelfde taken hadden als de
le pannenman, zij het dan dat deze in zijn opdracht en onder zijn
supervisie moesten worden uitgevoerd;
c) Een 3e pannenman die het stopmechanisme en de goten van de gietpannen moest klaarmaken; ook diende hij de le en 2e pannenman assistentie te verlenen.
De vijf gietersploegen (voor zes gietbordessen) telden elk zeven
arbeiders die nauw met elkaar moesten samenwerken en bekend stonden

hun hechte groepssolidariteit. Door het relatief grote aantal
arbeiders (35 in totaal) boden de giethallen een dichter bevolkte
aanblik dan de andere delen van de staalfabriek.
Een zo' n ploeg bestond uit r
- Vijf le mannen gietkuil, die aanwijzingen gaven tijdens het ledigen van de gietpannen. Dit omvatte zeer verantwoordelijk werk; voor-

om
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al in kritieke situaties moest de le man zijn kalmte bewaren en
snelle, krachtdadige, maar weloverwogen besluiten nemen. Voorts had
hij de zorg en supervisie over het stropen van de blokken, het laden
van deze blokken op wagens, het repareren (metselen) van de gietplaten en -trechters, het klaarmaken van de gietkuilen, het opstellen
van trechters en blokvormen, alsmede het schoonhouden van de fabrieksruimte. Voor dit werk had hij de beschikking over een aantal
aanslaanders en platenmakers (zie hierna voor omschrijving). Tevens
moest hij rapporten betreffende de karakteristieken van de staalblokken invullen.
Het werk was lichamelijk zwaar en moest vaak in zeer hete omstandigheden worden verricht.
- Een aanslaander die verantwoordelijk was voor het hijswerk in de
giethallen; hij moest de goede kraan (qua kracht, grootte) selecteren en op veilige wijze de lading aan de haak slaan, welke lading
vervolgens ook op de juiste plaats diende te worden gedeponeerd. (De
kraandrijvers mochten alleen volgens zijn aanwijzingen te werk
gaan). Zijn werk in de giethallen bestond in de zorg voor het laden
van de blokken op wagens, het transport van materialen (stenen, zand
e.d. ) , het opruimen van rommel en schrot, het plaatsen van trechters
en vormen in de gietkuilen.
- Een le platenmaker die de zorg had voor al het metselwerk in de
giethallen. Onder zijn supervisie waren platenmakers werkzaam in
groepjes van vier. Na het ledigen van de gietpannen bestond hun werk
uit het bekleden van de blokvormen met een nieuwe laag stenen, het
verwijderen der trechters van de gietplaten en deze vervolgens van
nieuwe goten en een nieuwe bemetseling voorzien. Ook de goten in de
gietplaten werden door hen van een nieuwe laag stenen voorzien en
wel onmiddellijk nadat de pannen geledigd waren. Dat het werken in
de gietkuil die dan nog erg heet was, zware lichamelijke arbeid behelsde, bHjkt uit het feit dat deze arbeiders om de twintig minuten
een kwartier rustten. Het repareren van een gietkuil nam ongeveer
vier R vijf uur in beslag, waarna de betreffende arbeiders overgingen op Ucht schoonmaakwerk. 54)

6.3.1.3. Organisatiestructuur en bedrijfscultuur
De formele organisatiestructuur van de staalfabriek zag er globaal
uit zoals in figuur 17 schematisch is weergegeven.
De stippellijnen op dit schema duiden de functionele gezagslijnen
aan, die van de bedrijfsleider naar de stafafdelingen liepen, alsmede naar de Transport- en de Elektrotechnische afdeling. Deze afdelingen vormden secties van de desbetreffende centrale afdelingen.
De meeste arbeiders waren werkzaam in de Produktieafdeling en in de
Technische Afdeling. Laatstgenoemde afdeling omvatte drie onderafdelingen: afdeling Onderhoud en Reparatie, afdeling Kranen en afdeling
Technische Administratie. In totaal waren hier ca. 80 arbeiders

werkzaam.
De formele organisatiestructuur van de Produktieafdeling

opzet zoals deze is weergegeven in figuur 18.
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Figuur 17: Formele organisatiestructuur Martinstaalfabriek anno 1951
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Figuur 18: Formele organisatiestructuur van Produktieafdelin g
Martinstaalfabriek anno 1951
Bedrijfsleider van de
staalfabriek

adjunct-afdelingschef

bedrijfsassistent voor de
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giethallen

-44 chefs van de wacht
(plo,gchef,)

1

4 voorlieden giethallen

4 hoofdsmelters (voorlieden)

4 ploegen arbeiders

4 ploegen arbeiders

vier

topmensen in deze fabriek (boven de stippellijn aangeduid)
vormden het stafteam van de staalfabriek. Met uitzondering van de
instructeur waren zij niet uit de rangen van de arbeiders opgeklommen. Zij waren de enigen in deze fabriek, die niet in ploegendienst
maar in gewone dagdienst werkzaam waren. Bij hun afwezigheid had de
chef fan de wadht het hoogste gezag in de fabriek. Formeel had elk
van deze chefs tijdens zijn ploegendienst het functioneel gezag
over : a) de hoofdsmelter van de betreffende ploeg, b) de voorman
giethallen van die ploeg en c) de voorman van de kraandrijvers,
eveneens van deze ploeg (formeel behorend tot de Technische afdeling, zie hiervoor) .
De

In de formele organisatiestructuur had de hoofdsmelter de leidin g
over de arbeiders in de volgende functies:
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Figuur 19: Formele organisatiestructuur in relatie tot positie van
hoofdsmelter anno 1951
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De voorman giethallen had de leiding over de arbeiders in de volgende functies, zoals is weergegeven in figuur 20.
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Figuur 20: Formele organisatiestructuur giethallen anno 1951
Techn. afd.
1

voorman giethallen

lilli

I

5 le man gietkuil
(1 voor elke kuil)

pannenlieden
1

voonman kraandrijvers

111

1-,2 gietkraandrijvers

I

1

1 le pan- 3 2e pan- 1 3e pannerman
nenlieden nenman

l 5i lel lplatermakers
I lilI
7

I1+4 blokvormen-

lilI

en blokken-

aanslaanders

kraandrijvers

5 x 4 platenmakers
2 andere giethalarbeiders

Blijkens de voorafgaande schema' s was de voorman kraandrijvers dus
met de leidin g
over in totaal zestien kraandrijvers belast,
te
weten: vier schrotkraandrijvers, vier ovenladers, een 10-ton kraandrijver, een vloeibaar ruwijzer-kraandrijver, twee gietkraandrijvers, vier blokvormen- en blokkenkraandrijvers. 55)

6.3.2. Beleid ten aanzien van de 'reorganisatie'
Ongeveer een jaar voordat de onderhavige technisch-organisatorische veranderingen - binnen het bedrijf consequent aangeduid als
'reorganisatie' - op gang zouden worden gebracht, begon de bedrijfsleiding hieromtrent informatie te verschaffen. Aanvankelijk geschiedde dit alleen tot op het niveau van het lager kader: voorlieden en bazen. In speciale bijeenkomsten werden aan hen de hoofdlijnen van de veranderingen uiteengezet. Bovendien werden de problemen
bediscussieerd, die zich tijdens de feitelijke veranderingen naar
verwachtin g zouden voordoen.
Via het lager kader drong reeds spoedig enige informatie door tot de
betrokken arbeiders. De formele bekendmaking volgde op 31 mei 1951
door middel van een officiale circulaire, waarin werd aangekondigd,
dat er in de loop van 1952 een "ingrijpende reorganisatie" zou
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plaatsvinden. Voorts bevatte deze circulaire de navolgende informatie:
a) De functies van le man gietkuil, aanslaander, le platenmaker en
platenmaker zouden komen te vervallen.
b) De bezetting in de giethal zou na de reorganisatie geringer worden, "terwijl door de sterke mechanisatie (volgens toenmalige begrippen in de staalfabricage, mve) het werk in de fabriek over het
algemeen eenvoudiger van aard zou worden." 56) Over de toekomstige
personeelsbezetting, hoogte van de lonen e.d. stond nog niets definitief vast. Wel diende men er rekening mee te houden, dat voor een
gedeelte van het personeel een andere passende functie zou worden
gezocht.

c) Er werden gegadigden gevraagd voor functies als diesellocodrijver, ran geerder en kraandrijver (in totaal 54 man). Voor deze
functies kwamen allereerst die arbeiders in aanmerkin g, die reeds in
een hoger betaalde functie werkzaam waren. Ook arbeiders uit het
blokkenpark dat in de bestaande vorm niet zou worden gehandhaafd:
verladers, hulpverladers, afvlammers en branders, konden zich bij de
Sociale Afdelin g opgeven.
Een aantal van de voor de betreffende functies geselecteerde arbeiders zou een speciale cursus, verzorgd door de afdelin g Onderwijs,
dienen te volgen.
Dat voornoemde in formatie zo beknopt werd gehouden, had te maken
met het feit dat de bedrijfsleiding op dat moment zelf nog niet
precies wist, wat de implicaties voor de arbeidsorganisatie en de
arbeiders zouden zijn. Begrijpelijkerwijs gaf de beknopte in formatie, in combinatie met de bestaande onzekerheid over wat eenieder
precies boven het hoofd hing, aanleiding tot de nodige geruchtvorming. De geruchten die circuleerden, namen echter geen dramatische
vormen aan. Dit was waarschijnlijk toe te schrijven aan het feit dat
er alom een besef aanwezig was, dat het bedrijf zeker in deze periode van wederopbouw en economische expansie niet gemakkelijk mensen
ontsloeg, laat staan collectief zou laten afvloeien. (Meer in het
algemeen stond Hoogovens positief bekend om haar beleid, gericht op
sociale zekerheid). Daarnaast hebben wellicht ook de flarden in formatie, door de voorlieden verstrekt, de cognitieve lacune enigszins
aangevuld.
De bedrijfsleiding had inmiddels ook contact opgenomen met de
Kern; de betreffende gesprekken hadden echter uitdrukkelijk geen besluitvormend karakter. De wijze waarop de veranderingen op gang zouden worden gebracht, en de hoofdlijnen van het beleid inzake de
noodzakelijke overplaatsingen waren op dat moment reeds door de bedrijfsleiding vastgesteld. Wel hadden de arbeidersvertegenwoordigers
nog enige inbreng bij de nadere bijstelling van het beleid tijdens
de uitvoering ervan. Zoals destijds gebruikelijk was, vonden over
deze technische en arbeidsorganisatorische veranderingen op bedrijfsniveau geen gesprekken plaats met de vertegenwoordigers van
vakorganisaties. (De intensieve onderhandelingen die op nationaal
niveau tussen werkgevers- en werknemersorganisaties werden gevoerd,
hadden voornamelijk betrekking op de lonen).
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Bij de ' reorganisatie' waren rechtstreeks 172 arbeiders betrokken,
allen werkzaam in de giethallen. Het bedrijfsbeleid was er op gericht, dat in principe niemand zou worden ontslagen. Een principe
dat destijds niet zo moeilijk te hanteren was, daar de onderneming
een zeer dynamische en expansieve ontwikkeling doormaakte.
Bij het overplaatsingsbeleid stelde zich voor de bedrijfsleidin g het
probleem, dat een relatief gerin g aantal ' goede' functies beschik-

baar was voor een vrij groot aantal gegadigden, waaronder zich nogal
wat oudere en minder gekwalificeerde arbeiders bevonden. Nadere
kwantitatieve gegevens ontbreken in dezen. Onder ' goede' functies
verstonden de betrokken arbeiders in dit verband: functies die voldeden aan een of meer van de volgende criteria:
a) De overplaatsing zou geen loonsverlaging of degradatie inhouden.
b) De werkomstandigheden zouden hetzelfde blijven of beter zijn.
c) De nieuwe functie zou er bij voorkeur niet een buiten de staalfabriek moeten zijn.
In gesprekken met vertegenwoordigers van de personeelsafdeling gaven
deze arbeiders te kennen, dat zij vooral aan laatstgenoemd criterium
veel belang hechtten. Dit bleek alles te maken te hebben met het
feit dat de overgrote meerderheid van hen de werkverhoudingen in de
staalfabriek zeer op prijs stelde.
De belangrijkste criteria die de bedrijfsleiding bij de overplaatsing van overtollige arbeiders hanteerde, waren naast bekwaamheid:
anci nniteit en de hoogte van het voordien verdiende loon. De bedrijfsleiding stelde zich op het standpunt, dat het billijk was om
bepaalde functies voor oudere werknemers te reserveren, voor zover
de andere criteria dit toelieten.
De bekwaamheid kon - afhankelijk van de functie - betrekkin g hebben
op theoretische kennis, fysieke kwaliteiten, sociale vaardigheden
e.d. De kwaliteiten van de sollicitanten werden beoordeeld door de
bedrij fsleidin g, waarbij vooral het oordeel van de voorlieden veel
gewicht in de schaal legde; in twij felgevallen werd advies aan de
Psychotechnische Afdeling gevraagd. Voor de zgn. motorische functies
(loco- en kraandrijver e.d.) dienden de gegadigden een specifieke
keuring bij de Nederlandsche Stichting voor Psychotechniek te
Utrecht te ondergaan. Overigens werden ook de meeste andere overtolHge arbeiders met het oog op hun overplaatsing aan een elementaire
psychologische keurin g door de Psychotechnische Afdeling onderworpen. Voor een aantal nieuwe functies waren speciale cursussen verplicht gesteld, hetgeen een andere mogelijkheid tot selectie bood.
Met de eigenlijke selectie werd medio 1951 een begin gemaakt en
deze nam ongeveer een jaar in beslag; medio 1952 was de 'reorganisatie' voltooid. Gedurende voornoemde periode kregen de betrokken arbeiders de gelegenheid om over hun toekomstige functies met de afdelingspersoneelschef van de staalfabriek en/of met de voorlieden te
spreken. De meerderheid van de arbeiders wachtte echter passief af,
onder het motto dat een dergelijk gesprek toch niets hielp.
Wat de selectie voor de overplaatsin g betreft dienen twee categoriedn overtollige arbeiders te worden onderscheiden: a) degenen die
vrij gemakkelijk een overgang naar specifieke andere functies konden
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maken en b) een restcategorie. Eerstgenoemde categorie omvatte de
daartoe in aanmerking komende gegadigden voor functies als diesellocodrijver, kraandrijver, rangeerder e.d. De restcategorie die vooral
arbeiders met lage lonen en lagere functies in 1951 omvatte, betrof
moeilijk plaatsbare werknemers. Het was tot deze categorie, dat de
meeste gevallen van overplaatsing naar andere afdelingen zouden behoren. 57) In subparagraaf 6.3.4. zullen nadere gegevens betreffende
het resultaat van het overplaatsingsbeleid worden vermeld.
6.3.3. Situatie na de innovatie
Waaruit bestonden nu de belangrijkste technische veranderingen?
Een antwoord op deze vraag kan wellicht het best gegeven worden aan
de hand van een beschrijving van de technische structuur na de aangebrachte wijzigingen.
Blijkens bijgaande plattegrond (zie figuur 21) bleef de globale indeling in vier secties gehandhaafd: 1) de schrothal, 2) de laadhal
(het ovenlaadbordes). 3) de giethal (in plaats van de vroegere giethal Zuid), 4) de vormenhal (in plaats van de giethal Noord).
In de schrothal hadden zich geen technische of andersoortige veranderingen voorgedaan, die te maken hadden met de gewijzigde methode. In de laadhal waren de open haardovens met hun vroegere capaciteit van 90 ton tot 180 ton vergroot. In samenhang hiermee was de
capaciteit van de laadmachines verhoogd van vijf naar tien ton.
Daarnaast was een van beide kranen van 25-ton uit de vroegere giethal Zuid naar deze onderafdeling overgebracht in verband met additionele werkzaamheden.
De voornaamste wijzigingen waren aangebracht in de beide oude
giethallen. Giethal Noord had volledig zijn functie verloren, terwijl giethal Zuid een geheel andere opzet had gekregen, doordat men
was overgegaan op de methode van vallend gieten. Overeenkomstig de
vergrote capaciteit van de haardovens waren ook grotere gietpannen
(inhoud 180 ton) in gebruik genomen, terwijl de beide 120 ton-kranen
waren vervangen door kranen met elk een hefvermogen van 250 ton.
De opvallendste verandering betrof de vervanging van de gietkuilen
door een spoorrail, waarop platte wagens reden, met daarop blokvormen (van diverse soorten) geplaatst. Nadat de gietpan door de kraan
ter plaatse was gebracht, werden deze vormen rechtstreeks gevuld en
verliet de reeks aan elkaar gekoppelde wagens vervolgens de giethal,
richting stroophal die buiten de staalfabriek gelegen was (zie figuur 21 a). Er bleven nu in de giethal dus geen hete stalen blokken
en vormen meer ter afkoeling staan, hetgeen een aanmerkelijke verbetering van de fysieke arbeidsomstandigheden inhield. Voortaan behoefden ook geen reparaties meer aan de bemetseling van de desbetreffende materilile outillage ( gietplaten, trechters, blokvormen
e.d.) plaats te vinden. 60)
Het is opmerkelijk, dat er zich betrekkelijk weinig veranderingen
in de formele organisatiestructuur hadden voorgedaan. Dit niettegenstaande het feit dat de veranderingen in deze staalfabriek officieel
toch als ' reorganisatie' waren aangeduid.
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Figuur 21: Plattegrond van Martinstaalfabriek anno 1955 (58)
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Er waren geen essentiale wijzigingen in de organisatiestructuur van
de schrot hal en evenmin bij de laadhal (ovenlaadbordes) . Voor het
overige waren er enige beperkte wijzigingen in de organisatie van de
giethal, alsmede uiteraard een noodzakelijke uitbreidin g van de organisatiestructuur in verban d met de nieuwe on derdelen: vormen hal en
stroophal.

Het organisatieschema van de nieuwe giethal zag er als volgt uit:
(Men vergelijke dit met het schema betreffende de organisatiestructuur in 1951, figuur 20).
Figuur 22: Formele organisatiestructuur giethal anno 1955
Techn. afd.
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Zelfs na de technische veranderingen konden de arbeiders in de
giethal nog in de drie tevoren bestaande categorie6n worden on dergebracht.
a) De groep van vier pannenlieden, bestaande uit een le pannenman en
drie 2e pannenlieden. (In 1951 was de samenstening een le pannenman, drie 2e pannenlieden en een 3e pannenman);
b) De drie gietersploegen, elk bestaande uit een le gieter, een 2e
gieter, een hulpgieter en een aanslaander. (In 1951 waren er vijf
gietersploegen, elk bestaande uit zeven arbeiders);
c) De groep van kraan drijvers, die bestond uit twee gietkraan drijvers en slechts &&n 25 ton-kraandrijver. (Van de andere drie 25 tonkraan drijvers in 1951 waren twee man werkzaam in de vormenhal en de
derde in de stroop hal) .
De voorman van de giethal had ook de dagelijkse leiding over de arbeiders zowel in de vormenhal als in de stroophal. 61)
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6.3.4. Gevolgen van de innovatie en reaeties van de betrokken
werknemers

Waren de wijzigingen in de organisatiestructuur slechts van ondergeschikt belang, in de giethal hadden zich daarentegen grote veranderingen in de aard van de te verrichten werkzaamheden voorgedaan.
Als gevolg hiervan waren verscheidene nieuwe functies ontstaan, waren sommige van de bestaande functies qua taakinhoud veranderd en
was daarnaast een vrij groot aantal functies geheel opgeheven.
Bezien we thans de belangrijkste functieveranderingen ter plaatse:

- Er waren voorheen vier 25 ton-kraandrijvers in elke wacht: twee in
Giethal Noord en twee in Giethal Zuid. De vrij complexe taakinhoud
van deze functies werd gesplitst en aan specifieke functies toebedeeld: het stropen geschiedde voortaan in de stroophal door een

stroopkraandrijver, het plaatsen van de vormen vond in de vormenhal
plaats door twee 25 ton-kraandrijvers, terwijl het transport van de

slakkenpannen en andere voor het gieten vereiste materialen voor rekening van een 25 ton-kraandrijver in de giethal kwam.
Enerzijds was het werk van de 25 ton-kraandrijvers minder gevarieerd, anderzijds vond dit wel plaats in betere fysieke arbeidsomstandigheden. Het stropen geschiedde voortaan in de open lucht, hetgeen een aanmerkelijke verminderin g van de hitte in de giethal beteken de.
- De gietkraandrijver had de beschikkin g over een veel zwaardere
kraan (250 in plaats van 120 ton) en moest dienovereenkomstig zwaar-

dere gietpannen verplaatsen. Het gieten op zich was nu echter gemakkelijker, mede doordat de opening van de vormen groter was dan die
van de oude kleine trechtermonden.
- Na de ' reorganisatie' waren van de zeven aanslaanders per wacht er
slechts twee overgebleven, omdat het stropen elders geschiedde en in
de giethallen geen hete blokken meer moesten worden vervoerd.
Voorts waren de navolgende functies geheel opgeheven: le man gietkuil, le platenmaker, platenmaker en 3e pannenman. De eerste drie,
omdat de gietkuilen waren verdwenen, de laatste vanwege een kleine

organisatorische verandering.
Hiertegenover werden als nieuwe functies ingevoerd: le gieter, 2e
gieter, hulpgieter, vormvoorbereidingsman en hulp-vormvoorbereidingsman. Eerstgenoemde functie kwam overeen met die van le man
gietkuil in de oude opzet. De le gieter had de algemene verantwoordelijkheid voor het gieten van de stalen blokken. Hij controleerde
de vormen, Met bodembeschermers in de vormen aanleggen, had te zorgen voor de aanwezigheid en het juiste gebruik van hulpmaterialen.
Voorts moest hij tijdens het gieten aanwijzingen aan de eerste pannenman geven, aan de hulpgieter instructies om de boveneinden van de
blokken te bedekken en aan de kraandrijver, wanneer deze de staalpan
boven de vormen diende te brengen om te vullen. Daarnaast diende de
le gieter allerlei produktiegegevens te registreren: nummer van de
lading, aantal en soort der vormen, verloop en tijdstip van gieten,
metallurgische eigenaardigheden e.d.
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De 2e gieter diende de le gieter bij te staan en indien nodig te
vervangen. Samen met de hulpgieter - en onder leiding van de le
gieter - plaatste hij bodembeschermers in de vormen, voegde hij
desoxydatie- en andere materialen toe, bedekte hij de gevulde vormen
en hield hij de werkruimte schoon.
De functie van vormvoorbereidingsman was geheel nieuw. Voor zover
nodig plaatste hij de vormen op de trein met platte wagens en maakte
hij deze gereed voor het gieten. Hij controleerde, of de vormen in
orde en schoon waren en verhitte deze tot de juiste temperatuur;
voorts bracht hij van te voren de noodzakelijke beschermplaten op de
bodem van de wagens aan.

Het is uiteraard onmogelijk om in dit bestek alle functieveranderingen onder de loep te nemen. Een voor ons doel voldoende inzicht
kan worden verkregen door een vergelijking van de samenstelling der
arbeidsbezetting voor en na de technische innovatie, alsmede een
overzicht van de functieclassificaties, eveneens op beide peildata.
Bezien we eerst de aantallen arbeiders werkzaam in respectievelijk
de beide giethallen en de rest van de staalfabriek. 62).
Tabel 38: Arbeidsbezetting in 1951 en 1955 in de giethallen en de
rest van de staalfabriek

oktober 1951

Giethallen
Rest van de staalfabriek

februari 1955

197

99

190
387

214
313

Verschil

- 98
+ 24
- 74

De verminderin g van het totale aantal arbeiders (74) was dus voornamelijk toe te schrijven aan de afname van het aantal arbeiders in de
giethallen, samenhangend met de veranderde gietprocedure. De kleine
toename - met 24 arbeiders - in de rest van de staalfabriek hield
verband met een beperkt aantal nieuwe arbeidersfuncties, vooral eerdergenoemde functies van gieter en functies in verband met de vormvoorbereiding.
Spitsen we ons thans toe op de giethallen. Het volgend overzicht
laat zien, welke veranderingen er in de samenstelling van het arbeidersbestand zijn opgetreden. 63)

309

Tabei 39: Arbeidsbezetting in de giethal(len) naar functies,
respectievelijk in 1951 en 1955
Functies in de giethallen in 1951

le man gietkuil

19
83

aanslaander
gietkraandrijver
25 ton-kraandrijver
le pannenman

2e pannerman
3e panner¤nan
-

-

-

-

le gieter
2e gieter

8
7

hulpgieter

7

24

aanslaander

7
17

gietkraandrijver
25 ton-kraandrijver
l e pannerman
2e pannenman
vormvoorbereidingsman

4

12
3

7

8
14
4

12
8

hulpvomivoorbereidingsman 7

-

operator dolomietfabriek

branders en schoonmakers

-

-

17

le platermaker
platermaker
-

Functies in giethal en vormenhal
in 1955

le man stroophal

5

3

7

kraandrijver stroophal
3
branders en schoonmakers 6

arbeiders zonder specifieke
functie
4
197
Totaal

99

Welke waren nu de effecten van de technische veran deringen op zowel het algemene functieniveau als de differentiatie der functies?
Een antwoord op deze tweeledige vraag kan worden verkregen aan de
hand van de functieclassificatie die de Psychotechnische af deling
indertijd heeft verricht. Van belang hierbij is, dat deze dienst bij
haar poging (begin 1951) om tot een werkclassificatie ten aan zien
van het gehele bedrijvencomplex te komen, constateerde dat de gangbare indeling in geschoolden, geoefenden en ongeschoolden volstrekt
ontoereiken d was. Vooral de middengroep (geoefenden) achtte zij te
omvangrijk, een aanwijzing dat er kennelijk behoefte aan een nadere
differentiatie bestond. Voorts was ook de in het bedrijf gehanteerde
loonclassificatie van weinig nut, daar belangrijke factoren als per( ! )e.d.
soonlijk risico, fysieke arbeidsomstandigheden als hitte
het
meest
niet werden verdisconteerd. De in deling die op dat moment
bevredigend werd geacht, zag er als volgt uit: 64)
A. Functies voor geschoolde arbeiders, waarvoor een theoretische opleiding en een diploma vereist waren;
B. De hoogste halfgeschoolde functies, waarvoor een praktijkervaring
van verscheidene maanden en vaak een speciale cursus of trainin g
vereist waren;
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C. De overige halfgeschoolde functies, waarvoor een praktijkervaring
van meer dan twee weken nodig was;
D. Functies voor de ongeschoolde arbeiders, waarvoor met een ervaring van twee weken kon worden volstaan.

Arbeiders in functiegroep A of B waren van bedrijfswege zeer moeilijk in een andere functie in een van beide functiegroepen over te
plaatsen, juist vanwege hun specialisatie. Wensten arbeiders in categorie C naar een andere functie binnen deze categorie te worden
overgeplaatst, dan was enige training en ervaring nodig. Alleen arbeiders in functiegroep D zouden min of meer op a-selecte wijze kunnen worden uitgewisseld, zo luidde de achterliggende gedachte. De
functies in een categorie hadden alle een toegevoegd rangnummer dat
theoretisch kon uiteenlopen van 1 tot 10, maar in de praktijk van 6
tot 10 varieerde (waarbij 10 de hoogste rang aangaf).
Tekenend voor de bedrijfsbehoefte aan een verdergaande differentiatie juist binnen de categorie van halfgeschoolde functies is, dat
groep C in de praktijk nog werd opgedeeld in twee subcategorie6n,
respectievelijk (2 = C-6 1 en C-7 en Cl = C-7 1, C-8, C-8 #, C-9,
C-10.
Het niveau van de functies werd aan de hand van de volgende criteria bepaald:1) kennis,2) onafhankelijkheid,3) toepassing van materialen en machines, 4) motorische vaardigheid, 5) vitaliteit,
6)
codperatie (vermogen tot samenwerking). Aan de hand van een hierop
betrekking hebbende functieclassificatie werd een functiehitirarchie
opgesteld, waarbij van de arbeidersfuncties die van de smelters in
de hoogste klasse (A) werden ingeschaald en anderzijds de zgn. vormen-schoonmakers en arbeiders zonder specifieke functies .(o.a. corveewerk) de allerlaagste kwalificaties kregen (D-7). 65)
Een vergelijkin g van de diverse functies in de staalfabriek,
respectievelijk in 1951 en 1955 - in termen van deze functieclassificatie - levert het volgend beeld op:
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Tabel 40: Arbeidsbezetting van de Martinstaalfabriek naar functieniveau in 1951 en 1955 (66)

1955

1951

Giethallen Rest van
staalfabr.
Functieniveau
%
% aantal
aantal

N

Rest van
staalfabr.
%
aantal

Totaal

aantal

%

aantal

%

aantal

%

7

14

0
16

0
16

39
32

18
15

39
48

13
15

0
25

0
13

25
28

13
15

25
53

C-71 - C-10(Cl)
C-6 - C-7 (C2)
D

69
93
9

35
47
5

26
30
73

14
16
38

95
123
82

25
32
21

53
21
9

54
21
9

34
53
56

16
25
26

87
74
65

28
24
21

niet ingedeeld

1

1

8

4

9

2

0

0

0

0

0

0

197 100

190

100

387

100

99

100

214

100

313

100

A
B

22

Giethal

Totaal

(Percentages afgerond op hele getallen)
*

Opvallend zijn vooral de grote verschuivingen in functieniveaus in
de giethal (len). Terwijl hier in 1951 35 % van de arbeiders in groep
Cl viel en 47 % in groep C 2, bedroegen deze percentages in 1955
respectievelijk 54 en 21 %. Dit wijst op een aanzienlijke toename
van het gemiddelde functieniveau in de giethal (len). Hieruit mag men
echter niet afleiden, dat daarmee ook sprake zou zijn geweest van
een algehele, grote verhoging van de gestelde eisen ten aanzien van
het vakmanschap. Immers, ook de categorie Cl betrof altijd nog
halfgeschoolde functies, waarvoor weliswaar een praktijkervarin g van
meer dan twee weken nodig was, maar anderzijds ook weer niet van
' verscheidene maanden' (h&t criterium ter
van

onderscheiding
categorie B). De echt geschoolde functies (vaklieden in categorie A) bestonden zelfs in het geheel niet in de giethal (len), noch in 1951
noch in 1955, terwijl het aantal functies in categorie B (de hoogste
half-geschoolde functies) hier nu ook weer niet zo sterk steeg (van
13 naar 16 %).

Voor de Martinstaalfabriek in haar geheel lag de situatie echter
enigszins anders. Hier valt een procentuele toename te constateren
in de categoriedn A (van 7 naar 13 %), B (slechts 1 %, namelijk van
14 naar 15 %) en Cl (van 25 naar 28 %), terwijl categorie C2 afnam van 32 naar 24 %. Hier staat echter weer tegenover, dat categorie D (ongeschoolden) procentueel gezien even groot bleef (21 %).
Niettemin kan men ruwweg wel stellen, dat als gevolg van de technische veranderingen in deze staalfabriek er een tendens in de richting van de hogere functieniveaus bestond, zij het dat de bedrijfsbehoefte aan arbeiders in de functiegroepen C2 (halfgeschoolde
functies met een minimum aan praktijkervaring) en D (ongeschoolde
functies) toch nog duidelijk was blijven bestaan. Het was met name
in de rest van de fabriek, buiten de giethal Gen ), dat het percentage arbeiders uit categorie D als gevolg van de technische veranderingen een sterke daling had ondergaan, d.i. van 38 naar 26 %.
Dat niet van een drastische toename van cognitieve vereisten sprake was, valt op te maken uit een enquete die is afgenomen onder een
steekproef van 69 niet-overtollig geworden arbeiders, onder wie 51
uit de giethal en 18 uit de rest van de staalfabriek. 67) Slechts
23 % van deze arbeiders was van mening, dat het werk meer
geestelijke arbeid inhield, terwijl 1 3% zelfs van min der "hersenwerk" gewag maakte; 61 % antwoordde, dat de situatie op dit punt ongeveer hetzelfde was gebleven. 68) Wel vond 62 % van deze arbeiders
het werk na de technische veranderingen in lichamelijk opzicht lichter, tegen 6 % die het werk zwaarder vond; 32 % achtte deze werkbelasting ongeveer gelijk.
Het beleidsvoornemen om in beginsel niemand te ontslaan, is grotendeels gerealiseerd. Van de 172 bij de 'reorganisatie' betrokken
zijn,de arbeiders waren 146 overtollig' en werden 26 arbeiders in zoverre beTnvloed, dat hun functie een sterk gewijzigde taakinhoud
kreeg. 84 van de overtollige arbeiders aanvaardden een nieuwe functie in de staalfabriek. De overigen werden overgeplaatst naar Tuncties elders in het bedrijvencomplex. In februari 1955 waren van deze
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groep 24 man werkzaam in de Blokwalserij, acht op de Transportafdeen negen in
ling, zeven in Walserij-West, drie in de Buizengieterij
andere (niet nader gespecificeerde) Hoogovenafdelingen. Op dat moment had slechts 6 % (= negen personen) van de overtollig geworden
arbeiders het bedrijf verlaten (acht deden dit op eigen verzoek) tede produktiegen 9 % van de niet-overtollig geworden arbeiders in
afdelingen in de staalfabriek (6 % deed dit op eigen verzoek) . 69)
Deze gegevens wijzen er ook op, dat de problemen in verband met de
accommodatie aan de nieuwe functies niet onoverkomelijk waren. Anders zouden meer overto ge arbeiders na hun overplaatsing ontslag
hebben genomen, in deze periode waarin elders een redelijke kans op
werk bestond.
Naast de eerdere constatering, dat arbeiders in geval van overbleven werken,
plaatsing veelal bij voorkeur in de staalfabriek
andere
ng voor de
een
aanwijzi
duidelijke
vormt het navolgend gegeven
de
werkvervoor
rs
arbeide
deze
zeer grote positieve waardering die
de
overgeplaathoudingen in de Martinstaalfabriek hadden: 38 % van
ste arbeiders gaf begin 1955 - dus drie R vier jaar na de overplaatsing - nog de wens te kennen om wederom in de Martinstaalfabriek tewerk te worden gesteld. Dit geldt des te meer, waar slechts 24 % van
m
dedegenen die op dat moment in de staalfabriek werkzaa waren, in
zen de voorkeur gaf aan een andere fabriek of afdeling van het Hoogrs verwezen uitovencomplex. 70) Vele van de overgeplaatste arbeide
de
arbeidersgroepen heerdrukkelijk naar de hechte teamgeest die in
k deel hadden uitaalfabrie
ste, waarvan zij voorheen in de Martinst
gemaakt.
De technische veran deringen hadden in zoverre invloed op de werksrecht ontleenden
verhoudingen, dat de arbeidsteams die hun bestaan
aan de oudere technische structuur, werden opgeheven. Daarvoor in de

uit die
plaats kwamen echter nieuwe teams, grotendeels samengesteld
- geadvide
door
hiervoor
ing
die
arbeiders
bedrijfsleid
de
vrijkomen
seerd door de afdeling Psychotechniek en de Bedrijfsgeneeskundige
Dienst - geschikt waren bevonden. Zo werden uit de zeventien arbeiders in de gietkuil de acht le gieters voor de nieuwe installatie
waren voordien le
gerecruteerd; de meeste 2e gieters en hulpgieters
platenmaker of gewone platenmaker geweest. De nieuwe functies van
werden
vormenvoorbereidingsman en hulp-vormenvoorbereidingsman
anex-aansla
door
eveneens bemand door voormalige platenmakers en
kraande
ders. Soortgelijke omschakelingen deden zich voor onder
drijvers bij de overgang van de oude naar de nieuwe functies.
Daarnaast is slechts ca. een achtste deel van de arbeiders naar andere bedrijfsafdelingen overgeplaatst, zodat louter als gevolg hiervan geen rigoureuze verstoring van het bestaande netwerk van informele sociale relaties heeft plaatsgevonden. Dit netwerk bleef in
vrij sterke mate intact. Afgaan de op een globale analyse van de anter weinig
woorden op ter zake relevante vragen in de enquete zou
de
contacverandering zijn opgetreden in de aard en frequentie van
ten met medearbeiders. 71)
Daar komt nog bij, dat de overschakeling op de nieuwe gietmethode en
bijbehorende technische aanpassingen weliswaar een verdergaande
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mechanisatie inhield, maar nog ver van een echte procesbeheersing
verwijderd was. (Hiertoe zouden pas vanaf 1965 aanzetten worden gegeven) . De aard van de cruciale onderdelen van het produktieproces
bleef ook na de technische veranderingen tot teamachtige samenwerkingsvormen predisponeren. 72) De Engelse sociaal-psycholoog
C hadwick-Jones die aan het ein d van de jaren vijftig en het begin
van de jaren zestig de arbeidsverhoudingen in de staalfabriek van
een groot Engels ijzer- en staalbedrijf onderzocht, kwam tot soortgelijke bevindingen. De aard van de technische structuur was daar
ongeveer gelijk aan die in de Martinstaalfabriek na de technologische innovatie. De socio-technische situatie, waarin volgens de betrokken arbeiders de stelregel "the furnace is the boss" gold, bleek
in sterke mate aan te zetten tot het bieden van wederzijdse hulp
binnen de betreffende arbeidsteams. 73)
Ook de kennelijk geringe noodzaak tot wezenlijke veranderingen in
de formele organisatiestructuur wijst op een zekere continuTteit in
de werkverhoudingen. Met name is in dit verband van belang, dat na
de technische verandering in de fabriek geen specifieke planningsafdeling is ontstaan, van waaruit het werk werd voorbereid en een
strakkere arbeidsbeheersing werd ge5ntameerd. Daarnaast kan nog een
an der argument gelden. Dit wordt aangereikt in het eerder vermelde
onderzoeksrapport betreffende de Martinstaalfabriek. Een van de door
de onderzoekers genoemde hoofdredenen voor het bestuderen van de
diverse · sociale implicaties van de overschakeling van Walserij-Oost
op de Breedban dwalserijen was nu juist, dat het hier om een relatief
veel groter verschil tussen de technische en organisatorische structuren, respectievelijk voor en na de technologische innovatie, dan
in deze staalfabriek zou gaan. 74)

6.4. Balans van een vergelijking tussen beide gevalstudies

In het voorgaande is reeds een aantal verschillen tussen casus I
en I I aan het licht getreden. Wat daarbij vooral opviel, was dat de
aard van de technologie - en de daarin aangebrachte wijzigingen - in
sterke mate bepalend bleek te zijn voor de menselijke verhoudingen
op de werkvloer.
Door de aard van de modernere walstechnieken tendeerden de werkverhoudingen in Breedband sterk in de ric hting van wat Popitz c.s. als
'
gefilgeartige Kooperation' hebben aangeduid. Dit blijkt des te meer,
wanneer men deze situatie vergelijkt met die in Walserij-Oost, een
walserij die in veel minder vergaande mate was gemechaniseerd. Ook
de organisatiestructuur was in Breedband veel sterker geformaliseerd
dan in de oudere walserij.
De technische structuur in de Martinstaalfabriek bleef ook na de
technologische innovatie overwegend van dien aard, dat onder invloed
hiervan teamachtige samenwerkingsvormen de overhand hadden. Tevens
werd geen drastische wijziging aangebracht in de bestaande organisatiestructuur die niet zo' n sterk planmatige en efficiante opzet kende als bij Breedband. Een en ander had zijn weerslag op de waarde315

ring van de menselijke verhoudingen door de betrokken arbeiders. In
de Martinstaalfabriek bleek 94 % van de ondervraagden van mening te
zijn, dat de 'reorganisatie' een verbetering betekende, waarbij men
vooral de verbetering van de fysieke arbeidsomstandigheden op het
oog had. In hun globale, algehele reactie bleken de arbeiders van
Walserij-Oost zich daarentegen te kenmerken door een sterk ambivalente houdin g: enerzijds hadden zij veelal een positieve waarderin g
voor de betere fysieke arbeidsomstandigheden, anderzijds had echter
de overgrote meerderheid een duidelijk negatief oordeel over de menselijke verhoudingen na de overschakeling naar Breedband. Dit laatste was beslist niet het geval bij de arbeiders in de staalfabriek.
'
Op een rechtstreekse vraag naar de arbeidsvreugde', die na de technische verandering werd beleefd, antwoordden de beide categoriean
arbeiders als volgt: 75)
Tabel 41 :

Mate van arbeidsvreugde, zoals na technische verandering

in vergelijking met vroegere situatie beleefd
Arbeiders van Arbeiders van
Walserij-Oost Martinstaalfabriek

Meer arbeidsvreugde na technische ver.
Geen verandering in arbeidsvreugde
Minder arbeidsvreugde na technische ver.
Andere of geen antwoorden

29 %

48 %

48
22
1

26

100 %

20
6
100 %

Blijkens deze antwoorden waren de arbeiders van de Martinstaalfabriek verhoudingsgewijs positiever gestemd ten aanzien van dit gevolg van de verandering. Dit verschil spreekt des te meer, wanneer
men bedenkt, dat overschakeling van Walserij-Oost op Breedband tot
een voor die tijd (periode van geleide loonpolitiek) belangrijke
toename in de gemiddelde loonshoogte heeft geleid (gemiddeld met
5,5 %, waarbij we gemakshalve afzien van de eerder vermelde differentiatie in loonsveranderin gen). Dit was minder het geval bij de
technologische innovatie in de Martinstaalfabriek.
Hier steeg het gemiddeld loonniveau slechts in geringe mate: het gemiddelde uurloon in de giethal (len ) bedroeg in 1951 f l, 22, in 1955
was dit f 1,2 6; de overeenkomstige bedragen voor de rest van de
staalfabriek waren f 1,2 6 en f 1,2 7 en voor de gehele staalfabriek
respectievelijk f 1,2 4 en f 1,2 7; dit met verdiscontering van een
correctiefactor in verband met de tussenliggende algemene loonronden. 76)

Voor een juiste beoordeling mag men echter niet vergeten, dat van de
arbeidersbezettin g van Walserij-Oost meer dan vier vij fde deel naar
andere afdelingen, waaronder Breedband, werd overgeplaatst, terwijl
dit bij de Martinstaalfabriek slechts ca. een achtste deel bedroeg.
De kans op verstoring van de bestaande sociale verhoudingen was lou316

ter als gevolg hiervan bij de overschakeling van Walserij-Oost naar
Breedband uiteraard groter dan bij de veranderingen in de Martinstaalfabriek. 77) Hieruit kunnen echter de gevonden verschillen in
evaluatie van de menselijke verhoudingen na de technische veranderingen nooit geheel en al worden verklaard. Hooguit dwingt dit tot
enige voorbehoud ten aanzien van de grootte van de op dit punt gevonden verschillen.
Wat men verder ook uit voornoemde 'case-studies' kan opmaken, is
dat zowel de technische veranderingen bij de walserijen als in de
Martinstaalfabriek tot een verhoging van het ' gemiddelde' functieniveau leidden. Het gin g hier echter in beide gevallen niet om een algehele ophoging van het vakmanschap.
Enerzijds was er inderdaad sprake van een verhoging van de vaktechnische eisen die met name aan de vaklieden in de hulpafdelin gen (Onderhoud en Reparatie) werden gesteld. Deze verhoging moet men echter
ook weer niet overtrekken. (Men vergelijke bijvoorbeeld nogmaals de
beperkte bijscholin g die de vaklieden van Walserij-Oost bij hun
overgang naar het toen zeer geavanceerde bedrijf, Breedband, kregen). Daarnaast gaf ook het aandeel van deze categorie in de gehele
arbeidersbezetting een relatieve toename te zien. Het percentage
vaklieden over het gehele bedrijvencomplex steeg van ca. 10 % in
1948 tot 18 % in 1954. Dit percentage bedroeg in de Martinstaalfabriek voor de veranderingen, in 1951, 7 %, daarna, in 1955, 13 %;
echter in de eigenlijke giethal waren er vooralsnog geen vaklieden
werkzaam ! In Walserij-Oost bedroeg het percentage vaklieden op 1
januari 1952 ca. 15 % en bij Breedband op 1 januari 1957 ca. 29 %.
Anderzijds werden aan het merendeel van de produktiearbeiders evenwel nauwelijks echt hogere vaktechnische eisen gesteld. Een langdurige technische opleiding was voor hen geenszins vereist. Het kwam
vooral aan op het beschikken over adequate sensomotorische capaciteiten en vaardigheden (reactiesnelheid, concentratie- en coordinatievermogen ) , een zekere feelin g e n handvaardigheid m.b.t.d e bediening van de nieuwe installaties, alsmede geschikte karaktereigenschappen met het oog op de noodzakelijke aanpassin g aan de taakvereisten van veranderende technische structuren. 78) In hoofdstuk 9
(band B) zal nader op deze thematiek worden ingegaan, daar deze aan
het eind van de jaren vijftig, in samenhang met de dan optredende

tempoversnellingen in de technische en organisatorische veranderingen, meer en meer de aandacht van de bedrijfsleiding zou gaan vragen.

Tenslotte nog dit: het personeelsbeleid is er in beide gevallen op
gericht geweest een zo soepel mogelijke overgang naar de nieuwe
technologisch-organisatorische situatie te bewerkstelligen. Hierbij
werd in de eerste plaats gestreefd naar een 'storingsvrije' accommodatie van de betrokken arbeiders aan deze gewijzigde situatie. Een
gedegen selectie en - voor zover nodig - een strategische beinvloeding van de aanwezige arbeidskwaliteiten stonden hiervoor borg. Men
krijgt daarbij de indruk, dat de omschakeling van Walserij-Oost op
Breedband verhoudingsgewijs het meest gedegen is voorbereid en begeleid. Dit laatste vooral vanwege het feit, dat hier voor de be317

drijfsleidin g met het oog op de continuReit van de produktie en de
gelijktijdige overgang van personeel een dwingende noodzaak bestond
om de transformatie zo weloverwogen mogelijk te doen geschieden. Bovendien lag hier een nog groter accent op de 'human relations' in
het personeelsbeleid, zoals in het begin van dit hoofdstuk is aangegeven. Daarnaast hebben mogelijk ook restanten van het (paternalistisch) sociaal beleid van B. van Leer in de voormalige V an Leer' s
Walsbedrijven N.V. nog een rol gespeeld.
Op het tweede plan zijn ook sociale motieven in het geding geweest. De bedrijfsleiding wilde ontslagen voorkomen en zocht voor
elk van de betrokkenen een passende functie, hetzij in de eigen afdeling na de verandering, hetzij elders in het bedrijf. Mede om deze
reden waren de betrokken arbeiders in meerderheid positief gestemd
ten opzichte van de technische verandering in kwestie, hoewel er een
duidelijk negatief gestemde minderheid bestond onder de voormalige
arbeiders van Walserij-Oost. Men vergelijke de volgende onderzoeksresultaten (een combinatie van de antwoorden op vier enquetevragen)
betreffende de houdin g in dezen van de arbeiders die bij de overschakeling van Walserij-Oost op Breedband betrokken waren.

Tabel 42: Houding t.o.v. de technische verandering van de arbeiders betrokken bij de overschakeling van Walserij-Oost
op Breedband

Zeer negatief t.o.v. de technische verandering

Nogal negatief t.o.v. de technische verandering
Geen uitgesproken mening
Nogal positief t.o.v. de technische verandering
Zeer positief t.o.v. de technische verandering

.

12
14
17
30
27
100

%
%
%
%
%
%

ON = 526)

De bevindingen ten aanzien van de technologische innovatie in de
Martinstaalfabriek leverden een zeer positief beeld op: maar liefst
94 % van de ondervraagden beschouwde de 'reorganisatie' als een positieve vooruitgang, slechts 4,5% als een achteruitgang en 1,5%
had geen mening. 79)
Een andere belangrijke determinant van deze over het algemeen positieve instelling ten opzichte van de onderhavige technische veranderin gen, en technische moderniseringen in het algemeen, was de rerelatief grote sociale zekerheid die de betreffende arbeiders in
'
deze periode van volledige werkgelegenheid' ervoeren. 80) Een vrij
algemeen gevoelen onder de arbeiders was, dat men ingeval van overtolligheid als gevolg van technologische veranderingen altijd wel
ergens een baan zou kunnen bemachtigen; was het niet bij Hoogovens
dan wel in een ander bedrijf.
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Hoofdstuk 7

BEDRIJFSBELEID EN ACCOMMODATIEPROCESSEN ONDER BINNENLANDSE MIGRANTEN-ARBEIDERS 1947-1955

7.1. Inleiding

Stonden in het vorig hoofdstuk accommodatieprocessen onder de bestaande arbeidersbezetting aan nieuwe technologisch-organisatorische
omstandigheden in de eerste helft van de jaren vijftig centraal,
hier zullen wij nagaan op welke wijze migranten-arbeiders zich in de
periode tot ca. 1955 hebben trachten te installeren in de voor hen
nieuwe werk- en woonomgeving en de bedrijfsleiding dienaangaande beleid heeft gevoerd. De focus zal vooral worden gericht op twee grotere migrantengroepen, t.w. een groep Friese, ongehuwde arbeiders
aan het eind van de jaren veertig en een contingent Gronings-Drentse
migrantengezinnen in de eerste helft van de jaren vij ftig. Naast de
onderscheiden aard van beide migrantengroepen en de deels verschillende sociale context van het migratieproces, hebben we hierbij ook
te maken met veranderingen in het sociaal beleid van het bedrijf.
In beide gevallen zal eerst een korte schets van de personeelsvoorziening van arbeiders in de betre ffende subperiode worden gegeven,
teneinde de migratiebeweging in het bredere verband van de toestroom
van nieuwe arbeiders te situeren.
Het jaar 1947 vormt het beginpunt van onze beschrijving en analyse
van de kernproblematiek, omdat toen de eerste bedrij fsgeleide binnenlandse migratie van na de oorlog plaats vond.

7.2. Personeelsvoorziening in de eerste periode na de bevrijding

Reeds kort na de bevrijding deden zich bij de hervatting van de
werkzaamheden in de diverse afdelingen problemen voor bij de voorziening in de behoefte aan arbeiders. In eerste instantie had het
bedrijf vooral ongeschoolden nodig. Een aantal van hen zou in de fabriekspraktijk de vereiste oe fening moeten verwerven. Het bleek
uiterst moeilijk te zijn om de personeelsbehoefte op de plaatselijke
arbeidsmarkt te dekken. Dit was hoofdzakelijk een gevolg van het relatief lage loonniveau van deze categoriean arbeiders bij Hoogovens,
in vergelijking met dat van ongeschoolde en lager geschoolde arbeiders in de directe omgeving van het bedrijf. 1) Een situatie die
duidelijk afweek van die van voor 1940 en slechts betrekkelijk korte
tijd zou duren.
Aan de arbeiders, tewerkgesteld in de Gemeentelijke Arbeidsreserve
(de plaatselijke variant van de Dienst Uitvoerende Werken) te Beverwijk en Heemskerk, en de arbeiders die in dienst van aannemers bij
het puinruimen te Velsen waren ingeschakeld, werden de contractlonen
319

voor het bouwbedrijf uitbetaald. Deze lonen lagen hoger dan bij
Hoogovens. Het minimumloon bij Hoogovens bedroeg in oktober 1945
68 ct. per uur; voor havenwerk werd 72 ct. uitbetaald. In de D.U.W.projecten kwam het herhaaldelijk voor, dat ploegen arbeiders een gemiddeld uurloon van 80 ct. behaalden; juist die ploegen zouden de
voor Hoogovens geschikte arbeiders hebben kunnen leveren. Een andere
moeilijkheid was nog, dat bij de D.U.W. het volle loon reeds op
21-jarige leeftijd, maar bij Hoogovens pas op 23-jarige leeftijd
werd uitbetaald. Tot die leeftijd gold bij het bedrij f een jeugdaftrek. 2)

Het arbeidsbureau te Beverwijk stelde voor om desnoods over te gaan
tot dienstverplichting (gedwongen tewerkstelling) of uitsluiting van
tewerkstelling in de D.U.W.-projecten van arbeiders die voor Hoogovens geschikt waren. Hoogovens, i. c. de Sociale Afdeling, kon zich
echter niet vinden in deze suggestie: men achtte het bedrijf niet
gebaat bij gedwongen arbeid en het inzetten van a priori reeds onte-

vreden werknemers. 3)
Ook betaalden sommige andere bedrijven zwarte lonen uit door middel van toeslagen op legale lonen voor extra-slijtage aan kleding,
schoeisel, het gebruik van een rijwiel e.d., alsmede door het toekennen van prestatietoeslagen. Voorts betaalde men elders dikwijls
aan jeugdige arbeiders hogere lonen dan officieel was toegestaan.
Vanwege deze loonverschulen verlieten in de eerste jaren na de oorlog herhaaldelijk vrij grote aantallen arbeiders zonder voorafgaande
toestemming het bedrijf om in dienst te treden bij een andere werkgever tegen een hoger loon. Dit geschiedde ondanks het door de overheid ingestelde ontslagverbod. Zo vertrokken van januari tot oktober
1946 in totaal maar liefst ca. 1.000 arbeiders naar een andere werkgever. Alleen al om deze personeelsverliezen op te vangen moest de
afdeling Aanneming Arbeiders energieke pogingen tot werving van ongeschoold arbeiderspersoneel in het werk stellen. 4)
Het aanbod van geschoolde arbeidskrachten (bankwerkers, plaatwerkers, lassers, elektricions, e.d. ) op de plaatselijke arbeidsmarkt
was weliswaar -in deze periode vrij groot, maar de bedrijfsleiding
vond de kwaliteit van dit aanbod beslist niet bevredigend. Echt goede vaklieden waren schaars en werden met open armen ontvangen. Bij
het aannemen van geschoolde arbeiders leverden de lonen voor het bedrijf in zoverre problemen op, dat men zich in vele gevallen genoodzaakt zag personen aan te nemen tegen een aanvangsloon dat hoger lag
dan het minimumloon, dat voor de betreffende functie gold. 5)
Hoe trachtte Hoogovens nu in haar diverse arbeidstekorten te voorzien ?
Hierbij zijn allereerst een aantal mogelijkheden in beeld geweest,

die niet werden benut of bij nader inzien niet konden worden gerealiseerd.

Reeds in november 1945 heeft het Gewestelijk Arbeidsbureau te
Haarlem op de mogelijkheid gewezen om ongeschoolde arbeiders uit
Emmen (Zuid-Oost Drenthe) aan te trekken. Bij gebrek aan geschikte
woonruimte werd hiervan afgezien. 6) Het onderbrengen van arbeiders
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van elders in barakken zag het hoofd van de Sociale Afdelin g,G.S.K.
Blaauw, op dat moment niet als een gewenste oplossing, vanwege "alle
daaraan verbonden bezwaren", ofschoon hij vermoedde dat de recrutering van binnenlandse migranten-arbeiders waarschijnlijk uiteindelijk toch niet te vermijden zou zijn. 7) Dit zou inderdaad reeds
binnen twee jaar het geval blijken te zijn.
Verder is de mogelijkheid overwogen om Poolse ex-militairen uit
het voormalig leger van generaal Anders in dienst te nemen. Ook van
deze mogelijkheid wilde het bedrijf echter geen gebruik maken "met
het oog op alle hieraan verbonden consequenties". 8)
Tevens heeft men nog gedacht aan de recruterin g van ' verplaatste
personen' (displaced persons) uit Duitsland, o.a. Joegoslaven, Grieken, Balten en Polen. Een commissie van het Rijksarbeidsbureau gin g
in Duitsland na, hoeveel van deze personen beschikbaar waren en voor
uitzendin g naar Nederland in aanmerkin g kwamen.9) Ook uit dit reservoir van potentiiile arbeidskrachten heeft Hoogovens niet geput,
omdat de meest geschikten onder degenen die naar Nederland kwamen,
reeds door andere bedrijven in dienst waren genomen en de bedrijfsleidin g zeker in dit geval grote problemen voorzag.
In verband met een dringende behoefte aan "gedegen geschoolde"
(d.i. langdurig geoefende) arbeiders voor met name de hogere functies in de hoogovenafdeling is overwogen zgn. ' Hollandse Duitsers',
afkomstig uit het Ruhrgebied en werkzaam (geweest) in de staalindustrie aldaar, naar Nederland te halen. 10) In tegenstelling tot voor
de oorlog is het echter niet tot realisatie van deze gedachte gekomen, vermoedelijk doordat de verantwoordelijke Engelse autoriteiten
beducht waren, dat teveel vaklieden het Ruhrgebied zouden verlaten,
en om die reden geen toestemming hebben verleend.
Tenslotte heeft ing. F.W.E. Spies, in november 1946, nog het idee
geopperd om in de behoefte aan vaklieden te voorzien door geschoolde
Italiaanse arbeiders aan te trekken. Hij onderkende echter een aantal beleidsimplicaties, dat zich hierbij zou voordoen.
De betreffende probleeminventarisatie biedt een inzicht in de toenmalige positiebepaling van bedrijfsleiding en arbeiders ten aanzien
van een eventuele inschakelin g van buitenlandse arbeiders. De implicaties die Spies zag, waren de volgende:
- Het werven van buitenlandse arbeiders zou pas dan ter hand genomen
kunnen worden, wanneer het huisvestingsvraagstuk zou zijn opgelost.
De kans dat zelfs maar een gerin g aantal arbeiders bij particulieren
zou kunnen worden ondergebracht, achtte Spies gering; daarom diende
er volgens de bedrijfsleider een barakkenkamp te worden gebouwd.
- In de metallurgische afdelingen (hoogovenafdeling, Martinstaalfabriek, Buizengieterij) zouden geen buitenlandse vaklieden kunnen
worden geplaatst, omdat dit op grote weerstand zou stuiten bij de
Nederlandse arbeiders, aan wie hierdoor promotiekansen ontnomen zouden worden. (Een illustratief voorbeeld in dit verband was het heftig verzet van Nederlandse arbeiders tegen het voornemen van de bedrijfsleiding van de Martinstaalfabriek, dat in april 1947 werd aangekondigd, om een Pool als smeltmeester aan te stellen. Deze benoemin g gin g dan ook niet door). 11) Voor deze afdelin gen zouden in
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hoofdzaak slechts "gewone industriearbeiders" (ca. vijftig man) kunnen worden aangetrokken, die dan over de diverse ploegen dienden te
worden verspreid, teneinde de invloed van de buitenlanders niet te
groot te doen zijn.
- Tewerkstellin g van geschoolde buitenlandse arbeiders in de categoriedn die op dat moment nauwelijks beschikbaar waren op de Nederlandse arbeidsmarkt - eerste klas bankwerkers, elektrici8ns, timmerlieden, pijpenmonteurs, e.d. - zou waarschijnlijk wel door de Nederlandse arbeiders worden geaccepteerd, omdat hier het probleem van de
promotiekansen niet speelde. Hetzelfde gold ten aanzien van buitenlandse gegadigden voor de functie van stoomkraandrijver of locodrijver (afdeling Vervoer), voor welke functies de belangstelling onder
Nederlandse arbeiders tanende was.
- Vertegenwoordigers van de Sociale Afdeling en eventueel ook de bedrijfsarts, zouden in Italia de noodzakelijke selectie moeten verrichten. Dit kon niet worden overgelaten aan instanties of personen
die onbekend waren met de behoeften en eisen van het bedrijf.
Tevens wees Spies op de noodzaak van sociale begeleiding vanuit het
bedrijf, ten aanzien van de persoonlijke problemen, waarmee deze arbeiders naar zijn verwachting buiten de poort te kampen zouden hebben:

"Ik weet uit mijn vroegere ervaring (voor de oorlog in de
Duitse staalindustrie, mve) dat de meeste moeilijkheden niet binnen de fabriek maar daarbuiten optreden en dat, zowel bij de keuze
der menschen in Italia, alsook bij de behandeling van de niet met
de fabriek verband houdende persoonlijke vraagstukken hier te lande, met groote zorg gehandeld moet worden, teneinde te vermijden
dat in dit opzicht moeilijkheden met de buitenwereld ontstaan. "
12)

In dit verband zou volgens Spies tijdig een "barakkenkampvader" moeten worden aangesteld, die de Italiaanse taal beheerste, opdat de
behandelin g van de persoonlijke problemen met grote zorg zou geschieden.
In mei 1947 diende Hoogovens, via het G.A.B. te Haarlem, bij het
Rijksarbeidsbureau een verzoek tot het mogen werven van zestig
Italiaanse, geschoolde arbeidskrachten in. Dit verzoek werd door het
Rijksarbeidsbureau gehonoreerd, met dien verstande dat de werkver- slechts
gunningen - overeenkomstig het toenmalig overheidsbeleid
voor een periode van ten hoogste drie jaar zouden worden verleend.
Het bedrijf nam zich voor tegen het eind van het jaar aan deze gehuwde arbeiders, zonder hun gezinnen, in de omgeving van het bedrijf
huisvesting te verschaffen. 13) Het lag in de bedoeling, dat spoedig
een eigen commissie van Hoogovens, door tussenkomst van het G.A.B.
te Haarlem, naar Italia zou vertrekken.
Echter, korte tijd hierna kwamen deze plannen weer op losse schroeven te staan. Er rezen binnen het bedrijf in toenemende mate bezwaren. Men was beducht voor de arbeidsconcurrentie van deze buitenlanders. Dit terwijl de Kern, niettegenstaande haar kritische houding
in dezen, moest erkennen, dat men vanwege het heersend tekort aan
bepaalde categorie*n geschoolde arbeiders de indiensttreding van
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buitenlandse arbeiders niet langer leek te kunnen tegenhouden. De
leden van de Kern waren van mening, dat de weerstanden onder de arbeiders wel te overwinnen zouden zijn. 14) Dit zou echter weldra
niet meer nodig zijn.
In oktober waren de plannen tot wervin g van Italiaanse arbeiders
definitief van de baan. In het tekort aan geschoold arbeiderspersoneel zou worden voorzien door interne opleidin g - voor de bij hoogoven III te bekleden functies - van een geselecteerd deel van de arbeiders die kort tevoren uit de omgevin g van Alkmaar in dienst waren
getreden. Tezamen met de reeds onder de oude bezetting aanwezige,
geschikt bevonden werknemers was het aantal, dat voor de betreffende
opleiding in aanmerking kwam, inmiddels zo groot, dat recrutering
van Italiaanse arbeiders niet langer noodzakelijk werd geacht. 15)
Teneinde de noodzakelijke behoefte aan ongeschoolde arbeiders te
dekken gin g men de recruterin g hiervan over een steeds groter gebied
uitstrekken, waarbij men zich in eerste instantie richtte op de bre-

dere regionale arbeidsmarkt. Hiertoe werd door Hoogovens voor vervoersgelegenheid per bus gezorgd. Daarmee maakte het bedrijf een begin met pendelarbeid, welk verschijnsel in de jaren vij ftig een hoge
vlucht zou nemen. In het jaarverslag over 1947-' 48 werd pendelarbeid

overigens nog als een "wantoestand" betiteld, waaraan volgens het
bedrijf echter niets te veranderen viel, zolang de woningbouw niet
meer in de IJmond geconcentreerd werd overeenkomstig de aldaar geldende werkgelegenheid. 16)
Ter verlichting van de ergste woningnood werd, op verzoek van
Hoogovens, voor rekening van de Dienst van de Wederopbouw in de
directe nabijheid van het bedrijf op een in Velsen-Noord gelegen
deel van het fabrieksterrein (niet ver van de Staalhaven) een barakkenkamp gebouwd voor de huisvesting van bouwvakarbeiders, monteurs
e.d., die tijdelljk zouden worden aangetrokken in verband met bouwen montagewerkzaamheden. Ook zouden hierin arbeiders ten behoeve van
de woningbouw in Velsen-Noord worden ondergebracht. Dit arbeiderskamp, 'kamp Rooswijk' geheten, zou bestemd worden voor de huisvesting van 240 "niet door hun gezin vergezelde arbeiders". Hoogovens
verleende voor 160 man een huurgarantie voor tien jaar. Het bleek
echter niet gemakkelijk het kamp te bemannen, omdat onder de betreffende arbeiders een voorkeur bestond voor particuliere kosthuizen en
pensions. Lag het aanvankelijk in de bedoeling om het kamp in oktober 1947 in gebruik te nemen, begin juli 1948 stond het nog steeds
leeg, reden waarom Veltkamp aan Blaauw toestemming vroeg om onder de
arbeiders in kosthuizen een circulaire over de huisvestingsmogelijkheden in 'kamp Rooswijk' te mogen doen verspreiden. Dit laatste werd
echter niet toegestaan, vermoedelijk met het oog op de te verwachten
ongunstige reacties van de betreffende pensionhouders. 17)
Pas in de tweede helft van die maand werden in het kamp de eerste
personen ondergebracht. Dit betrof echter geen vaklieden, in dienstvan aannemers voor de nieuwbouw, zoals de bedoeling was geweest,
maar ca. tien gezinnen van het personeel in vaste dienst, die binnen
afzienbare tijd weer naar hun eigen, verplaatste noodwonin gen in
Velsen-Noord zouden kunnen terugkeren. Omdat onder de arbeiders, be323

trokken bij de nieuwbouw, totaal geen animo voor huisvesting in kamp
'
Rooswijk' bleek te bestaan en er anderzijds een steeds grotere
noodzaak ontstond om in verband met de bedrijfsuitbreidingen vaklieden in eigen (vaste) dienst aan te trekken waarvoor echter geen woningen beschikbaar waren, vatte de bedrijfsleidin g in november 1948
het plan op om ook nog te werven gehuwde migranten-vaklieden en hun
gezinnen tijdelijk in dit kamp onder te brengen. Zowel de arbeiders
als hun gezinsleden zouden pas na scherpe selectie tot het kamp worden toegelaten; ook zou het barakkenkamp met het oog hierop worden
verbouwd. De gemeente Velsen bleek echter niet bereid de gezinnen,
met een toezegging voor een permanente bewoning eind 1949 of begin
1950, als vaste nieuwe bewoners in de nog te bouwen woningen te accepteren.18)De reden hiervoor was primair gelegen in de schrijnende woningnood onder de plaatselijke bevolking. Velsen vormde een van
de zwaarst getroffen Nederlandse gemeenten als gevolg van de oorlog.
19)

Tevens kocht Hoogovens in 1947 een voormalig pension te Wijk aan
Zee, ' Westerduin' genaamd, aan en liet dit verbouwen tot arbeiderstehuis met een capaciteit voor ca. 125 personen.
Welnu, het was in dit tehuis, dat het bedrijf vanaf eind september
1947 Friese migranten-arbeiders ging onderbrengen, die tot en met
januari 1949 etappegewijs werden gerecruteerd en waarmee het bedrijf
gedeeltelijk voorzag in zijn tekorten aan ongeschoolde arbeidskrachten. De leidin g van de Sociale Afdelin g was inmiddels over haar aanvankelijke bezwaren tegen de werving van migranten - in verband met
de daarmee samenhangende sociale problemen - heengestapt. In de volgende paragraaf zal nader op de gang van zaken bij deze migrantengroep worden ingegaan.
Verder trachtte Hoogovens in eerdergenoemde behoefte aan personeel
te voorzien door het plaatsen van landelijke advertenties (vanaf
juni 1948), waarin voor een beperkt aantal ongehuwden huisvesting
kon worden toegezegd. Uit de na selectie overgebleven sollicitanten
werd een deel van de (ca. veertig) als gevolg van vertrek open geval'
len plaatsen op Westerduin' gevuld (naast nieuwe Friese migranten
door bemiddeling van het G.A.B. te Leeuwarden geworven). 20) Tekenend voor de zeer ernstige woningnood in die tijd is, dat gehuwden
slechts dan werden uitgenodigd om te solliciteren, indien zij zelf
voor woongelegenheid in de omgeving van het bedrijf konden zorgen.
Tot het laatste bleek vrijwel niemand van het overigens geringe aantal gehuwde sollicitanten in staat. 21)
Tenslotte gold in het kader van het streven naar een efficidntere
bedrijfsvoerin g in de periode vanaf april 1949 tot september 1950 de
stelregel, dat in principe geen nieuwe ongeschoolde arbeiders in
vaste dienst zouden worden aangenomen. Vanwege de uitbreiding van
Mekog was
naast een overhevelin g van geschikte arbeiders uit andere afdelin gen
echter drin gend een aantal goed geselecteerde arbeiders van buiten het bedrijf nodig.In dit verband verzocht ing.W.
Bakker, indertijd bedrijfsingenieur van Mekog, om dispensatie van
voornoemd verbod, welk verzoek van directiewege ook werd ingewilligd. De betreffende nieuwe arbeiders die vanaf december 1949 in
-

-
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dienst kwamen, in totaal ca. 70 man, werden allen aangesteld op een
tijdelijk contract voor twee maanden. Door de Sociale A fdeling was
uitdrukkelijk met het Centraal Planbureau geregeld, dat deze arbeiders uitsluitend bij Mekog werkzaam zouden zijn en niet naar andere
bedrijven van het Hoogovencomplex mochten overgaan. Nadien zou worden bepaald of deze arbeiders voor een aanstelling in losse dienst
(proeftijd) als voorportaal voor tewerkstelling in vaste dienst bij
Mekog in aanmerking kwamen. Eind april 1950 waren ca. 50 van deze
arbeiders in losse dienst bij Mekog aangesteld. De betrokken arbeiders werden geacht hun ' definitieve bestemming' bij Mekog te vinden.
Van de overige arbeiders van deze lichting was het tijdelijk contract met het oog op ' een juistere personeelsbeoordeling' nog met
twee maanden verlengd.
In vacatures, ontstaan door het gewone verloop, werd voornamelijk
voorzien door het (opnieuw) in dienst nemen van gedemobiliseerde
militairen. In de herfst van 1950 werd in enkele afdelingen (Walserij-West, Ovenbouw, Mekog) de standaardbezetting uitgebreid. Hoewel
in samenhang hiermee de stop op aanstelling van arbeiders in vaste
dienst was opgeheven, moest deze personeelsuitbreiding vooralsnog
grotendeels door arbeiders op weekcontract worden opgevangen, omdat
er betrekkelijk weinig voor een aanstelling bij Hoogovens geschikte
arbeiders waren, die zich bij het plaatselijk arbeidsbureau aandienden. 22)

7.3. De eerste naoorlogse migrantengroep: Friese arbeiders

In juni 1947 vond de eerste verkenning in Friesland plaats in verband met de plannen tot werving van arbeiders uit deze provincie.
Dat Friesland als recruteringsgebied werd verkozen, lag voor de
hand, omdat het percentage werkloze mannelijke arbeiders aldaar tot
de hoogste van het land behoorde. Met name het oosten en zuid-oosten
van Friesland kenden verhoudingsgewijs een grote werkloosheid die
structureel van aard was.

Hoewel het percentage mannelijke werklozen (inclusief D.U.W .-arbeiders) in oostelijk Friesland in 1947 gemiddeld niet meer dan ca. 3 %
van de beroepsbevolking bedroeg (het landelijk gemiddelde was toen
1,1 %), dient te worden bedacht, dat dit een gemiddelde over het gehele jaar betrof en dat er daarnaast grote onderlinge verschillen in
de diverse gemeenten bestonden. De werkloosheid teisterde met name
gemeenten als Achtkarspelen en Dantumadeel met percentages van 11 R
12 %, voor die tijd zeer hoge percentages. Ook sommige gemeenten in
de Friese Wouden (Heerenveen, Wolvega) kenden hoge werkloosheidscijfers. 23)

Toch was het idee tot werving in Friesland vrij toevallig ontstaan.
In deze periode was bij Hoogovens nog geen sprake van een systematische selectie van geschikte wervingsgebieden. Een personeelslid had
de hoofdassistent van de Sociale A fdeling, J. J. Veltkamp, meegedeeld, dat hij er tijdens een verblij f in Friesland door de burgemeester van Murmerwoude. (bij Dokkum) op was geattendeerd, dat in
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zou bestaan,
deze regio een mogelijkheid tot werving van .arbeiders
daar 500 8 600 man maandenlang in de zgn. overbruggingsregeling had
te Leeuwarden.
gelopen. Er werden contacten gelegd met het G.A.B.
Tevens organiseerde men een bijeenkomst met een groot aantal burgemeesters uit Friesland en de chef cabinet van de commissaris der
konin gin.De directeur van het G.A.B. achtte de mogelijkheid tot het
werven van een stel jonge, ongehuwde arbeiders zeker aanwezig, met
name in de zandgebieden (o.a. Gaasterland), waar over het algemeen
kleine boerenbedrijven bestonden, waarin door de vrij grote gezinnen
inziens
voor lang niet alle zonen een toekomst was weggelegd. Zijns
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Vele burgemeesters waren sterk geporteerd voor het vertrek naar
elders van vooral die arbeiders die buiten het hoogseizoen in de
landbouw een overbruggingsregeling genoten. In hun ogen legden deze
arbeiders een te zwaar beslag op de steunregeling. Een kritiek op de
landelijke overheid, die in dit verband veelvuldig door hen naar
voren werd gebracht, gold de werkverschaffing:
men toch ophouden allerlei werkverschaffin gsobjecten
"Laat
reeds thans te doen uitvoeren, terwijl de industrie om arbeiders
zit te springen, en deze industrie thans zijn kansen krijgt om
onze deviezen-positie te verbeteren ! De werkverschaffingsobjecten
dienen te worden bewaard tot een conjunctuurdaling of wijziging in
de wereldmacht ons land voor de taak zou stellen werk te geven aan
werklozen. " 25)
Vanwege deze nauwelijks verhulde pogin gen tot een min of meer gevoor de
dwongen migratie van arbeiders die teveel gingen kosten
steunregeling, waren de arbeidsbureaus nogal huiverig voor een
rechtstreekse (arbeids)bemiddeling door plaatselijke burgemeesters.
Men kon echter niet buiten hun loyale houding en medewerking. Overde burgeeengekomen werd, dat Hoogovens zich in haar contacten met
aus
de
arbeidsbure
meesters steeds op het standpunt zou stellen, dat
wd.
als centrale bemiddelingspunten moesten worden beschou

7.3.1. Werving en selectie
Tekenend voor de maatschappelijke verhoudingen, en meer specifiek
de toenmalige beleidsopvattingen bij Hoogovens, is dat de afdelin g
Personeelsbeheer Arbeiders een scherpe selectie op politieke antece-

denten voorstond "om te voorkomen dat avonturiers en ongewenste elementen zich in onze bedrijven dringen". 26) Om die reden vond men

het zuid-oostelijk deel van Friesland als wervingsgebied ongeschikt.
Het bedrijf rekende daar op relatief veel "ongewenste elementen",

i.c. communistisch georionteerde arbeiders. (Het percentage C.P.N.stemmers voor de Tweede Kamer bedroeg in 1946 in Heerenveen 25,1 %,
in Ooststellingwerf 19 % en in Weststellingwerf 15,4 %, terwijl het
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landelijk percentage 6,2% was). 27) Bij deze selectie zouden de
plaatselijke politie, burgemeesters en huisartsen de nodige informatie kunnen verschaffen.
Het uiteindelijk overblijvende, primaire recruteringsgebied
werd
gevormd door het centrale en oostelijke deel van Frieslan d. Men verwachtte hier arbeiders aan te treffen, die voor industr le arbeid
geschikt waren. Er bestonden immers ook plannen om ter plaatse industriean te vestigen, zo redeneerde men. In principe kwamen alleen
ongeschoolden in aanmerking voor arbeidsbemiddeling; geschoolden had
men in de desbetreffende regio' s zelf nodig. Om dezelfde reden vielen ook melkers en "vaste lan dbouwers" ( zelfstandige boeren) als potentidle gegadigden af.
Begin september ging de wervingscampagne van start. Er werden
affiches verspreid, advertenties in streekbladen geplaatst en Hoogoven-folders op diverse arbeidsbureaus uitgereikt. De werving richtte zich op ongeschoolde, ongehuwde arbeiders, bij voorkeur tussen 23
en 40 jaar oud. De leiding van de Sociale Afdeling stelde zich op
het standpunt, dat gehuwde migranten-arbeiders zeer moeilijk voor
lange tijd aan het bedrijf te bin den zouden zijn, zolang de mogelijkheid tot vestiging samen met het gezin uitgesloten was.
De medische keuring en rBntgendoorlichting geschiedden ter plaatse
door de Medische Dienst van Hoogovens en in een ziekenhuis te Leeuwarden. De keuring werd zo streng mogelijk gehouden "met het oog op
de migratie over grote afstan d". 28) Evenals ten aanzien van de
an dere arbeiders die in deze periode vcor het Uchamelijk zware werk
werden aangenomen, gold de eis, dat men het werk moest aankunnen,
dat destijds bij het lossen van de schepen diende te worden verricht. Zo moest men een kolenboot slechts gewapend met een schop
kunnen lossen. Dit selectiecriterium had met name betrekking op het
werk in de Binnenhaven. De binnenschepen die hier met kolen uit
Belgi5 en Duitsland arriveerden, leenden zich qua afmetingen niet
voor het gebruik van mechanische apparaten in het ruim. In deze
haven werd, behalve met de grijper, met de schop gelost. Ook in de
Buitenhaven kwam dergelijk werk voor. Aldaar dienden de havenarbeiders de grondstoffen die zich in de scheepsruimten opgehoopt hadden
op plaatsen waar de mechanische apparaten niet bij konden komen,
onder het bereik van bulldozer of grijper te brengen.
Bovendien mocht men beslist geen hoogtevrees hebben, mede in verband
met dit havenwerk. 29)
Vrijwel zeker beinvloed door de destijds bestaan de morele herbewapeningstendens, vond ook een selectie op ' morele' gronden plaats.
(Op welke wijze dit geschiedde viel niet te achterhalen). De Sociale
Afdeling hoopte zodoende het peil van het arbeiderspersoneel, waaraan volgens een veel geuite klacht van de bedrijfsleiding in die
tijd het nodige schortte, te verhogen.
Een psychotechnische selectie bleef achterwege, zoals destijds ook
gebruikelijk was bij de aanneming van niet-vaklieden. Wel valt aan
te nemen, dat kort na indiensttreding van deze arbeiders een zgn.
vooron derzoek is verricht, teneinde te bepalen of men voor een verdere psychologische keuring in aanmerking kwam. 30)
.
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In de periode van september 1947 tot januari 1948 kwamen telkens
beperkte aantallen Friezen in dienst van het bedrijf, in totaal 117
man. Ondanks het eerdergenoemde principebesluit om slechts ongehuwde
arbeiders aan te nemen, waren drie arbeiders bij indiensttreding
gehuwd. Zij werden in afwachtin g van het beschikbaar komen van een
'
woning tijdelijk op Westerduin' ondergebracht. Blijkens de volgende
tabel waren de meeste arbeiders, behalve uit Leeuwarden, afkomstig
uit het oosten en zuid-oosten van Friesland. 31)
Tabel 43: Aantallen arbeiders, bemiddeld door het G.A.B. Leeuwarden en haar bijkantoren, september 1947 - januari 1948

aantal bemiddelde
arbeiders

arbeidsbureau

Leeuwarden

20

Drachten

21
17
16

Wolvega
Buitenpost
Lemmer
Heerenveen

11
8

Dol

7

Franeker
Medendorp
Sneek
Bolsward

6
6

3
1

Grijpskerk

----.-.1.

117

De oorspronkelijke intentie om geheel af te zien van werving in het

zuid-oostelijk deel van Friesland (Heerenveen, Wolvega), was dus
kennelijk niet gerealiseerd. Ook waren relatief weinig arbeiders afkomstig uit de typische zandgebieden, hoewel het G.A.B.t e Leeuwarden hier een groot potentieel aan te werven arbeiders aanwezig had
geacht.

De aangenomen arbeiders hadden voor indiensttreding bij Hoogovens
de volgende beroepen uitgeoefend:
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Tabel 44: Vorige beroepen van Friese migranten-arbeiders,
september 1947 - januari 1948

aantal
arbeiders

vorig beroep

losse arbeider
landarbeider
metaalbewerker
transportarbeider

43
42
6
6

chauffeur

5

fabrieksarbeider

3

bakker
opperman
kaasmaker
kweker
machinist

2
2
1
1
1

houtbewerker
beurtschipper

timmerman

1
1
1

tuinier

1

monnik

1

117

Onder deze groep bevqnd zich een gewezen monnik (trappist), overigens geen Fries, maar oorspronkelijk uit Noord-Brabant afkomstig.
Duidelijk valt uit de aard van de vroegere beroepen op te maken, dat
het merendeel van deze arbeiders voorheen geen industri6le arbeid in
vast dienstverband had verricht. Zij waren veeleer vertrouwd met het
verrichten van wisselende werkzaamheden in de landbouw en hiermee
verwante bedrijfssectoren. Een minderheid van de arbeiders had wel
ervaring met fabrieksarbeid; er bevond zich zelfs een klein aantal

geoefende of geschoolde industriearbeiders onder hen.
Tijdens de oorlog had een vrij groot aantal van hen aan de droogleg-

ging en het in cultuur brengen van de Noord-Oostpolder meegewerkt
( grondwerkzaamheden, waarbij een accoordloon per m3 gold). Het waren
over het algemeen krachtig gebouwde kerels die beschikten over een
grote lichaamskracht en een stevig arbeidstempo gewend waren. 32)
Tenslotte volgen hier nog overzichten betreffende leeftijd, geloof
en lidmaatschap van vakorganisatie:
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Tabel 45: Leeftijd van de Friese migranten-arbeiders,
september 1947 - januari 1948

aantal

Leeftijd
arbeiders

aantal

leeftijd
arbeiders

19 jaar

3

29 jaar

7

20
21

6
7

30
31

2
2

22
23

5
14

32
33

3
5

24

12

34

1

25

18

35

3

26
27
28

11
8
6

39
47

3
1
117

totaal

Van de 117 arbeiders waren dus 21 personen jonger dan 23 jaar en was
er een ouder dan 40, d.w.z. vallend buiten de vooraf aangegeven
streefgrenzen.

Tabel 46: Kerkgenootschap van de Friese migranten-arbeiders,
september 1947

-

januari 1948

Kerkgenootschap

aantal
arbeiders

Geen
Nederlandse Hervormd

53
46

Gereformeerd

11

Roans-Katholiek

5

Hersteld Apostolisch
Vrijzinnig Hervormd

1
1
117

Het aantal niet bij een kerkgenootschap aangesloten arbeiders was
voor die tijd tamelijk groot (45,3 %), waaruit de reeds ver voortgeschreden onkerkelijkheid onder deze migranten blijkt.
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Tabel 47: Lidmaatschap vakorianisatie onder de Friese
migranten-arbeiders, september 1947 - januari 1948

Vakorganisatie

aantal
arbeiders

Geen
N.V.V.
E.V.C.
R.K. Fabrieksarbeidersbond
Ned. Chr. Landarb. Bond
C.N.V.
Alg. Ned. Bouwarb. Bond

88
11
9
2
4
2
1
117

Opvallend is het groot aantal niet-vakbondsleden onder deze migran-

tengroep (75 %). Het feit dat negen arbeiders officieel de E.V.C.
als vakorganisatie opgaven, kan er op duiden, dat de selectie op
communistische gezindheid toch minder rigoureus is geweest, dan het
bedrijf zich had voorgenomen.

In de periode februari 1948 tot en met januari 1949 voegden zich
druppelsgewijs in totaal nog ca. tachtig Friese migranten-arbeiders
bij de eerste lichting. Nadere statistische gegevens over deze arbeiders zijn niet meer beschikbaar.
7.3.2. Bemanningsprocessen en industriole gewenningsproblemen

De Positie van deze Friese migranten in het arbeidsproces is op
bepaalde punten zeer wel vergelijkbaar met die van de latere gastarbeiders. Behorend tot de door de leiding binnenskamers wel als "dommekrachten" aangeduide categorie arbeiders, werden zij als ' stop gap
labour' gebruikt om in de ergste tekorten aan ongeschoolde - en in
mindere mate ook geoefende - arbeidskrachten te voorzien.
Zoals alle andere nieuwe ongeschoolde arbeiders traden de migranten
in dienst als handlanger. Het aanvangsloon van een handlanger vanaf
23-jarige leeftijd bedroeg destijds per week: in dagdienst f 42,24
(werktijd 48 uur), in drieploegendienst f 47,60 (werktijd eveneens
48 uur) en in vierploegendienst f 47,70 (werktijd 42 uur). Het merendeel van deze arbeiders kwam in een van de continu ploegendiensten terecht. Ze werden veelal ingedeeld bij de kernploeg en voor
allerlei wisselende werkzaamheden ingezet. Bij gebleken geschiktheid
zou al spoedig aanstelling in geoefende functies plaats kunnen vinden - en zou men daarmee een hoger loon kunnen gaan verdienen -, zo
luidde de toezegging in het aan hen verstrekte overzicht van de arbeidsvoorwaarden. 33)
Deze Friezen werden vooral ingeschakeld bij het zware handlangerswerk: til- en sjouwwerkzaamheden, bijvoorbeeld het laden en lossen
van stukgoederen in de havens, de verlading bij Cemij en Mekog; in
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de Martinstaalfabriek: o.a. het deponeren van toeslagstoffen in de
gietpannen, het opruimen van de zgn. beren (= restanten van staal
bij het aftappen van de ovens) na een technische storing; bij de
cokes fabriek: inveegwerkzaamheden op het ovendek; sjouw- en schoonmaakwerkzaamheden in Walserij-Oost.
De tewerkstelling in de kernploeg - in plaats van een vaste taak in
een afdeling - was voor vele van deze arbeiders aantrekkelijk, omdat
dit een zekere afwisseling in het werk bracht en nogal eens arbeid
in de buitenlucht inhield. Slechts weinig Friese arbeiders van deze
migrantengroep kwamen in eerste instantie in bedieningsfuncties terecht. Het waren over het algemeen "geen uitgesproken machinemensen", luidde in de beginperiode een veelvuldige constatering van de
leiding in de betreffende afdelingen. Dit neemt echter niet weg, dat
een deel van deze Friezen later - na de nodige praktijkervaring en
soms ook bijscholing - in betere, geoefende en ook wel geschoolde
functies is beland. Een aantal heeft hierbij toch de omschakeling
naar het voor hen geheel andere werk in apparaatwachterfuncties kunnen maken. Zelfs hebben twee van hen het nog tot hoofdsmelter in de
hoogovenafdeling gebracht. 34)
Met name onder de eerste lichtingen migranten (september 1947 januari 1948) deden zich in het begin aanpassingsproblemen in het
bedrijf voor. Gewend als velen van hen waren aan het werken in de
buitenlucht en een minder regelmatig arbeidsritme dan bij Hoogovens,
beklaagden sommigen zich over de discipline die hen niet zo lag. Om

deze reden namen reeds in november 1947 enkele arbeiders ontslag.
Ook ston d de aard van het werk een aantal arbeiders niet aan. Aan
het eind van die maand vroegen enkele van hen dringend om ander
werk; als ze dit niet kregen zouden ze direct opstappen. De betreffen de arbeiders wilden dit zelfs tot op directieniveau uitvechten.
Uiteindelijk kwamen ze terecht bij de afdeling Personeelsbeheer Arbeiders, alwaar hen te kennen werd gegeven, dat ze wel konden vertrekken. Daarop dreig den de arbeiders, dat zij de Eenheidsvakcentrale erbij zouden betrekken; ook zouden ze wel eens een stukje in de
W a a r h e i d schrijven, waarin een boekje zou worden opengedaan
over de situatie bij Hoogovens. Het bleef echter bij dreigementen en
kort daarop werden deze arbeiders ontslagen.
In de eerste helft van maart 1948 namen zelfs dertien Friezen tegelijk ontslag, omdat ze ander werk wilden en dit niet kregen. Soms
vond ook werkweigering plaats, waarbij ontslag op staande voet volgde, onder meer bij twee arbeiders in diezelfde maan d. Een vertegen'
woordiger van de Sociale Afdeling, die op Westerduin' was gedetacheerd teneinde van de gang van zaken aldaar verslag te doen, had
niettemin de indruk,
dat de houdin g ten opzichte van het bedrijf
onder de Friese arbeiders over het algemeen "prima" was:
"Het werk bevalt hen best.Ze voldoen natuurlijk niet op iedere
plaats even goed, doch er is altijd wel weer een plaatsje voor hen
te vinden," daarmee verwijzend naar de vrij ruime mogelijkheden

tot interne overplaatsing ' in het bedrijf.
Wel plaatste hij de kanttekening, dat het geen uitgesproken
brieksarbeiders waren:
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fa-

"Ze zijn ietwat traag in hun beweging, iets lomp. In WalserijOost zijn ze practisch dan ook ongeschikt in de walsstraat. Ze
moeten hun kracht kunnen gebruiken. Het vrije leven lokt hen natuurlijk ook, zodat verschillenden weer terug gaan naar Friesland." 35)
Het kwam in het begin ook voor, dat men zonder kennisgevin g of opgaaf van redenen werk verzuimde. Zo achtten sommigen het normaal,
'
dat men vrij nam, wanneer de voetbalclub Heerenveen' een uitwedstrijd in de buurt speelde, zonder dat men tijdig tevoren een snipperdag had aangevraagd. Ook kwam het 'blauwe maandag' -vieren voor,
bijvoorbeeld wanneer men de vorige avond een drinkgelag had gehad
naar aanleiding van het winnen van een wedstrijd door ' Heerenveen' .
Een uitvloeisel van dit soort van werkverzuim waren de problemen die
zich dan later bij de uitbetaling van de lonen voordeden. Deze uitbetaling geschiedde wekelijks, maar steeds negen dagen later. (De
loonweek liep van donderdag tot en met woensdag; op vrijdag werd
steeds het loon betreffende de loonweek die negen dagen daarvoor was
bedindigd, uitbetaald). De betrokken arbeiders maakten er veel ophef
over, wanneer er huns inziens ten onrechte op hun loon was ingehouden, daarbij het werkverzuim dat hieraan debet was, vergetend of bagatelliserend.
Een ander duidelijk teken van een nog niet geslaagde industri6le
accommodatie - en zeer waarschijnlijk ook van sociale integratieproblemen buiten het bedrijf - was, dat deze arbeiders vooral gedurende
het eerste halfjaar na hun maandelijks verlof 36) niet zelden enige
dagen wegbleven. Dit bemoeilijkte uiteraard de aanstelling in bepaalde functies in de fabrieken, doordat de afdelingschefs en bazen
niet voldoende op hen konden bouwen. Voor zover bekend, leidde dit
niet tot het treffen van speciale maatregelen, behalve dan de beleidslijn om ten aanzien van deze arbeiders minder snel tot vaste
plaatsin g over te gaan.
Deze en soortgelijke problemen op het vlak van de industriifle
(zelf)disciplinerin g hadden hun wortels in het gedragspatroon dat
bij vele van deze arbeiders was in geslepen en dat nog behoorde bij
hun vroegere arbeidssituatie. Het gin g hierbij vaak om losse arbeid
(al dan niet in accoordloon), zoals het lossen van schepen met turf,
het rooien van aardappelen en bieten ,e.d. Meende men op zeker
moment genoeg te hebben verdiend, dan stopte men die dag met werken
en verkoos men voor een of meerdere dagen 'de vrijheid' . 37) Daarnaast waren ook nogal wat arbeiders voorheen gewend geweest aan een
bestaanswijze van seizoenarbeid en voor het overige onregelmatige
werkzaamheden met tussenliggende perioden van vaak maandenlange
werkloosheid.

7.3.3. Bedrijfsbeleid en socio-culturele integratieproblemen
De bemoeienissen door het bedrijf met de migranten richtten zich
voornamelijk op de situatie buiten de poort, in het arbeiderstehuis
' Westerduin' . Door middel van de verslagen van de hier gedetacheerde
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vertegenwoordiger van de Sociale Afdeiing bleven diens superieuren
nauwgezet op de hoogte van de ontwikkelingen ter plaatse. Aan de
hand van deze rapportage kunnen de desbetreffende accommodatieprocessen en het terzake gevoerde beleid op de voet worden gevolgd.
Formeel onderkende het bedrijf aanvankelijk een specifieke Friese
streekmentaliteit die in het pension tot gelding zou kunnen worden
gebracht. Door deze migranten, afkomstig uit dezelfde streek, in
' Westerduin' onder te
brengen, hoopte men het samenwonen "zo natuurlijk mogelijk te maken ( . . . ) , met begrip voor elkaars gewoonten en
gebruiken " , heette het in een artikel in S a m e n. 38 ) In de praktijk zou men deze gedachte evenwel al spoedig laten varen. Toen namelijk eind 1947 de ervaringen met de Friese arbeiders niet onverdeeld gunstig bleken te zijn, nam men zich voor in de toekomst ook
ongehuwde arbeidskrachten uit andere provincies te recruteren. 39)
In de loop van 1948 ging men dan ook in de door vertrek vrijkomende
plaatsen tevens niet-Friezen onderbrengen. Typerend voor de toenmalige opvattin gen onder beleidsvoerders bij Hoogovens blij ft overigens wel, dat in deze periode uberhaupt onderscheid naar streekmentaliteit werd gemaakt. Dit zou tot in het begin van de jaren zestig
zo blijven.
De mater le verzorging was op contractbasis gedelegeerd aan de
Rijksdienst voor Uitvoerende Werken (D.U. W.). De voornaamste reden,
waarom deze dienst werd ingeschakeld was, dat Hoogovens tot op dat
moment geen enkele ervaring met de zorg voor migranten-arbeiders in
woonoorden had. Binnen de Sociale Afdeling bestond geen onderafdeling of sectie die zich met dergelijke zaken bezig hield. De D.U.W.
die hiertoe zelf haar diensten had aangeboden, werd geacht over de
nodige ervaring en mankracht te beschikken om op adequate wijze het
beheer te kunnen voeren. Bij deze delegatie van het beheer speelde
dat het bedrijf zich
ook nog de officiale beleidsfilosofie een rol,
van een directe bemoeienis met de situatie van zijn werknemers buiten de poort onthield. 40) Naar we nog zullen zien, hield Hoogovens
echter in de praktijk - zeker in het onderhavige geval - wel degelijk stevig de vin ger aan de pols.
Voor kost en logies werd door het bedrijf f 2, - per dag op het loon
van de arbeiders ingehouden. De D.U.W. bracht op haar beurt aan
Hoogovens f l,6 0 per dag per persoon in rekening. Het verschil tussen beide bedragen diende ter bestrijding van de kosten voor onderhoud van het gebouw. 41)
De eerste maanden waren er nauwelijks recreatieve voorzieningen op
' Westerduin', doordat de D.U.W. zich niet voor de zgn. culturele
zorg verantwoordelijk achtte. Hierover bestond bij Hoogovens een
misverstand. Aanvankelijk verkeerde het bedrijf, i.c. de leiding van
de Sociale Afdeling, namelijk ten onrechte in de veronderstelling,
dat ' Westerduin' onder de categorie van de wederopbouwkampen viel,
daarbij refererend aan 'kamp Rooswijk' te Velsen-Noord. 42) In dat
geval zou de D.U. W. zich niet alleen met het beheer van het gebouw,
maar ook met de culturele zorg voor de betreffende arbeiders hebben
belast, hetgeen inhield dat de Culturele Dienst van de D.U.W. dan
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eenmaal per week een avond (met toneel, cabaret of film) verzorgde
en tevens inlectuur, sport en spel voorzag. 43)
Zelfs de kantine werd - bij gebrek aan een kantinebeheerder - nog
niet opengesteld; voor de bewoners een reden te meer om vertier buitenshuis te zoeken. Ook waren er aanhoudend klachten over de kwali-

teit van het eten en het te geringe rantsoen, in verhouding tot het
te verrichten zware werk.

Van meet af aan deden zich typische 'in' - en 'out-group' -conflicten voor tussen de nieuwkomers en de autochtone bevolking. Er bestonden reeds langer weerstanden onder met name de plaatselijke middenstand tegen vestiging van steeds meer Hoogovenarbeiders ter
plaatse, waardoor het karakter van badplaats zou worden aangetast.
Dit had er reeds in een eerder stadium toe geleid, dat het college
van Burgemeester en Wethouders van Beverwijk, tot welke gemeente het
dorp Wijk aan Zee behoorde, bezwaar had aangetekend tegen ' Westerduin' als arbeiderstehuis. Het gemeentebestuur had te kennen gegeven
beducht te zijn, dat van het hotel een "arbeiderscolonie" zou worden
gemaakt, waardoor de standing van de badplaats in gevaar zou kunnen
komen. Naar aanleiding hiervan was Hoogovens met het gemeentebestuur
overeen gekomen, dat er te zijner tijd een commissie van toezicht
zou worden gevormd, waarin ook vertegenwoordigers van de gemeente
zittin g zouden nemen. Een dergelijke commissie werd kort voor de
ingebruikname van 'Westerduin' ingesteld. 44)
De toch al terughoudende opstelling van de bewoners van Wijk aan
Zee ten opzichte van de nieuwkomers veranderde reeds spoedig in een
uiterst negatieve houding, nadat zich in het dorp enkele incidenten
(o.a. wangedrag jegens ambtenaar op postkantoor en in plaatselijk
caf6, openbare dronkenschap, nachtelijke rellen) hadden vodrgedaan,
waarbij overigens slechts een gering aantal Friese arbeiders betrokken was. Hierdoor kwamen echter wel alle Friese bewoners van het
pension bij de plaatselijke bevolking in een kwaad daglicht te
staan. Kortom, een bijna klassiek voorbeeld van overgeneralisatie
vanuit een reeds vooringenomen. houding, leidend tot een nog negatievere beeldvorming en opstelling ten opzichte van de 'out-group' .
De bevolking ging voortaan met een wijde bocht om de Friezen heen;
de meisjes van Wijk aan Zee wilden noch mochten de eerstkomende tijd
met de Friese arbeiders omgaan.
Ook de reeds langer ter plaatse gevestigde Friezen stoorden zich
kennelijk aan het gedrag van sommige ' Westerduiners' . Medio november
1947 meende de voorzitter van ' Us Memmetael', de Friese migrantenvereniging (Fryske Krite) te Beverwijk, een bijeenkomst van deze
vereniging zelfs te moeten beginnen met de woorden: "Wij Friezen
moesten ons diep schamen voor onze landgenoten in Westerduin". Voor
'
twee van de op deze avond aanwezige Westerduiners' een aanleidin g
om woedend de zaal te verlaten. Enige weken later werden beide arbeiders door de Sociale Afdeling als de "twee grootste belhamels"
gekwalificeerd en op staande voet - officieel wegerrs werkweigering

in de fabriek - ontslagen. 45)
'
Begin januari 1948 kozen de arbeiders op Westerduin' uit hun mid335

den een commissie die zich zou inzetten om tot een "gezelliger geheel" te komen. In samenwerking met de personeelsvereniging, Hoogovenstaten, organiseerde men een avond, waarop een uiteenzetting
over het Hoogovenbedrijf werd gegeven, terwijl een plaatselijk
orkestje de muziek verzorgde. De avond werd besloten met het gezamenlijk zin gen van het Friese volkslied en was een daverend succes.
46) Nog aan het eind van die maand werd een 'kampcommissie' gevormd,
waarin naast drie leden van voornoemde arbeiderscommissie en twee
vertegenwoordigers van Hoogovenstaten, van de plaatselijke kerken
drie en van de gemeente Beverwijk twee vertegenwoordigers zittin g
hadden. Deze commissie, officieel " Commissie voor het Culturele en
Ontspanningswerk in huize Westerduin" geheten, had tot taak de "goede geest en de orde" onder de bewoners te bevorderen, door zorg te
dragen voor de organisatie en voorbereiding van ontspanningsavonden,
cultureel werk e.d. De opzet en taak van deze commissie waren sterk
geinspireerd door die van soortgelijke commissies in de wederopbouwkampen, waar de culturele verzorging wel door de D.U.W. geschiedde.
Kort tevoren had het hoofd van de afdelin g Huisvesting van de Dienst
van de Wederopbouw uit Den Haag voor een gezelschap van de diverse
bij ' Westerduin' betrokken zijnde beleidsvoerders en toezichthouders
een uiteenzetting over deze culturele zorg gegeven. 47)
Mede doordat voornoemde commissie nog niet officieel was geinstalleerd en nauwelijks of geen activiteiten ontplooide, zochten de bewoners elders ontspanning. Het drankgebruik nam weer sterk toe.
Vooral in de weekeinden kwam regelmatig openbare dronkenschap voor,
gepaard gaande met veel straatlawaai in het holst van de nacht. De
slechte naam van .'Westerduin' bij de plaatselijke bevolking werd
hierdoor eens te meer versterkt. Mede door geldnood van sommigen als
gevolg van de buitensporige uitgaven voor drank viel ook een toename
van het aantal gelddiefstallen op de kamers te constateren. 48) De
situatie verbeterde zich enigszins, toen begin februari de kantine
werd geopend. De arbeiders gingen zelf kaart-, dam- en sjoelcompetities organiseren en stelden daarbij voor de winnaars prijzen in de
vorm van zakmessen, vulpotloden, broodtrommels e.d. beschikbaar. Ook
gaf Hoogovenstaten demonstraties in handenarbeid, waarvoor de belangstelling echter niet bijster groot bleek te zijn. 49) Op instigatie van de directeur van het G.A.B.t e Leeuwarden, die zich kennelijk het lot van deze migranten aantrok, werd begin maart 1948 door
Hoogovenstaten, een Friese avond in het arbeiderstehuis georganiseerd. De Friese toneelvereniging ' Gysbert Japicx' uit Haarlem voerde enkele stukken op en een orkestje bracht na afloop Friese liederen ten gehore. De avond mocht volgens de gedetacheerde op ' Westerduin' zeer geslaagd heten. Tekenend voor de toenmalige verhoudingen
is,
dat de leidin g van de Sociale Afdeling
(in de persoon van
Blaauw) zich tevoren op de hoogte had gesteld van de strekking der
toneelstukken, beducht als men was voor mogelijke communistische
propaganda, uit de hoek van de Eenheidsvakcentrale. 50)
Fundamentele kritiek op dit soort kampen viel alleen te beluisteren bij de E.V.C. Van alle vakorganisaties was zij de enige die destijds protesten en stakingen van D.U.W .-arbeiders in wederopbouwkam336

pen steunde. In het reglement van orde voor de bewoners, dat in juni
1948 van kracht zou worden en waarvan iedere bewoner een exemplaar
ontving, was zelfs uitdrukkelijk een verbod op het voeren van politieke propaganda opgenomen. Ook waren debatten over politiek en
godsdienst in de kantine niet toegestaan. In 66n adem werden de volgende disparate elementen opgesomd: "Spuwen, vloeken, het gebruiken
van onwelvoeglijke of opruiende taal, het voeren van politieke propaganda in het gebouw is natuurlijk niet toegestaan, terwijl men
vanzelfsprekend alles nalaat wat anderen in hun geloof of gevoelens
kan kwetsen of wat met de goede zeden in strijd is." 51) Voorts was
voor het ontvangen van bezoek - waarbij o.a. werd gedacht aan vakbondsvertegenwoordigers - goedkeuring van de beheerder en kantinebeheerder vereist. Weliswaar was dit reglement uit de koker van de
centrale leiding van de D.U.W.t e Den Haag afkomstig, maar het is
formeel ter nadere beoordeling aan de kampcommissie voorgelegd,
waarbij de vertegenwoordigers van de Sociale Afdeling tegen de hierop betrekking hebbende artikelen in het reglement geen bezwaar hebben aangetekend. Hiermee namen zij mede de verantwoordelijkheid op
zich voor althans het creeren van de formele mogelijkheid tot het
uitoefenen van sociaal-politieke controle op de bewoners van ' Westerduin' . Er zijn echter geen duidelijke indicaties, dat van deze
mogelijkheid ook daadwerkelijk op grote schaal gebruik is gemaakt.
Inmiddels had een aantal van de naar Friesland teruggekeerde arbeiders zich tot het G.A.B. te Leeuwarden gewend om zijn beklag te
doen over de situatie op ' Westerduin' . De directeur van dit Gewestelijke Arbeidsbureau bracht de grieven medio maart 1948 in een
schrijven ter kennis van Hoogovens. Over de aard van het werk en de
verdiensten bij Hoogovens zou men ' zeer tevreden zijn. Het was uitsluitend de toestand in ' Westerduin', die ernstige reden tot klachten gaf.

Enkel en alleen vanwege de mindere kwaliteit en kwantiteit van de
voeding en de slechte sfeer in het tehuis - mede als gevolg van het
gebrekkige beleid van de beheerder die niet voor zijn taak berekend
zou zijn - zouden de betreffende arbeiders naar huis zijn teruggekeerd. Volgens deze arbeiders viel te verwachten, dat het gehele tehuis binnen afzienbare tijd leeg zou lopen. De beste arbeiders zouden allemaal verdwijnen. Bij de meeste arbeiders in ' Westerduin'
zouden de goede verdiensten nog de hoofdreden zijn, waarom zij bleven. Zodra het werk in de landbouw weer wat aantrok, zouden ook zij
verdwijnen. 52) Dit schrijven vormde voor de Sociale Afdeling aanleiding om een onderzoekje in te stellen naar de juistheid van de
geventileerde klachten. Tevens ging men de redenen voor het vertrek
uit ' Westerduin' tot dan toe na. Om met het laatste te beginnen. Een
inventarisatie van deze redenen leverde het volgende staatje op:
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'
Tabel 48: Hoofdredenen van vertrek arbeiders uit Westerduin',

september 1947 - maart 1948

aantal

Werkweigering e.d.
Loongeschil
Te geringe verdiensten
Particulier werk of eigen bedrijf gekregen

11
3
2
5

Heinwee of niet kunnen aarden

5
3
3
2
2
1

Rumoerige karner
Klachten over het eten
"Niet normaal"

Gevangenisstraf
Politieke delinquent

Naar particulier kosthuis of eigen huis
Onbekend

10
1
48

'

Hieruit bleek, zo stelde J. J. Veltkamp, hoof dassistent Sociale Afdeling, dat de voornaamste officiale redenen voor vertrek niet het
rumoer of het slechte eten betroffen, maar werkweigering en het
overgaan naar een particulier kost huis of eigen ( huur) huis. Laatstgenoemd motief zou zeker niet uitsluiten d met de situatie op ' Westerduin' te maken hebben, want "tenslotte prefereert bijna eenieder
een eigen kamer boven het leven in groepsverband." 53) Aan de meeste
gevallen van werkweigering lag vooral het sterke verlangen naar
ander werk, meer in overeenstemming met de vroegere werkervaringen,
ten grondslag. Blijkens de in de rapporten over het arbeiderstehuis
terug te vinden motieven voor vertrek verdoezelde de opmerking over
het rumoer enigszins de werkelijke gang van zaken: meerdere malen
wordt hierin namelijk de geluidsoverlast als hoofdreden tot vertrek
genoemd. 54) De meeste arbeiders waren in continudienst en kwamen
vaak onvoldoende aan slaap toe, mede doordat op elk van de kamers
arbeiders met verschillende diensten waren ondergebracht.
Voorts ging Veltkamp op de voornaamste klachten in. Slechts op &6n
punt achtte hij de grieven over de voeding gegrond: inderdaad was de
kwaliteit van de opgediende aardappelen een tijdje minder goed geweest als gevolg van een slecht functionerende schilmachine. Het
kwantum en de diverse bestanddelen van het voedsel waren echter
zeker niet onvoldoen de, een o merking die geheel voorbij ging aan de
kritiek die hierop ook door de gedetacheerde op ' Westerduin' was
geuit. Erkend werd, dat er gerechtvaardigde klachten tegen de beheerder waren. Maar het feit dat hij een strakker beleid zou moeten
voeren, zoals was gesuggereerd, pleitte nu niet bepaald voor de
ordelievendheid e.d. Vad de betreffende arbeiders .
Er zouden in dezen evenwel maatregelen worden genomen, hetgeen ook
338

inderdaad later is geschied (o.a. aanstelling van een andere beheerder) . Bij vele van de overgebleven arbeiders meende de leiding wel
het door haar onontbeerlijk geachte begrip voor de talrijke moeilijkheden, waarmee men te kampen had, te kunnen vinden. Het beleid
was er op gericht, zo werd expliciet gesteld, om na schi fting van de
"minder goede" arbeiders geleidelijk een kern over te houden, waarmee "prettig kon worden samengewerkt". Bovendien was het bedrij f er
inmiddels ook toe overgegaan om niet-Friezen op ' Westerduin' onder
te brengen. 55)

De daaropvolgende maanden bleef een deel van de Friese migrantenarbeiders de bedrij fsleiding voor problemen stellen. Hoewel omstreeks september (1948) de overgebleven arbeiders meer geacclimatiseerd bleken te geraken, getuige het afnemend aantal klachten over
loon, aard van werk e.d. - en zelfs een interne promotie van een van
hen tot beambte bij de afdeling Vervoer -, was het ongemotiveerde
verzuim (vooral na het maandelijks verlof) van deze migranten volgens de rapporteur van de Sociale Afdeling nog veel te hoog. 56)
Naar aanleiding van een eerder verzoek van de directie aan Hoog-

ovenstaten om zich actiever bezig te willen houden met de ontspan' Westerduiners' hadden ondertussen enkele

ning van de
besprekingen
plaatsgevonden tussen de arbeiderscommissie en Hoogovenstaten. Er
was een ontspanningscommissie gevormd, waarin enkele vertegenwoordigers van de arbeiders, een lid van Hoogovenstaten en de op ' Westerduin' verblijvende vertegenwoordiger van de Sociale Afdeling zitting
hadden. Deze commissie ontwikkelde een programma, dat o.a. bestond
uit een filmavond en een gezellige avond, beide eens in de veertien
dagen, invoering van handenarbeid, huisvlijt, figuurzagen, hout- en
metaalbewerking etc.
Onder de arbeiders bestond echter onvrede over het feit dat Hoogovens zich rechtstreeks met hun vrije tijdsbesteding inliet, met als
consequentie een grotere bedrijfsafhankelijkheid. Dit was huns
inziens geen zaak voor Hoogovens, maar voor de D.U.W. , hetgeen destijds in de wervingscampagne in Friesland ook zo was gesuggereerd.
57) Dat deze arbeiders in dezen een voorkeur hadden voor de D.U.W.,
mag op het eerste gezicht paradoxaal lijken - gezien de onder arbeiders heersende negatieve houding tegenover deze dienst die door hen
vaak werd geassocieerd met gedwongen werkverschaffing en slechte
arbeidsomstandigheden e.d. -, maar is dit niet, daar het hen louter
om de zorg voor ontspanning door de Culturele Dienst en een minder
bedrij fsgebonden relatie ging. Deze kritiek werd in zoverre door
Hoogovens ter harte genomen, dat in de nieuwe commissie voor ontspanning en culturele verzorging van ' Westerduin', die eind september 1948 werd geTnstalleerd, uitdrukkelijk geen officiale vertegenwoordiger van het bedrijf zitting nam. Deze commissie bestond uit de
voltallige arbeiderscommissie (zeven leden), twee vertegenwoordigers
van Hoogovenstaten en drie geestelijk adviseurs, afkomstig uit de
belangrijkste plaatselijke kerkgenootschappen. 58)
Voor ons onderzoeksdoel is vooral interessant, dat aan het ontspanningswerk tevens duidelijk een integratieve functie werd toegekend in verband met de verhouding tot de lokale bevolking, bij wie
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de weerstand tegen de aanwezigheid van de ' Westerduiners' op dat
moment nog allesbehalve verdwenen was. 59)
Enigszins opmerkelijk is, dat het idee hiertoe in eerste instantie
is geopperd door de waarnemend-secretaris van de arbeiderscommissie,
de ex-trappist P.W. Derks. Zijn suggestie tijdens een vergadering
van de ontspanningscommissie luidde:
"Ook de contacten met vroegere bewoners van Westerduin, die
intussen elders in de kost zijn gegaan, dienen we o.i. aan te houden. Want ons doel is mede assimilatie van de bewoners van Westerduin aan de omwonende streekbevolking. Hiertoe vormen de voormalige bewoners van Westerduin met hun eventuele meisjes of verloofden
of zelfs echtgenoten, en andere huisgenoten een belangrijke schakel ( . . . ) . Om dezelfde reden dient ook in principe toegelaten te
worden, dat verloofden of zelfs meisjes recht hebben op uitvoeringen en gezellige avonden in Westerduin." 60)
Met deze gedachtengang konden alle commisieleden instemmen. Bij de
later gehouden cabaret- en dansavonden is deze beleidslijn dan ook
steeds aangehouden.
Medio januari 1949 kon de rapporteur tot zijn voldoening vaststellen, dat ' Westerduin' niet langer meer het zorgenkind van de Sociale
A fdeling was. Dit zou in de eerste plaats zijn toe te schrijven aan
het "beter soort arbeiders", dat recentelijk zijn intrede in het
tehuis had gedaan. Het is ook mogelijk, dat hier mede een rol hee ft
gespeeld, dat deze nieuwelingen in een relatief beter uitgekristalliseerde woon- en leefsituatie terecht kwamen, waardoor de overgang
naar de voor hen nieuwe omgeving soepeler verliep.
In de tweede plaats waren de eerste lichtingen arbeiders reeds dermate geacclimatiseerd, dat zij zich wisten aan te passen aan de normale leefwijze in het tehuis. Een factor van grote betekenis hierbij
was de zorg voor de ontspanning en ontwikkeling door de betreffende
commissie, die bevorderlijk zou zijn geweest voor het scheppen van
een rustiger sfeer in het gebouw. De nachtelijke rellen, diefstallen
en verdere ongeregeldheden van de eerste periode behoorden nu zo
goed als tot het verleden, mede dankzij de komst van een nachtwaker
die op tactvolle maar strikte wijze controle uitoefende. 61)
Een jaar later (februari 1950) moest de leiding van de Sociale
A fdeling tot haar spijt echter wel concluderen, dat er een spanning
bleef bestaan tussen het hogere opvoedingsideaal van Hoogovenstaten
en de feitelijke praktijk in ' Westerduin' . Zo hadden de bedrijfsarts
H. Voorzanger, in zijn vrije tijd actief op het terrein van het ontwikkelingswerk, en de vertegenwoordiger van de Sociale Afdeling op
' Westerduin ' ,G. Broedelet, onder de migranten-arbeiders een toneelgroepje in het leven geroepen, dat echter reeds na vier- a vijfmaal
repeteren ter ziele ging. Ook andere spelen en sporten werden geprobeerd, maar steeds met povere resultaten vanuit bedrij fspedagogisch
oogpunt bezien. Kennelijk hadden deze arbeiders moeite met het in
hun ogen nogal bevoogdende karakter van dit ontspannings- en ontwikkelingswerk en wilde men niet gebonden zijn. De vrije tijdsbesteding
bleef overwegend beperkt tot het "zich laten vermaken". Niettemin
bleven de representanten van Hoogovenstaten pogingen ondernemen
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hierbij hun pedagogische idealen te realiseren door tussendaor culturele en onderwijsfilms te vertonen en lezingen te organiseren.
62)

Inmiddels was de werkloosheid in vrijwel het gehele land - het
sterkst in de drie noordelijke provincies en Noord-Brabant 63) toegenomen en gingen ook de onderhavige migranten-arbeiders meer
waarde hechten aan de sociale zekerheid die vast werk bood. Dit
maakte volgens de rapporteur een grotere greep van het bedrijf op de
situatie in ' Westerduin' mogelijk. Bij eventueel wangedrag van bewoners kon de steun van Hoogovens aan de beheerder veel krachtiger
zijn, dan met name in de eerste periode van het arbeiderstehuis het
geval was, toen men nog zuinig met elke arbeidskracht moest omspringen.

Verscheidene migranten hadden reeds een vaste aanstelling gekregen
en gingen zich meer met Hoogovens identificeren, daartoe mede gestimuleerd door de hierop gerichte mentaliteitsbe'invloeding vanuit de
sterk in opkomst zijnde ' human relations' -benadering. Voorts hadden
vele.Friezen verkering met een meisje uit de omgeving gekregen; sommige van hen waren reeds getrouwd en anderen hadden plannen om binnen afzienbare tijd in het huwelijk te treden. 64) Dit alles was
uiteraard bevorderlijk voor zowel de socio-culturele integratie in
het vestigingsgebied als voor de accommodatie binnen het bedrijf.
Bovendien waren inmiddels reeds wat genoemd werd "de grootste vuiltjes" ( de voor het bedrijf beslist ongeschikte arbeiders qua arbeidspotentieel c.q. gedragskwaliteiten) uitgeschift. In een terugblik op de ontwikkeling in ' Westerduin' over de periode maart 1949 maart 1950 kon de rapporteur ten aan zien van de Friezen dan ook een
optimistisch geluid laten horen:
"Ze blijken meer begrip te hebben en te tonen voor de regels op
het bedrijf en in het gebouw gesteld, zodat massale loonklachten
e.d. niet meer voorkomen . Ook de manier waarop het vroeger gevraagd werd en de wijze waarop thans de klachten naar voren worden
gebracht, verschilt veel. Dit wordt niet alleen in de fabrieken
geconstateerd, doch blijkt ook uit het aantal overtredingen van de
controlevoorschriften van de ziektewet. Werd er vroeger nogal eens
gezondigd tegen deze voorschriften, thans is dit veel minder en
zeker niet boven normaal." 65)
In verband met de steeds geringer wordende bezetting (als gevolg van
de overgang naar particuliere kosthuizen en huurwoningen, het verlaten van het bedrijf door bewoners en het feit dat Hoogovens in deze
periode nauwelijks arbeiders van elders aantrok), waardoor de financiale exploitatie voor de D.U.W. niet langer mogelijk was, werd
' Westerduin' per 31 maart 1951 als arbeiderstehuis opgeheven. De
overgebleven Friese bewoners die zich voor dit voldongen feit zagen
geplaatst, teken den hier enkele weken daarvoor krachtig protest
tegen aan. Dit vooral vanwege het hogere kostgeld (rond f 20,- per
week), dat zij in een particulier kosthuis zouden moeten betalen. De
inhoud van dit protest was door deze arbeiders ook ter kennis van
het G.A.B. te Leeuwarden gebracht. Hoogovens, om commentaar gevraag d
door de directeur van dit Gewestelijk Arbeidsbureau, antwoordde bij
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monde van Veltkamp, dat de Dienst Uitvoerende Werken geheel ongevraagd had medegedeeld, dat zij zich op grond van financieel-economische overwegingen uit dit tehuis wenste terug te trekken. Dit betekende dat de gehele inventaris, eigendom van de Dienst, uit ' Westerduin' verdween. Een voorstel om de eigen kost te verzorgen, zoals
door een van de betrokken arbeiders was gedaan, viel om die reden
onmogelijk te realiseren, zo werd gesteld. De ca. 25 ongehuwde arbeiders die nog in het gebouw gehuisvest waren, zagen zich dus genoodzaakt naar een particulier kosthuis uit te zien. De Sociale Afdeling trachtte hierbij te bemiddelen door het rondsturen van een
circulaire onder het personeel, waarin gevraagd werd, wie er eventueel plaats had voor een kostganger. De bedrij fsmaatschappelijk
werksters verleenden steun bij de verdere selectie van geschikte
particuliere kosthuizen. 66) Daarmee kwam er een einde aan de bedrijfsbemoeienissen met deze migranten-groep, voor zover die althans
als collectiviteit woonachtig was in het arbeiderstehuis. In de
'
daaropvolgende jaren werd Westerduin' gedurende de zomermaanden
verhuurd aan de N.V. Stork, Hengelo. Vanaf maart 1953 kwam het
tehuis onder beheer van de stichting ' Vacantievreugd', een gezamenlijk inititiatief van Hoogovens en enkele bedrijven uit het oosten
van het land, waaronder met name Stork, met het doel om voor hun
werknemers gelegenheid te scheppen voor "een goede en goedkope

vacantie". 67).

7.4. Personeelsvoorziening in de periode 1951-1953

In 1951 deed de bedrijfsleiding de eerste naoorlogse ervaringen
met geleide migratie van arbeidersgezinnen op. Het bdtrof hier in
hoofdzaak vaklieden van allerlei aard (bankwerkers, machinebankwerkers, draaiers, frezers, e.d.) voor de toekomstige werkplaatsen en
onderhoudsdiensten van Breedband N.V. Als wervingsgebied verkoosmen
het noorden van Nederland en wel voornamelijk de provincie Groningen. Naast Staatsmijnen was Hoogovens een van de eerste bedrijven
die hier na de oorlog gingen werven. Dit maakte, dat men een ' eerste
keus' uit het arbeidsaanbod kon maken.
Het beleid werd bij deze migratie-actie duidelijker gestructureerd
dan voorheen het geval was geweest. Dit concentreerde zich evenwel
voornamelijk op de aanneming die op zeer selectieve wijze geschiedde. Naast enkele vertegenwoordigers van de Sociale Afdeling maakten
van het wervingsteam ook chefs van de betreffende technische diensten (werktuigkundigen, elektrotechnici) deel uit. Dezen namen de
sollicitanten een echt examen af (o.a. voor de metaalbewerkers op
het niveau van Bemetel) en hadden inmiddels tevens een redelijke indruk van de te zijner tijd vereiste arbeidskwalificaties verkregen.
Vervolgens vonden in het bedrijf gesprekken plaats met de afdelingschefs en de afdelingspersoneelschefs, opdat ook zij zich een beeld
van de sollicitant konden vormen. Daarna moest deze nogmaals een
kleine proeve van bekwaamheid afleggen, teneinde te bepalen of men
daadwerkelijk aan de gestelde eisen van vakmanschap voldeed.
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De aangenomen vaklieden, voornamelijk uit de metaalsector afkom-

stig, werden aanvankelijk voor het merendeel geplaatst in WalserijOost, teneinde aldaar reeds enigszins vertrouwd te raken met onderhouds- en reparatiewerkzaamheden in een walsbedrijf. Hierbij onderkende de bedrijfsleiding terdege, dat de technische structuur van
deze walserij sterk afweek van de toekomstige bij Breedband, maar
bij gebrek aan een beter alternatief moest hiermee worden volstaan.
Daarnaast werden deze vaklieden nauw betrokken bij de montage van de
installaties van Breedband, teneinde de overgang naar het werk in
het nieuwe bedrijf te vergemakkelijken. Van deze groep vaklieden
zijn later vrijwel allen in hogere functies als die van baas, opzichter e.d. terecht gekomen . E6n zou het zelfs tot chef van een

afdeling brengen. 68)

"De indruk die deze sollicitanten maakten was bijzonder gunstig. Hun
ernst en werkw ligheid was opvallend groot", zou J.J. Veltkamp,
inmiddels bevorderd tot chef Personeelszaken Arbeiders, in een terugblik op de bedrijfservaringen met deze migrantengroep in 1963
opmerken. 69)

In 1952 werden landelijke wervingsacties in gang gezet voor bankwerkers, machinebankwerkers, elektrici ns en ook enkele pijpenmonteurs. Men plaatste advertenties voor vaklieden in lokale bladen in
Groningen, Friesland, Amersfoort en omgeving, Apeldoorn, Hilversum.
Leeftijd bij voorkeur tussen 25 en 40 jaar. Er waren nieuwbouwwoningen in de directe omgevin g van het bedrijf beschikbaar; de verhuiskosten werden tot maximaal f 90,- vergoed, heette het in de wervingsvoorwaarden.
Deze acties leverden voor wat betreft elektrici ns echter een zeer
mager resultaat op, zodat nog andere delen van het land werden afgetast (Rotterdam, Noord-Brabant). In november 1953 kon worden geconstateerd, dat de voorziening in vaklieden naar tevredenheid verliep.
Inmiddels waren ca. 150 "goede vaklieden" van elders in dienst getreden. 70) Nadere gegevens over het specifiek ten aanzien van deze
migranten gevoerde beleid ontbreken. Zoveel is zeker, dat hier geen
sprake is geweest van een systematische sociale begeleiding van het
eigenlijk migratieproces.
De zeer gunstige ervaringen binnen het bedrijf met de Groningse
vaklieden leidden ertoe, dat toen de rijksoverheid in 1952 /' 53 actie
ondernam om minstens 1500 gezinnen uit de zgn. ontwikkelingsgebieden
naar het westen van het land te verplaatsen, Hoogovens zich bereid
verklaarde aan deze migratie haar medewerking te verlenen, mits als
wervingsgebieden zuid-oost en oost-Gronin gen zouden worden toegewezen. Aan deze wens werd door het Rijksarbeidsbureau tegemoet gekomen
en zo kreeg Hoogovens voor het eerst te maken met door de overheid
gesteunde binnenlandse arbeidsmigratie in gezinsverband.
In de volgende paragraaf zal nader worden bezien, op welke wijze
deze migratie-actie in zijn werk ging en wat voor beleidsimplicaties
deze voor het bedrijf had.
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7.5. Door overheid gesteunde binnenlandse migratie: arbeidersgezinnen uit Groningen en Drenthe

In februari 1952 werd bekend, dat de minister van Wederopbouw en
Volkshuisvesting 500 woningen met volledige financiering had gereserveerd in verband met de bevordering van de binnenlandse migratie
uit arbeidsoverschot- naar arbeidstekortgebieden, zoals de betreffende regio's destijds werden aangeduid. De woningen zouden worden
toegewezen aan de daartoe in aanmerking komende gemeenten op voorwaarde, dat deze slechts gebruikt zouden mogen worden voor die gezinnen van ongeschoolde, gehuwde arbeiders en gehuwde ex-cursisten
van de Rijkswerkplaatsen uit de overschotgebieden, die door de arbeidsbureaus, in overleg met de betrokken bedrijven, waren geselecteerd. Tot de betreffende gebieden rekende men indertijd: oost-Gro-

ningen, oost-Friesland, zuid-oost Drenthe, noordoostelijk en westeHjk Noord-Brabant, alsmede noord-Limburg.
Door het Rijksarbeidsbureau zouden aan de verplaatste arbeiders de
verhuiskosten en een gedeelte (maximaal f 50,-) van de inrichtingskosten van de nieuwe woning kunnen worden vergoed. Bovendien zou in
die gevallen, dat de betrokken arbeiders reeds tewerk werden gesteld
voordat de woningen gereed waren, een bijdrage in de pensionkosten
kunnen worden verleend (ter hoogte van de werkelijke totale kosten,
verminderd met f 14,- op weekbasis, waarvan de helft voor rekenin g
van de werknemer, de andere helft voor rekenin g van het bedrijf) .
Ook zou dan eenmaal per veertien dagen een reiskostenvergoeding, in
verband met bezoek aan het gezin in de regio van herkomst, worden
gegeven.
De leidin g van de afdeling Personeelsbeheer Arbeiders was voorstander van migratie op beperkte schaal (aanvankelijk dacht men
slechts aan 25 R 30 gezinnen) van "beslist goede arbeiders met goede
"
gezinnen uit eerdergenoemde gebieden in Groningen. "Er zitten
daar", zo merkte V eltkamp op, "blijkbaar veel arbeiders met een
degelijke instelling en grote werkwilligheid". 71) Nadat kort daarop
bekend werd, dat het aantal beschikbaar gestelde wonin gen tot 1500
was uitgebreid, stelde Veltkamp voor om maximaal 75 arbeiders en hun
gezinnen uit oost-Groningen te recruteren. Zijns inziens moesten

alle mogelijke maatregelen worden getroffen om mislukkingen tot een
minimum te beperken:
"De procedure stel ik me zo voor, dat wij ruim gelegenheid
krijgen om kennis te maken met de eventuele candidaten en hun
gezin, doch ook een ruime proeftijd in het werk. Ik prefereer dan
ook een tijdelijk in de kost gaan (voor rekening van de regerin g) ,
m.i. minstens 4 maanden, alvorens definitieve beslissingen t.a.v.
vestigin g alhier worden genomen. Ook een psychotechnisch onderzoek

naar de geschiktheid voor fabrieksarbeid zal nodig zijn." 72)
Blaauw had aanvankelijk sterke bedenkingen. De wervin g van een dergelijk aantal leek hem een hele onderneming en kostbaar. Dit was
alleen dan gemotiveerd, indien in de naaste omgeving geen geschikte
arbeidskrachten meer te krijgen zouden zijn. Bovendien vroeg hij
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zich af, of de gemeente Velsen wel zo ingenomen zou zijn met "deze
invasie van ongeschoolde arbeiders" en bereid zou zijn een vestigingsvergunning te verlenen. Veltkamp wees er op, dat het aantal van
75 niet bijster groot was, gezien de 760 nieuwe arbeiders (inclusief
aanvulling van het verloop) die in 1952 vereist waren. Bovendien zag
hij eerstgenoemd aantal als maximum en verwachtte hij, dat de indiensttreding van deze arbeiders zich tot in 1953 zou uitstrekken.
Dat het een kostbare geschiedenis zou worden, leek hem meer een probleem voor de overheid. De betaling van werkloosheidsuitkeringen zou
op den duur natuurlijk meer kosten. (Overigens had Blaauw hier op de
z.i. te verwachten hoge kosten voor Hoogovens gedoeld, in verband
met pension- en reiskostenvergoedingen). Of het gemeentebestuur deze
invasie erg op prijs zou stellen, hin g volgens Veltkamp vanzelfsprekend af van de kwaliteit van de gezinnen en daarop zou zijn afdelin g
stren g toezien. In de directe omgevin g waren niet zoveel geschikte
kandidaten meer beschikbaar, mede als gevolg van de strenge selectie
die werd toegepast, zodat ook dit bezwaar van Blaauw verviel. 73)
Na ampele overwegingen besloot men op het aanbod. van de overheid
in te gaan. Medio juni 1952 deelde het G.A.B. te Haarlem mee, dat de
departementen van Wederopbouw en Volkshuisvesting, en van Economische Zaken hadden besloten ten behoeve van Hoogovens, in verband met
de migratie van arbeiders uit de overschotgebieden, financieringsmiddelen voor de bouw van 75 wonin gen toe te wijzen. Als ' afgiftegebieden' waren, overeenkomstig de voorkeur van Hoogovens, zuid-oosten oost-Groningen toegewezen. Een maand later werd in verband met
deze migratie-actie een overeenkomst tussen het Rijksarbeidsbureau
en Hoogovens afgesloten. Tegenover enkele verplichtin gen van het
R.A.B. (zie hiervoor) verplichtte het bedrijf zich tot een bijdrage
in het kostgeld van de werknemer ad f 6, - per week (in plaats van
f 7, - , naast eenzelfde bijfirage door de werknemer, zoals door het
R.A.B. was voorgesteld )e n het zo nodig verstrekken van een voorschot voor inrichtingskosten van maximaal f 100,- per toegewezen
woning. 74) Dit laatste punt had enigszins de irritatie gewekt van
Hoogovens, omdat oorspronkelijk in het geheel geen sprake was geweest van enige financidle betrokkenheid van het bedrijf in de kosten van wonin ginrichtin g. Een reactie die ons frappeert, gezien het
relatief lage bedrag (maximaal f 7.5 0 0, - ) waar het hier voor het bedrijf om gin g. Tenslotte zou Hoogovens ook de verzuimuren,
die
voortvloeiden uit het gezinsbezoek door de betrokken arbeiders, met
een maximum van twee diensten per vier weken, vergoeden. 75)
Vervolgens vonden besprekingen plaats met het gemeentelijk huisvestingsbureau te Velsen. Men kwam overeen, dat de migranten zeer
zorgvuldig zouden worden geselecteerd en begeleid. Zorgvuldiger dan
tot dan toe door ondernemin gen die arbeiders van elders recruteerden, geschiedde. De gemeente Velsen, i.c. het huisvestingsbureau,
zou in dit verband zelfs de door de sociaal werksters op te maken
rapporten over de (toekomstige) migranten-gezinnen ter inzage krijgen.

Tevens nam men contact op met plaatselijke arbeidsbureaus in de provincie Groningen. Ambtenaren van deze bureaus (o.a. Stadskanaal,
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Veendam, Winschoten), alsmede die van Haarlem en Velsen en de inspecteur-directeur van de rijksinspectie Noord- en Zuid-Holland van
het Rijksarbeidsbureau bezochten begin november 1952 Hoogovens en de
gemeente Velsen. Er werd uitgebreid informatie verschaft over de
aard van het bedrijf en de geldende arbeidsvoorwaarden, waarna een
bezichting van het bedrijvencomplex plaats vond. Hoogovens hoopte
aldus een optimale informatieverschaffin g zowel aan de arbeidsbemiddelaars, en indirect daarmee ook aan de sollicitanten, als aan de
eigen beleidsvoerders te waarborgen. 76)
7.5.1. Werving en selectie
In februari 1953 ging de migratie-actie van start. De actie had de
instemming van vele instanties in de betreffende regio en zelfs de
regionale pers moedigde deze verplaatsing, als oplossin g van het
werkloosheidsprobleem, aan. Een artikel in een van de plaatselijke
bladen droeg zelfs de titel ' Grijp die kans ! ' , hetgeen voor zichzelf
spreekt. 77)

Er werden in de lokale pers advertenties geplaatst; de betrokken
arbeidsbureaus verrichtten een voorselectie van de sollicitanten.
Namen en verdere gegevens van sollicitanten werden doorgegeven aan
het G.A.B. te Haarlem. Vervolgens kreeg Hoogovens deze informatie
ter inzage en pleegde zij een voorlopige selectie, op grond van verdere inlichtingen, o.a. van de vorige werkgevers en van het G.A.B.
Hierna vond een tweede selectie plaats aan de hand van door het bedrijf ingewonnen, vertrouwelijke inlichtingen.
In dit stadium trok een speciaal wervingsteam naar Gronin gen en
bezocht de diverse gemeenten en dorpen, waar de sollicitanten woonachtig waren: Musselkanaal in februari en Stadskanaal in april en
september 1953; Veendam gedurende eind maart en begin april 1954. In
juni

1953 is het recruterin gsgebied van deze migratie-actie met

toe-

stemming van het Rijksarbeidsbureau nog uitgebreid met het aan zuidoost Groningen grenzende deel in noord-oost Drenthe.
Voornoemd team bestond uit drie leden van de afdeling Personeelsbeheer Arbeiders (waaronder J.J. Veltkamp en A. Albers), een psycholoog (K.R. Grunfeld), een sociaal werkster (mevr. J.C. DeinumKooman) en een lid van de Medische Dienst (dr. J. de Groot) en zijn
assistenten. Men hield ter plaatse voorlichtingsavonden, waarvoor
alle na tweede selectie overgebleven kandidaten en hun echtgenotes
waren uitgenodigd. De voorlichting op deze avonden bestond telkens
uit een viertal onderdelen:
- een inleidend woord over de aard van het bedrijf en de gang van
zaken "van voorlichting tot vestigin g";
- een uiteen zettin g over de arbeidsvoorwaarden;
- informatie over de aard van het te verrichten werk;
- een praatje over het woon- en leefklimaat in IJmuiden.
Sedert de tweede deelactie (april 1953) hield de directeur van het
arbeidsbureau te IJmuiden telkens een korte inleidin g over de werkloosheidsbestrijding in Nederland, meer specifiek de noodzaak tot
verplaatsin g van arbeidskrachten, en gaf deze tevens een verantwoor346

ding c.q. verdediging van het toenmalig overheidsbeleid terzake.
De voorlichting was vrij nuchter van aard; men schuwde bijvoorbeeld
niet om wachttijden van woningen pessimistisch in te schatten. Men
verwachtte, dat een realistische voorlichting de kansen op latere
frustraties, als gevolg van te hoog gespannen verwachtingen, zouden
verminderen. Tevens zou hierdoor de indirecte wervingskracht in een
later stadium worden vergroot, doordat de migranten in de regio' s
van herkomst van hun positieve ervaringen gewag zouden maken. Anders
gezeg d: men appelleerde doelbewust aan een positieve mon d-tot-mon dreclame, opdat een ' ketting-migratie' op gang zou komen, respectievelijk in de toekomst zou blijven bestaan.
Na de voorlichting was er gelegen heid tot het stellen van vragen. De
vragen spitsten zich vaak toe op de hoogte van de huur van de nieuwe
huizen in Velsen. Die bedroeg ongeveer f 10,- per week, terwijl de
betrokkenen veelal een huur van ca.f 3, - per week gewend waren . Van

de kant van Hoogovens wees men er op, dat de nieuwe huizen veel groter en comfortabeler waren en dat ook de te verdienen weeklonen
f 10,- a f 15,- hoger zouden liggen dan hun huidige weeklonen . Het
nettoweekloon van een gehuwde ongeschoolde arbeider zonder kinderen
in dagdienst bij Hoogovens, bedroeg in 1953 f 48,48 (inclusief 14 %
minimum tariefpremie) . In de ploegendiensten waren de betreffende
nettoweeklonen voor dezelfde categorie arbeiders als volgt: tweeploegen dienst f 53,33; drieploegendienst
f 54,45 en vierploegendienst f 54,57. 78)

Overigens verliepen deze voorlichtingsavonden niet altijd ongeStoord. Tijdens sommige bijeenkomsten uitten met name communistisch
georidnteerde arbeiders zeer kritische geluiden ten aan zien van een
dergelijke arbeidsmigratie, door kapitalistische bedrijven als Hoogovens geleid. Zij riepen de aanwezige arbeiders op om de bijeenkomst
te verlaten. 79) Dit protest vormde . de voorbode van een bredere
maatschappelijke beweging in deze regio, die tegen de onderhavige
' trek naar het westen' gekant was en in de tweede helft van de jaren
vijftig sterk aan invloed zou winnen.
De dag na de voorlichtingsavond vonden steeds persoonlijke gesprekken met de overgebleven serieuze kandidaten plaats. Met elke
kan didaat werden drie korte vraaggesprekken gehouden: een met het
hoofd van de afdeling Personeelsbeheer Arbeiders, een met de sociaal
werkster en een met de psycholoog. Men won persoonlijke inlichtingen
in over genoten onderwijs en opleiding, godsdienst, banden met
ouders en overige (familie) relaties, hobbies, schulden e.d. Tijdens
deze interviews werden eveneens kleine bijzonderheden die toch wel
van belang waren, besproken, zoals het verbod om in de nieuwe woningen in Velsen konijnen e. d. te houden.
De daarop volgende dagen bezocht een deel van het team (waaron der
steeds de sociaal werkster) de sollicitanten thuis. Het tijdens dit
huisbezoek verrichte ' muieu-onderzoek' gold voor het bedrijf als
een van de belangrijkste onderdelen van de migratie-actie en zou
later tot een vaste traditie worden bij andere wervingscampagnes.
Dit milieu-on derzoek werd daarom ook zo van belang geacht, omdat
Hoogovens ten opzichte van de gemeente Velsen, en later ook andere
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andere gemeenten, garant stond voor de kwaliteit van het. bewonersaanbod. Er gold in dezen een zekere vertrouwensrelatie tussen Hoogovens en de betrokken gemeentelijke instanties.
Men vormde zich tijdens het bezoek een indruk van de echtgenote,
het voorkomen van de kinderen, inrichting van het huis e.d. Hierbij
vond in een gesprek met de vrouw des huizes tevens een peiling van
'
(d.i. het te verwachten
haar migratiegezindheid en migrabuiteit'
ten
de
nieuwe
aanzien
van
omgeving na migratie)
aanpassingsvermogen
indrukken
met betrekking tot
van
minder
plaats. Op grond
gunstige
een of meerdere van deze punten werden alsnog kandidaten afgewezen,
die aanvankelijk geschikt hadden geleken. Naar verderop nog zal
blijken - zie subparagraaf 7.5.4. - bestond er echter enige discrepantie tussen officieel beleden ideaal en werkelijkheid : ook als

"minder gunstig" gekwalificeerde gezinnen werden, ondanks eerder
gemaakte afspraken met gemeentelijke instanties in de IJmond, wel
door de selectiesluis gelaten, mits het gezinshoofd uiteraard een
geschikte arbeidskracht leek.
Degenen die overbleven en een lichamelijk gezonde indruk maakten,
dienden vervolgens een medisch onderzoek te ondergaan.
De uiteindelijk geselecteerde sollicitanten werden allen aangenomen
voor een proeftijd van in totaal vier maanden 80), gedurende welke
periode hun gezinnen in Groningen en Drenthe achterbleven. Op aanraden van de Psychotechnische Afdeling aarzelde men niet om hen tijdens de laatste besprekingen te waarschuwen, dat de eerste arbeidsweek "absoluut afschrikwekkend" zou zijn en dat zij er verstandig

aan deden - indien zij het serieus wilden proberen - grote zorg te
besteden aan de brieven die zij aan hun echtgenotes zouden schrijven, zodat dezen niet bij voorbaat zouden worden ontmoedigd. Anderzijds ontvingen deze vrouwen de raad, dat zij de brieven van hun
echtgenoten met begrip dienden te lezen en dat zij hen moesten aanmoedigen. 81)
De volledige wervingsactie leverde na de grondige selectie, zoals
hiervoor geschetst, uit 270 onderzochte kandidaten 74 nieuwe werkne-

mers op. Helaas beschikken we niet over nadere kwantitatieve gegevens die uitsluitend betrekking hebben op deze Gronings-Drentse
migrantengroep. 82)

7.5.2. Overig specifiek bedrijfsbeleid voorafgaande aan tewerkstelling
De begeleiding van dit migratieproces door het bedrijf was ook in
de direct daarop volgende fasen intensief van aard. Zelfs bij de
feitelijke fysieke verplaatsing werd vrijwel niets aan het toeval
overgelaten. Men heeft de migranten-arbeiders uitvoerige instructies
verstrekt betreffende de datum waarop en de trein waarmee zij hun
fietsen moesten verzenden, de datum en het tijdstip van hun eigen
vertrek, de namen van de Hoogoven-medewerkers die hen in Amsterdam
of in Velsen zouden komen afhalen, enz. Ook waren de kosthuizen in
Velsen reeds inzoverre geregeld, dat bij aankomst iedere migrant
door een sociaal werkster van het bedrijf naar drie verschillende
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adressen werd gebracht, waaruit deze zijn voorlopige kosthuis kon
kiezen.
De via advertenties of anderszins verworven kosthuizen waren tevoren
door vertegenwoordigers van de afdeling Personeelsbeheer Arbeiders
bezocht en indringend bekeken op hun geschiktheid. De kostgangers
dienden "zonder risico voor het huwelijk, naar twee kanten toe" te
kunnen worden ondergebracht, zo luidde het uitgangspunt. Er moest
niets aan te merken zijn op het stuk van "properheid, voeding en
correcte omgang", vooral daar vaak op ploegendienst gerekend moest
worden. Een verhuurde kamer mocht slechts aan 66n persoon ter beschikking worden gesteld en niet aan meerdere kostgangers die verschillende diensten hadden. 83) Vele kostgangers kwamen terecht bij
reeds langer ter plaatse gevestigde gezinnen van Hoogoven-werknemers. In die gevallen was het streven van het bedrijf er op gericht
de ploegendiensten van de kostganger en de heer des huizes parallel
te doen lopen.

De dag na aankomst kwamen de migranten naar het bedrijf, waar zij
hun arbeidscontract ontvingen en aan hen de belangrijkste afdelingen
werden getoond. Er werd geen speciale centrale introductie voor de
nieuw aangestelde ' Groningers' georganiseerd, omdat de Sociale Afdeling zich op het standpunt stelde, dat een te intensieve bemoeiing
met deze migranten een inbreuk op hun persoonlijke vrijheid zou
zijn, een enigszins vreemde stellingname in het licht van de tamelijk vergaande bedrijfsbemoeienis die er voor het overige reeds bestond. Wel gold voor het bedrijfskader de beleidslijn, dat vragen om
inlichtingen zo goed en grondig mogelijk dienden te worden beantwoord. 84) Pas op de derde dag na aankomst togen de migranten aan
het werk, in eerste instantie als handlangers in de kernploeg. De
chefs van alle bedrijfsafdelingen waren van de komst van de migranten op de hoogte gesteld en tevens verzocht hen voor zover nodig behulpzaam te zijn.
Het voorafgaande overziende kunnen we vaststellen, dat deze migratie-actie zeker voor die tijd zeer gedegen was opgezet. Destijds
waren er in ons land weinig andere bedrijven die terzake even consci6ntieus te werk gingen. Voorzover ons bekend benaderden de Bataafsche Petroleum Maatschappij en de Rotterdamse Droogdok Maatschappij voornoemde opzet in hun migratie-acties nog het meest. Ook
daar was sprake van een grondige voorlichting aan en rigoureuze
selectie van migranten-arbeiders (en hun echtgenotes) uit Friesland,
Groningen en Drente. Het wekt dan ook nauwelijks verwondering, dat
de migratie-actie van Hoogovens in een toenmalig E.G.K.S. -rapport
over vraagstukken in verband met belemmeringen ten aanzien van de
mobiliteit van werknemers en sociale vraagstukken in verband met de
accommodatie en integratie na migratie, als een nastrevenswaardig
voorbeeld van een beleidsmatig goed onderbouwde migratie-actie ten
tonele is gevoerd. 85)
Een belangrijke determinant van dit beleid zou in deze periode naast
de vergrote belangstelung voor de ' menselijke factor' in het bedrijfsbeleid en de zedelijke bewogenheid van aanhangers der Morele
Herbewapening binnen de Sociale Afdeling, ook een zekere hang naar
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perfectionisme van de chef afdeling Personeelsbeheer Arbeiders zijn
geweest. Veltkamp moet in zijn functie iemand zijn geweest, die
graag de puntjes op de i zette. Iemand die zijn ondergeschikten een
strikte discipline bijbracht om zaken op systematische en consci6ntieuze wijze af te handelen. In deze periode werd het gehele wervingsbeleid strakker gestructureerd en kwam er een duidelijk stramien, waarnaar de uitvoerders van de betrokken onderafdeling zich
hadden te richten. Ook anderen die met de recrutering van arbeiders
te maken hadden, moesten hier in ieder geval rekening mee houden.
Daardoor kon ook een consistente uitvoeringspraktijk ten aanzien van
de te hanteren beleidsnormen worden gehandhaafd. 86)
7.5.3. Bemanningsprocessen en verloop van industridle accommodatie
Hoewel de Groningse en Drentse migranten officieel als handlanger
voor het gehele bedrijf in dienst kwamen, werden zij vrijwel allen
bij Breedband geplaatst, met de mogelijkheid van overplaatsing naar
andere afdelingen, indien zij daar niet goed bleken te functioneren.
De afdelingspersoneelschefs trachtten hierbij wel rekening te houden
met persoonlijke voorkeuren en wensen voor bepaalde werkzaamheden,
die door middel van individuele gesprekken met de betrokken arbeiders werden nagegaan. Dit geschiedde aan de hand van grove criteria
en richtvragen in de trant van: voorkeur voor "bedieningswerk" of
"handwerk", "Wil je moe worden?", "Wil je beweeglijk werk?". Centrale leidraad bleven evenwel de specifieke bedrijfs-, c.q. afdelingsbehoeften.
Over het algemeen kwamen deze migranten niet in de eigenlijke produktiefuncties terecht, maar aan de 'kop' en ' staart' van de betreffende produktielijnen, d.w.z. in de Warmbandwalserij bij de schaarlijn voor warmgewalst plaatijzer, bij de haspelput, in de beitserij,
in de vertinnerij (aan- en afvoer van platen), in de plaatafwerking:
bediening van scharen, knipbaan, zetbank, richtmachine. Ook werden
zij geplaatst als kraanhulpen (ambulante functies).
Bij uitbreidingen van het bedrijf en hiermee gepaard gaande promoties schoven zij op in de arbeidshi5rarchie : ten aanzien van diverse
functie-inhouden werd de 3e man gepromoveerd tot 2e man, de 2e man
tot le man, etc., tenzij er absoluut niet meer mogelijkheden in de
betrokken arbeider aanwezig bleken te zijn. Die bleef dan op het
niveau van de zeer simpele arbeidstaken werkzaam. 87) Een deel van
deze arbeiders heeft een interne, vier maanden durende praktijkopleiding tot semi-vakman gevolgd, waardoor men zodanig gekwalificeerd
raakte, dat men routinematige onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
bij Breedband kon verrichten. Een soortgelijke praktijk bestond in
de Elektrotechnische afdeling van N.V. Mekog. Men duidde deze cate'
'
gorie dan ook aan als routine-electricidns' en routine-bankwerkers'. De verdere promotiemogelijkheden van deze ' vaklieden' waren
vooralsnog echter minimaal, vanwege de ontbrekende scholing en de
niet adequate praktijkervaring voor de echte vakliedenfuncties. 88)
Omstreeks april 1955, dus ruim een R twee jaar na indiensttreding
van deze migranten, waren van hen nog 64 bij Hoogovens werkzaam. De
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redenen van ontslag van de arbeiders die intussen het bedrijf hadden
verlaten, waren: op eigen verzoek (twee), in verband met heimwee
(twee), wegens familie-omstandigheden (twee, van wie een wegens het
niet kunnen wennen aan de nieuwe omgeving), het zich niet kunnen
aanpassen aan het fabriekswerk of aan de mede-arbeiders (twee),
elders een werkkring gevonden (twee). Van de overgebleven migrantenarbeiders hadden 26 reeds interne promotie gemaakt: drie waren kantooremploye geworden. (Verdere gegevens over de aard en de mate van
verticale sociale mobiliteit van deze arbeiders ontbreken). Vrijwel
allen werden door hun directe chef wat hun functioneren op het werk

betrof, als goed of bevredigend beoordeeld. 89)
Voor het overige zijn er onder de overgebleven migranten-arbeiders
geen gevallen bekend van ernstige problemen op het stuk van de gewenning aan een andere werkomgeving, met name een ander arbeidsritme. Dit laatste wekt op het eerste gezicht enigszins verbazing, daar
velen voordien niet met industri5le arbeid vertrouwd waren geweest.
90) Hier staat echter tegenover,

dat

voor een aantal arbeiders

die

onregelmatige en/of sterk wisselende werkzaamheden in de regio van
herkomst gewend waren geweest, de overgang naar de regelmatige arbeidstijden bij Hoogovens en uberhaupt het hebben van vast werk duidelijk als verbeteringen werden ervaren. Dit gevoegd bij hun kennelijke wil zich permanent met hun gezinnen in de IJmond te vestigen
en de promotiekansen die het bedrijf bood - en in deze jaren ook gemakkelijk kon bieden - optimaal te benutten, heeft de overgang ongetwijfeld vergemakkelijkt. Bovendien is een gunstige factor geweest,

dat ongeveer gelijktijdig met hen vele nieuwelingen uit het zogeheten reisgebied de overgang hebben gemaakt van landarbeid of andersoortige niet-industridle arbeid naar het werken bij Hoogovens. 91)
Hierdoor bestond een zeker wederzijds begrip en kon voor wat betreft
deze problemen, steun worden gevonden bij elkaar.
De belangrijkste oorzaken van deze relatief soepele accommodatie
waren evenwel gelegen in de uitgebreide, openhartige in formatieverschaffing tijdens de migratie-actie en de rigoureuze selectie vooraf. Dit alles maakte de situatie van de Groningse en Drentse arbeiders geheel anders dan die van de Friese ongehuwde arbeiders, die
aan het eind van de jaren veertig waren gerecruteerd.
'
Ofschoon op het werk door Hollanders' tegen ' Groningers' vrij
vaak snierende opmerkingen werden gemaakt, in de trant van "domme
boertjes", die "door honger gedreven" bij Hoogovens zouden zijn gaan
werken, beperkte zich dit tot enige plagerijen. Deze ontaardden
echter nooit in hevige intergroepsconflicten, waardoor de sociale
integratie in de werkomgeving zou kunnen zijn belemmerd. Men dient
hierbij trouwens te bedenken, dat het om een relatief klein aantal
migranten ging, dat bovendien nog gespreid was over verschillende
(onder)afdelingen en verschillende ploegen. De kans op dergelijke
con flicten was reeds hierdoor dus al niet erg groot. Soortgelijke
pesterijen vonden overigens ook wel plaats ten opzichte van migranten of pendelarbeiders, afkomstig uit de land- of tuinbouw in Noorden Zuid-Holland. 92)

Alles wijst er op, dat er zich in de arbeidssfeer bij de meerderheid
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van deze migranten-arbeiders geen echt grote accommodatieproblemen
hebben voorgedaan. Dit kan niet zo stellig worden beweerd ten aanzien van de socio-culturele integratie buiten het bedrijf, een
thematiek waarop we in de volgende subparag raaf zullen ingaan.
7.5.4. Bedriifsbeleid en integratie in woon- en leefomgeving
'
Aan alle arbeiders die via de Groningse' migratie-actie waren
geworven, was toegezegd, dat zij voor of omstreeks het verstrijken
van de proeftijd (na vier maanden) een nieuwe en ruime woning zouden
kunnen betrekken, zodat hun echtgenotes en eventuele kinderen zich
dan bij hen konden voegen. Niet in alle gevallen kon deze toezegging
echter gestand worden gedaan. Zeker in de eerste fase van deze
actie werden woningen te laat opgeleverd. Ook waren er moeiHjkheden ten aanzien van de grootte van de woningen. De grootste woningen
van het nieuwbouwcomplex aan de Rijnstraat (Rivierenbuurt) 93), dat
door het gemeentebestuur van Velsen voor deze migranten was bestemd,
telden slechts twee slaapkamers, terwijl zich onder hen gezinnen bevonden met twee of drie kinderen. Deze gezinnen behoefden in de ogen
van de betrokken beleidsvoerders van Hoogovens meer woonruimte. Na
enige pressie van de afdeling Sociale Statistiek en Huisvesting op
de gemeentelijke huisvestingsdienst werden deze grotere gezinnen gehuisvest in het zgn. Moerberg-complex te IJmuiden, dat relatief ruimere woningen omvatte. 94)
Bij de contacten van Hoogovens met de gemeente Velsen over de toewijzing van de woningen bracht zij niet alleen de gezinsgrootte,
maar ook de "algemene indruk van het milieu" (zoals verkregen op
mingrond van het milieu-onderzoek) in het geding. Was deze indruk
der gunstig of matig, dan droeg het' bedrijf het gezin in kwestie als
een speciaal woninggeval bij de gemeentelijke huisvestingsdienst
voor. Wat dit laatste precies behelsde, kon niet meer worden achterhaald, maar zeer waarschijnlijk betrof dit een bepaald spreidingsbeleid ten aanzien van deze specifieke migrantengezinnen ten opzichte
van andere (migranten)gezinnen.
Voorts stond het bedrijf een gemengd vestigingsbeleid ten opzichte
'
van de Gronings-Drentse groep en de Hollanders' voor. Aangezien de
toewijzing van woningen in handen van de gemeentelijke woningdienst
was, had Hoogovens hierop geen rechtstreekse greep; hoogstens kon
zij hiertoe bij de gemeente aandrang uitoefenen, hetgeen ook is geschied. In dit verband beschouwde de leiding als een "zeer gunstige
deomstandigheid", dat een grote groep van autochtone arbeiders in
dezelfde
wijk
haar
zelfde periode als de Groningers ter plaatse in
nieuwe woningen betrok, waardoor iedereen in zekere zin een nieuwkomer was. Dit zou de wederzijdse aanpassing en de integratie in de
nieuwe omgeving bevorderen, zo veronderstelden de verantwoordelijke
beleidsvoerders van de Sociale Afdeling.95)
Er zijn echter aanwijzingen, dat zeker in de eerste periode na vestiging in IJmuiden de situatie onder de migranten in dezen minder
rooskleurig was. Zo ontving de Sociale Afdeling in mei 1954 een
brie f van een dominee uit Oude Pekela, waarin deze zijn diensten
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aanbood voor het geven van persoonlijke bijstand aan de Groningse
migrantengezinnen. Kennelijk had deze dominee via familierelaties of

kennissen van de migranten in de streek van herkomst - mogelijk ook
van sommige migranten zelf - over priv&moeilijkheden in de betrokken
gezinnen vernomen. Tijdens de behandeling van deze brief in de So-

ciale Post-vergadering werd opgemerkt, dat hier en daar onder de
'
Groningers', vooral onder de vrouwen wel moeilijkheden "vaak van
zeer persoonlijke aard" vielen te constateren. Zoals zo vaak bij arbeidsmigratie in gezinsverband het geval is, hadden ook hier de
echtgenotes in haar nieuwe woon- en leefomgeving relatief de grootste aanpassingsproblemen. Voor zover de mannen klachten hadden, betrof dit veelal de h.i. geringere mogelijkheden tot deelname aan het
verenigingsleven vanwege de ploegendienst. 96) Ten aanzien van dit
laatste punt dient overigens wel in aanmerking te worden genomen,
dat menig migrant - evenals vele andere Hoogoven-arbeiders in deze
periode - naast zijn gewone werk nog arbeid bij derden verrichtte,
voornamelijk in de land- en tuinbouw en ook in het visserijbedrijf.
Daarbij werd optimaal gebruik gemaakt van de hiervoor niet
ongunstige tijdenregeling bij met name de vierploegendienst, de zgn.
Franse continudienst. 97)
Over de problemen in de priv6sfeer onder de migrantengezinnen vond
regelmatig overleg plaats tussen de chef van de sociaal werksters,
mevr. J.C. Deinum-Kooman, en het hoofd van de afdeling Personeelsbeheer Arbeiders, J. J. Veltkamp. Dikwijls werden hierbij de pastoraal
werkers van Evangelie en Industrie en het r.k. .Bedrijfsapostolaat
betrokken.
Wat de specifieke zorg voor de Groningse migranten door de sociaal
werksters van Hoogovens betrof, moesten de beleidsvoerders van de
Sociale Afdeling vaststellen: "In verband met tijdgebrek kunnen de
sociale werksters zich niet voldoende met de vaak diepliggende moeilijkheden in deze gezinnen bemoeien." 98) Er werd de suggestie gedaan, dat dan welUcht een figuur als de eerdergenoemde dominee uit
Oude Pekela aan het team van de sociaal werksters zou kunnen worden
toegevoegd, zij het als maatschappelijk werker en niet als zielzorger. Deze suggestie is echter niet ter harte genomen, zeer waarschijnlijk omdat de bedrijfsleiding niet akkoord kon gaan met een
dergelijke rechtstreekse officiale bemoeienis van bedrijfswege door
personen met een uitgesproken religieuze of wereldbeschouwelijke
signatuur. 99)
In de loop van 1954 verbeterde de algehele situatie onder deze
migranten zich. Men ging vanuit het bedrijf tot huisbezoeken over,
teneinde de toestand op te nemen en, zo nodig en waar mogelijk,
maatregelen te treffen. Deze maatregelen bestonden vooral uit inschakeling van de pastoraal werkers en counselihg-gesprekken met de
sociaal werksters. In januari 1955 brachten Deinum en Veltkamp van
deze huisbezoeRen verslag uit:
"In het algemeen werd", zo rapporteerden zij, "de indruk verkregen dat men zich op de juiste wijze weet aan te passen en dat
men er geen spijt van heeft de stap te hebben genomen. In een
enkel geval kwamen moeilijkheden aan het licht; gestreefd is hier353

in zoveel mogelijk tegemoet te komen. Geconstateerd is dat geen

enkel gezin terug wu naar Groningen." 100)
in de vorige subparagraaf stelden
we reeds vast, dat in april daaropvolgend tien arbeiders met ontslag
bleken te zijn gegaan, zodat deze inschatting achteraf gezien niet
Wat de laatste opmerking betreft:

geheel juist was.
Hadden de meeste overgebleven migranten zich op dat moment reeds
enigermate in de nieuwe omgeving geinstalleerd, hun contacten en
relaties met de plaatselijke bevolking bleven vooralsnog tot een
minimum beperkt. ' Autochtonen' deden soms denigrerend over die "domme boeren uit Gronin gen", zo herkenbaar aan hun typische tongval.
Zelfs met de naaste Hollandse buren bestond in tegenstelling tot de
oorspronkelijke verwachtingen van de betrokken beleidsvoerders aanvankelijk nauwelijks contact; van burenhulp bij ziekte of in verband
met babysitten was slechts zelden sprake. 101)
Overigens was in het algemeen de inhuizigheid bij de betrokken

bewoners in vergelijking met hun situatie voor vestiging iii deze
nieuwe wijken sterk toegenomen, zowel bij de autochtonen, de stedelijke, als bij de niet-stedelijke migranten, vooral de vrouwen onder
hen. Dit was mede het gevolg van wijzigingen in de gezinssituatie
(gebondenheid door jonge kinderen e.d. ) . Wel was de inhuizigheid bij
de migranten uit de niet-stedelijke gebieden, waartoe velen van de
'
Groningers' behoorden, relatief het meest toegenomen. 102)
Het integratiebeleid, door het stimuleren van een bepaalde gemeentelijke huisvestingspolitiek nagestreefd, had althans op korte termijn dus niet het gewenste resultaat opgeleverd. Hier staat tegenover, dat binnen de migrantengroep tamelijk frequente contacten bestonden en ook wel onderlinge steun werd verleend. Voor een aantal
onder hen bood hierbij de in 1953 opgerichte Gronings-Drentse mi'
grantenvereniging MoushBrn' (eind 1958 herdoopt in ' De Martinitoren' ) te IJmuiden, vooral in de eerste fase van het sociale installatieproces enige noodzakelijke ankerpunten. Hier vond een zekere
continuering plaats van sociaal-culturele activiteiten die traditioneel in de streek van herkomst in zwang waren. Vooral de toneelavonden, tijdens welke door eigen leden of leden van zusterverenigingen
typische genrestukken - met name boerenstukken - in het betreffende
Gronings-Drentse dialect werden opgevoerd, telkens gevolgd door een
Er
gezellige danspartij (met kruispolka), stonden hierbij centraal.
'
werden regelmatig kienavonden gehouden; met Pasen vond het noten
schieten' (bepaald schietspel) plaats. Ook de nieuwjaarsbijeenkomsten werden op traditionele wijze gevierd: kraantjespotten voor de
koffie. (met onder de potten gloeiende stukjes turf) ; bij de koffie
werden zgn. kniepertjes en rolletjes verorberd, terwijl dan ook
' olle wieven' (een bepaald soort koek) werden gegeten.
Tevens bestond er een aparte ' spekclub' onder de Groningers. Dit
gebruik dat teru g ging op een oude dorpstraditie in de gebieden van
herkomst, hield in, dat elk gezin, i.c. de huisvrouw, wekelijks een
dubbeltje of kwartje betaalde voor de gezamenlijke aanschaf van een
of meer varkens die dan tegen kerstmis door een plaatselijke slager
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werden geslacht. Het ging hierbij vooral om het spek dat onder de
leden van de club werd verdeeld.
Overigens kan een migrantenvereniging, door een al te star vasthouden aan de traditionele regionale cultuur en een zich afsluiten
voor de omringende samenleving binnen het vertrouwde eigen milieu,
ook de integratie in de nieuwe omgeving belemmeren. Hiervan is
echter in dit geval nauwelijks sprake geweest, te meer daar de onderhavige vereniging zich in de publiciteit uitdrukkelijk naar de
omringende samenleving toe open stelde en er ook op bepaalde punten
een samenwerking was met andere verenigingen, in het kader van de
Velser Gemeenschap, een overkoepelend orgaan van het plaatselijk
verenigingsleven. 103)
Tenslotte is hier niet zonder belang, dat meer dan eens familieleden of kennissen uit de regio van herkomst enige tijd daarvoor of
ongeveer gelijktijdig naar de IJmond zijn gemigreerd, het resultaat
van ketting-migratie. In diverse gevallen hebben streekgenoten of
verwanten een kosthuis en de allereerste opvang aan de man, na de
gezinshereniging ook aan diens vrouw, geboden.
'
Al met al mag de Groningse' migratie-actie en de daaruit voortvloeiende opname van Groningse en Drentse migranten in bedrijf en
woonomgeving als geslaagd worden beschouwd, zeker wanneer men een en
ander vergelijkt met sommige soortgelijke migratiebewegingen in ongeveer dezelfde periode elders in het land. 104)
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SAMENVATTING

Het bedrijvencomplex dat voor 1940 tot stand kwam - KNHS N.V.
(Hoogovens) en de aangesloten bedrijven N.V. Mekog en Cemij N.V. -,
kenmerkte zich door specifieke technisch-organisatorische en sociale
bedrijfsomstandigheden. De meeste produktie-afdelingen, waaronder de
strategische onderdelen: hoogovenafdeling, cokes fabriek en staal fabriek, kenden technische structuren die tot teamachtige samenwerkingsvormen aanzetten. Ook de fysieke arbeidsomstandigheden waren
zeer bevorderlijk om alleen al met het oog op eigen lijfsbehoud met
elkaars doen en laten rekening te houden.
Deze gegevenheden vormden materil#le determinanten van sociale binding en samenwerking. Hier lag de harde basis voor een ' werkgemeenschap', ontdaan van alle ideale franje, als zakelijke tegenhanger
van de idealistische conceptie van met name de beleidsvoerders van
de personeelsafdeling.
De organisatiestructuur was zeker tot 1939, in welk jaar de opdeling in Noord- en Zuidfabrieken tot stand kwam, tamelijk overzichtelijk en tevens sterk persoonsgebonden. De heersende leiderschapsstijl kenmerkte zich door een pioniershabitus.
Er bestond geen sterke hi5rarchisering van beleidsniveaus. De planning en organisatie van de arbeidsprocessen waren over het algemeen,
een uitzondering als de Buizengieterij daargelaten, niet zeer· stringent. Een groot beroep werd gedaan op inzet en improvisatievermogen
van vooral de vaklieden.
De overheersend positieve arbeidsori5ntatie onder arbeiders, - een
mentale instelling deels uit nood geboren tijdens de crisisjaren -,
vormde een belangrijk arbeidsmotivationeel gegeven. Hierdoor konden
de desbetreffende functie-eisen zeer dwingend zijn en waren zij dit
ook: grote inzet, sterke bedrijfsidentificatie, e.d.
Na een wankel begin, waarbij de bedrij fsleiding aarzelend haar positie op sociaal terrein trachtte te bepalen en lering trok uit
ervaringen die zij tijdens enkele arbeidsconflicten opdeed, werd in de
jaren 1928-1940 een sociaal beleid ontwikkeld, dat een vergelijking
met andere bedrijven goed kon doorstaan.
Met als achtergrond een typische werkgemeenschapsid
eologie, wortelend in de bredere traditie van solidaristische mens- en maatschappij-opvattingen die gedurende het interbellum in zwang waren, zetten
de betrokken beleidsvoerders zich aan de opbouw van een stelsel van
sociale bedrij fsvoorzieningen.
Met name de materi5le en sociale
steunverlening die rondom het Wenckebachfonds van de grond kwam,
verdient hierbij vermelding. Door de organisatorische koppeling van
het sociaal beleid aan de positie van economisch-commercieel directeur Kessler bleef dit beleid echter een randgebeuren ten opzichte
van het bedrijf. Er was zelfs sprake van een beginnende kloof tussen

personeelsafdeling en bedrijf.
Hierdoor dreigde de vertaling van de werkgemeenschapsfilosofie in tie
dagelijkse praktijk binnen het bedrij f te mislukken. Door middel van
doelbewuste pogingen tot beinvloeding van de mentaliteit van zowel
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het hoger als het lager kader werd getracht de beleidspraktijk in
goede banen te leiden, een streven waarin men slechts ten dele
slaagde.
Nochtans heersten aan het eind van de jaren dertig bij Hoogovens
ietwat idealistisch getinte sociale verhoudingen. B ehalve aan eerder
genoemde positieve randvoorwaarden was dit niet in de laatste plaats
toe te schrijven aan de sociale opstelling van de directieleden. De
' menselijke factor' in het bedrijf had op grond van zowel idedle als
functioneel-zakelijke motieven hun volle aandacht.
Het bedrijfsbeleid was er op gericht een moreel en kwalitatief
hoogstaande bezetting die een zekere bedrijfsculturele homogeniteit
zou hebben, te verkrijgen. Aan dit streven lag een bedrij fspedago'
gisch ideaal ten grondslag om door middel van een opvoeding' van
het personeel vanuit de werkgemeenschapsgedachte een goede mentaliteit te bewerkstelligen. De personeelsvereniging, Hoogovenstaten,
werd hierbij een ondersteunende rol toebedeeld.
Teneinde dit bedrijfsideaal te benaderen moest echter een zeer heterogeen bestand aan arbeiderscategorie@n - met zeer grote verschillen
in ter zake relevante kenmerken (arbeidsverleden, aard en mate van
scholing, herkomst, e.d.)- tot een vaste kern van Hoogoven-arbeiders worden samengesmeed. De bedrij fscultuur die na enige tijd ontstond, vervulde hierbij een functie als sociale smeltkroes.

Industril#le accommodatieproblemen deden zich vooral onder autochtone arbeiders voor. Dezen moesten hun vakbekwaamheid voornamelijk
in de bedrij fspraktijk verwerven. Dit uiteraard met uitzondering van
de overigens geringe aantallen autochtone vaklieden.
Voor de ongeschoolde en geoefende functies (het merendeel van de arbeidersfuncties) bood de tewerkstelling van losse arbeiders in de
zgn. kernploeg voor het bedrijf, behalve een Rexibilisering van de
arbeidsmarkt, de mogelijkheid van een naselectie-in-de-praktijk.
Deze wijze van selecteren werd echter meer problematisch, naarmate
het bedrijvencomplex in omvang toenam en de personeelsbezetting zich
verder uitbreidde: Vandaar dat aan het eind van de jaren dertig een
toenemende bedrijfsbehoefte aan een meer zorgvuldige selectie vooraf
van deze categorie arbeiders ontstond, zo mogelijk door middel van
een psychologische keuring. Voor de oorlog werd een dergelijke selectie met betrekking tot de losse arbeiders echter niet meer gerealiseerd. De vaklieden daarentegen ondergingen sedert 1933 allen een
uitgebreide psychologische keuring bij de Nederlandsche Stichting
voor Psychotechniek te Utrecht.
De beinvloeding van de arbeidskwaliteiten der niet-vaklieden geschiedde in de eerste periode louter door middel van ' training on
the job', decentraal in de diverse bedrijfsafdelingen. Hierbij vond
via een indringend socialisatieproces een overdracht plaats van
praktijkkennis en gedragscodes die van belang waren voor het werk in
de betreffende afdeling. Dergelijke socialisatieprocessen zouden
overigens ook na de opkomst van interne bedrijfsopleidingen blijven
bestaan.
Vanaf 1934 werd aan arbeiders die reeds werkzaam waren in geoefende
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functies of daarvoor in aanmerking kwamen, zgn. fabrieksonderwijs
gegeven. Dit onderwijs bestond uit basiskennis op lagere schoolniveau en elementaire noties op het terrein van natuur- en wiskunde.
Tevens was er vanaf medio 1938 een specifieke vervolgopleiding voor
de functie van loco- of kraandrijver, de eerste kopcursus, die binnen het bedrijf werd ontwikkeld. Daarmee maakte het bedrijf ten aanzien van de geoefende functies een begin met een beleidsstrategie,
gericht op een bedrijfsspecifieke kwalificering.
Pas in 1938 ging in het bedrijf een echte vakopleiding voor de geschoolde functies van start, met de invoering van een leerlingstelsel, voorlopig nog op zeer bescheiden schaal.
De specifieke uitgangssituatie en statuskenmerken van elk van de
betrokken migrantengroepen waren uiteraard van invloed op hun industri5le accommodatie. Positieve voorwaarden, bevorderlijk voor een
soepele industr le opname van de Duitse vaklieden (technische specialisten) waren met name de in dustr le voorselectie en praktijkervaring in de ijzer- en staalin dustrie, alsmede de collectieve uitdaging - tezamen met bedrijfsleiding en Nederlandse ' leerlingen' - van
de opbouw en het goed doen functioneren van de nieuwe fabrieken en
installaties. Ook de ' Hollandse Duitsers' kenmerkten zich door een
gedegen positieve voorselectie. Daarnaast was bij hen een niet onbelangrijke drijfveer tot accommodatie aan de bedrijfssituatie bij
Hoogovens: voorheen de uitzichtloze situatie tijdens de economische
recessie in Duitslan d en op dat moment de zekerheid van een vaste
baan met relatief goede verdiensten en vooruitzichten.
Binnenlan dse migranten-vaklieden waren vertrouwd met de specifieke
werkzaamheden, waarvoor zij in dienst waren genomen, hoewel zij
uiteraard geen ervaring hadden met dit voor Nederlandse begrippen
uniek bedrijf. In het bijzon der tijdens de crisisjaren vormden zeker
bij hen de relatief hoge lonen en goede sociale voorzieningen positieve bin dingsfactoren.
Tenslotte kwam het aan het ein d van de jaren dertig tot een sterk
verbeterd selectie- en aannemingsbeleid, in samenhang met een door
middel van psychotechnische methoden vastgestelde functieclassificatie. Hierdoor werd de uitgangssituatie ten aan zien van de in dustri5le accommodatie van nieuwkomers veel gunstiger: de mogelijkheden
tot een goede selectie van voor het bedrijf geschikte vaklieden
namen sterk toe. Deze mogelijkheden werden echter nog maar weinig
benut, daar destijds slechts geringe aantallen nieuwe vaklieden werden aangetrokken. De overige arbeiderssollicitanten ondergingen geen
psychologische keuring.
Voor het overige werd geen specifiek beleid in zake in dustrlne
accommodatieprocessen gevoerd. Ook bestond er nauwelijks of geen
specifiek beleid op het stuk van werving, opvang en begeleiding in
verband met mogelijke problemen, samenhangend met de eigenlijke
immigratie of migratie. Er was slechts een zeer bescheiden bedrijfsbemoeienis met de huisvesting. De behoefte aan een dergelijke bemoeienis was trouwens ook minder urgent, gezien de toenmalige ruime
huisvestingsmogelijkheden in het IJmondgebied.
Voorts lijdt het nauwelijks twijfel, dat het algemene sociale beleid
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per saldo een positieve uitwerking had op de opname in de bedrijfsgemeenschap, alsook - in geval van (im)migranten - op de socio-culturele integratie in de nieuwe woonomgeving.

**
*

De bezetter schakelde Hoogovens in de Duitse oorlogsindustrie in,
als gevolg waarvan een gedwongen levering van diverse grondstoffen,
halffabrikaten en eindprodukten plaats vond.
Het bedrijvencomplex onderging een uitbreiding met Van Leer' s Walsbedrijven N.V., welk bedrij f werd herdoopt in Walserij-Oost. In
december 1941 vond de feitelijke incorporatie plaats, waarmee het

personeelsbestand met ca. 1.000 werknemers toenam, verhoudingsgewijs
een zeer grote groei.

De technische structuur van Walserij-Oost was zodanig, dat het merendeel van de arbeiders zware tot zeer zware fysieke arbeid moest
verrichten. Het was een ambachtelijk en primitief bedrijf, waarvan
het goed functioneren in sterke mate afhing van een adequate taakuitoefening door de walsers. Er bestond in deze fabriek een mede
door de technische en ruimtelijke omstandigheden bepaalde bedrijfscultuur, waarin kameraadschappelijke verhoudingen in de onderscheiden arbeidsgroepen heersten. De bedrijfsleiding - met name de oor- hanteerde een duidelijk paternaspronkelijke eigenaar B. van Leer
listische leiderschapsstijl. lets van de typische bedrijfscultuur
zou hier nog lange tijd na de integratie in het Hoogovencomplex
blijven voortbestaan.
De organisatorische opbouw van het bedrijvencomplex bleef in ds-

sentie gehandhaafd. Er kwamen slechts eenheden op het bedrijfsterrein onder de bestaande centrale leiding bij. Ook in de persoonsgebonden organisatiestructuur en de pioniershabitus van de bedrijfsleiding deden zich geen veranderingen van enige betekenis voor.
De werkzaamheden van de personeelsafdeling (Sociale Afdeling) namen sterk in aantal en omvang toe; dit mede onder invloed van de
vele maatregelen van de bezetter. Er werden enkele onderafdelingen
toegevoegd (Psychotechnische Afdeling en Bedrijfsgeneeskundige
Dienst). Na de integratie bleef de vroegere personeelsafdeling van
Van Leer' s Walsbedrijven N.V. als dependance van de Sociale Afdeling
in Walserij-Oost gevestigd.
In verband met de fysieke en psychische gevolgen van de oorlogssituatie werd een aantal steunmaatregelen getroffen.
Tevens vond onder de hogepe leiding een nadere bezinning op de menselijke factor in de industrie plaats, in het kader waarvan de ' human relations' -gedachte aan invloed won. De daadwerkelijke toepassing hiervan zou echter tot na de oorlog op zich laten wachten.
· De bedrijfsbehoeften aan arbeidskrachten, alsook de feitelijke
voorziening in deze behoeften werden in sterke mate door de handelwijzen van de bezetter beTnvloed. De maatregelen van de Duitsers van de Hauptabteilung Soziale
met name het ' arbeidsmarktbeleid'
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Verwaltung - stelden rigoureuze beperkingen aan het bedrijfsbeleid
ter zake.

Eind maart 1942 was de toewijzing van losse arbeiders geheel in handen van de door de bezetter gecontroleerde arbeidsbureaus. Het waren
echter vooral de in het kader van de arbeidsinzet gevoerde acties
van Duitse zijde - sedert april 1942 -, die ingrijpende gevolgen
voor de personeelsvoorziening hadden. Hierbij vond letterlijk mensenroof plaats. Ook werd het overnemen van vaklieden uit andere bedrijven - een traditionele recruteringsbron voor Hoogovens - geheel
onmogelijk gemaakt. De voor de arbeidsinzet afgekeurde personen die
aan Hoogovens als ' Ersatz' voor de weggevoerde arbeiders en ter
voorziening in de overige arbeidstekorten werden toegewezen, waren
veelal weinig geschikt voor tewerkstening in het bedrijf. Ook de
'
gedetacheerde arbeiders' die Hoogovens reeds in een eerder stadium
van diverse firma' s tegen betaling was gaan lenen, bleken qua arbeidskwaliteiten en motivatie meestal ver beneden de maat te blijven.

Vanwege de, in vergelijking met voorheen, veel beperktere mogelijkheden tot een naselectie in de praktijk, lag het hoofdaccent tot
februari 1943 op de psychotechnische selectie van losse arbeiders.
(Hierbij werd de nieuwe functieclassificatie gehanteerd, die begin
1941 gereed kwam). Pas nadien vonden op grotere schaal psychotechnische onderzoeken bij vaste arbeiders plaats. Dit betrof destijds
vooral de recent in vaste dienst getreden, merendeels jonge arbeiders die naar de indruk van de bedrijfsleiding meer of althans andere mogelijkheden in zich hadden, dan reeds door hen tot gelding waren gebracht. De bedrij fservaringen waren over het algemeen gunstig
met betrekking tot de validiteit en betrouwbaarheid van de psychotechnische keuringen. Gaandeweg de oorlog bestond er echter een
steeds kleiner, voor het bedrij f geschikt arbeidsaanbod om tiberhaupt
uit te kunnen selecteren.
lets dergelijks gold ook voor de beinvloedingsmogelijkheden ten
aanzien van de aangeboden arbeidskwaliteiten voor het bedrijf. Terwijl een cruciaal probleem bij de gedetacheerde arbeiders was, dat
dezen het bedrijf bij wijze van spreken elk ogenblik weer konden
verlaten, zouden ook de met een ' dienstverplichting' tewerkgestelde
personen veelal slechts tijdelijk werkzaam zijn.
Door voornoemde combinatie van factoren verliepen de industri6le
accommodatieprocessen onder beide categorie6n invallers over het algemeen zeer moeizaam. Mede hierdoor werden de arbeidssituaties van
de reeds langer in het bedrijf werkzame arbeiders vaak veel ongunstiger (sterk toegenomen ongevalsrisico en ziekteverzuim). Dit
bracht ook voor deze arbeiders ernstige accommodatieproblemen met
zich mee. De uitval onder hen nam sterk toe en manifesteerde zich
onder meer in een grote vlucht in ziekte.
De fasegewijze stopzetting van het bedrijf, in de maanden september
tot en met december 1944, maakte uiteraard volledig een eind aan
voornoemde problemen.

**
*
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Direct na de bevrijding werd het herstel van het gehavende en geplunderde bedrijvencomplex ter hand genomen. Na de wederopbouw van
de uit Duitslan d teruggevoerde installaties kwam in april 1947 ook
Walserij-West (walserij voor dikke platen) in bedrijf. Vervolgens
vonden vanaf 1948 eerst een uitbreiding en verbetering van het bestaande produktie-apparaat plaats. Daarop zette zich vanaf 1950 een
ingrijpender expansie door. In dit verband vormde de totstandkoming
van de Breedbandwalserijen in 1952-' 53 een mijlpaal in de ontwikkeling van het ijzer- en staalconcern. Voor dit project, mede in het
kader van de toenmalige industrialisatiepolitiek van de Nederlandse
overheid gerealiseerd, waren diverse aanpassingen en uitbreidingen
in de overige bedrijfsafdelingen vereist. Hiervan dienen met name de
uitbreiding van de capaciteit van de staalovens in de Martinstaalfabriek, de technologische innovatie in het betreffende gietproc&(1& en
de bouw van een blokwalserij te worden vermeld.
In de afzonderlijke Breedband N.V. nam de staat het grootste deel
van de financiering voor zijn rekening, waarbij van Marshall-hulp
gebruik werd gemaakt. Teneinde te waarborgen, dat het functioneren
van hoogovens, staalfabriek en walserijen ook metterdaad als een
geintegreerd industrieel complex zou worden geleid, werd de directie
van de KNHS N.V. op grond van een basisovereenkomst tussen beide
naamloze vennootschappen tevens met de centrale bedrijfsvoering van
Breedband N.V. belast.

Na de ingebruikneming van de Breedband-installaties werd de oude
walserij voor dunne platen en profielen, Walserij-Oost, als zodanig
opgeheven.

Het totaal aantal eigen arbeiders steeg van ruim 3.000 (waarvan
ca. 2.100 in vaste dienst) per 1 april 1945 naar meer dan 6.300
(waarvan ruim 5.700 vaste arbeiders) eind 1955. Het aantal beambten
nam in dezelfde periode toe van ruim 800 naar ruim 3.000 en vertoonde daarmee dus een relatief veel grotere groei dan het aantal arbeiders. Een sterke toeneming gaf ook het zgn. personeel van derden te
zien: van slechts 40 per 31 december 1946 naar ruim 1.300 eind 1955
(on der kanttekening van mogelijk sterke fluctuaties in elk van deze
jaren).

Een basiskarakteristiek van het arbeidersbestan d bleef ook in deze
periode het relatief groot aantal geoefenden (om en nabij 45 %) in
vergelijking met het aantal geschoolden (schommelend rond 18 %) en
de rest aan ongeschoolden.
De organisatiestructuur van het bedrijvencomplex behield een sterk
persoonsgebonden karakter. Het ontbrak aan een systematische organisatorische vormgeving. In de globale opdeling in Noord- en Zuidfabrieken, gekoppeld aan de personen van de betreffen de bedrijfsleiders ( divisie-conceptie), kwam geen verandering. Met de verdere uitbreiding van het bedrijf nam het aantal hidrarchische niveaus toe,
doordat men de groeien de coBrdinatieproblematiek vooral langs deze
weg trachtte op te lossen. Ook in het aantal niveaus tussen de arbeiders en de president-directeur, verantwoordelijk voor personeelszaken, kwam deze verdergaan de hicararchisering tot uiting. De over-

heersende leiderschapsstijl bleef niettemin alle kenmerken vertonen
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van de in de eerste opbouwfase gevormde pioniers habitus. Deze leiderschapsstijl werd eveneens overgenomen door de leiding van de
staf- en hulpafdelingen die zich sterk in aantal en omvang uitbreidden. Ook deze organen vertoon den krachtige ten densen tot lokale decentralisatie en autarkie binnen het eigen taakdomein, - traditio-

neel een veel voorkomend verschijnsel bij stafdiensten in relatie
tot 'd e lijn ' - , zoals die reeds langer in de produktie-afdelingen
bestonden. Dit terwijl het geTntegreerd karakter van het bedrijvencomplex een ori5ntatie op een centraal beleidskader noodzakeljk
maakte.

Hier lag een van de oorzaken van de in deze jaren nog toenemende
kloof tussen de Sociale Afdeling (een stafafdeling) en het bedrijf.
Andere oorzaken daarvan waren de zich voordoende sc haalvergroting
die niet werd begeleid door ge5igende aanpassingen van de betreffende organisatiestructuur, en de gebrekkige codificatie en structurering van het geheel aan regelingen en werkzaamheden van deze afdeling die de dragende instantie van de miniatuur verzorgingsstaat bij
Hoogovens vormde.
In de behoefte die ontstond aan een meer decentrale benadering van
het personeelswerk, trachtte men te voorzien door de instelling (in
1947) van het instituut van de afdelingspersoneelschefs.
Als gevolg van de roldifferentiatie die tussen de Sociale Afdeling
en de lokale leiding in de fabrieken ten aan zien van de benadering
van de werknemer ontston d ( zorg voor de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en de ' persoon' van de werknemer enerzijds en de
bejegening van de werknemer als ' functionaris' anderzijds), kwam
voornoemde afdeling tot een zekere kritisch-afstandelijke houding
ten opzichte van het gebeuren in het bedrijf. De gewetensfunctie die
de Sociale Afdeling hierbij - ongewild en ook wel gewild - vervulde,
werd eens te meer versterkt, doordat de receptie van de ' human relations' -benadering kort na de oorlog in het Nederlands bedrijfsleven,
en zeker ook bij Hoogovens, door ethische motieven was gekleurd, in
welk verband de Morele Herbewapening een niet onbelangrijke rol
speelde.
Doordat ook de afdeling Bedrijfsorganisatie de menselijke aspecten
in de arbeidssystemen en -processen verwaarloosde, dreig de de menselijke arbeid in het bedrijf als expliciet voorwerp van beleid tussen
wal en schip te geraken. Een opmerkelijk gegeven, gezien de over het
geheel genomen toch grote belangstelling voor de menselijke factor
in het ondernemingsbeleid. Ook de districtsbestuurders van de vakbonden en de leden van de Kern waren destijds overigens weinig geinteresseerd in de kwaliteit van de arbeid, opgevat als een beleidsthematiek, waarover met de ondernemingsleiding een discussie zou

kunnen of dienen te worden ge6ntameerd.
De on dernemingsleiding erkende een duidelijke medeverantwoordelijkheid voor de. opbouw en verbetering van de sociale infrastructuur
in de regio rondom het bedrijf. Richtsnoer hierbij was, dat het bedrijf niet allerlei projecten zelf ter hand moest nemen, maar het
eigen initiatief en de zelfwerkzaamheid van de personeelsleden zo-

veel mogelijk diende te stimuleren. Men was beducht voor een pater363

nalistisch zorgsysteem, zoals dat bij Philips Eindhoven geacht werd
te bestaan. In dit kader werden allerlei initiatieven, voortkomen d
uit de streek, gesubsidieerd, waarbij Hoogovens uiteraard wel de
richting medebepaalde, waarin deze activiteiten zich ontwikkelden.
Dit laatste gold temeer, omdat leidende figuren van de onderneming
door hun bestuurlijke activiteiten vaak een krachtig stempel op de
betreffende particuliere initiatieven drukten.
In verband met de socio-culturele integratie van Hoogoven-werknemers in het woon- en leefmiHeu was vooral het zgn. industrievolkshuiswerk van belang. Dit werk, geTnitieerd door Kennemerstaten (in
maart 1951 gesticht, voortgekomen uit de voormalige personeelsvereniging Hoogovenstaten, maar officieel los van Hoogovens staande) en
later gedragen door de overkoepelende Federatie van Industrievolkshuizen om de IJmond, was gericht op de ' karaktervormende vrije
tijdsbesteding' van met name de ongeorganiseerde massajeug d en in
tweede instantie ook op volwasseneneducatie. Hierbij speelden opvat'
tingen over de noodzaak tot bestrijding van massificatie' en ontwortelingsverschijnselen, typerend voor het eind van de jaren veertig en de jaren vijftig, een belangrijke rol. Migratie werd als een
van de belangrijkste oorzaken gezien van de ' massavorming' die zic h
vooral in centra met een sterk toenemende industrialisatie en verstedelijking als het IJmondgebied zou voordoen. Het in dustrievolkshuis was hierbij uitdrukkelijk als een integratief medium voor het
sociale installatieproces van nieuwe gezinnen in de buurt bedoeld.
Daarnaast was kenmerkend voor de christelijk-zedelijke bewogenheid
van een deel van de hogere leiding van Hoogovens, dat feitelijk, zij
het niet officieel, een beroep op de protestants-christelijke kerken
werd gedaan om het ' human relations' -werk van de afdeling Training
en Vorming met pastorale activiteiten, gericht op een stimulering
van het christelljk leven kn de werksituatie, aan te vullen. De
stichting 'Evangelie en Industrie in de IJmond', opgericht in 1952,
trachtte in deze lacune te voorzien, onder meer door middel van
huisbezoeken en het groepswerk in de zgn. gesprekskringen. Een
soortgelijke zielzorg, maar uiteraard met een andere religieuze signatuur, werd bedreven door het r.k. Bedrijfsapostolaat te Beverwijk,
dat reeds in 1949 feitelijk ontstond, maar pas in september 1954
officieel deze status verkreeg. Ook voor deze pastorale zorg werd in
het bedrijf alle speelruimte geboden. Van tijd tot tijd waren er
contacten tussen vertegenwoordigers van de Sociale Afdeling en de
zielzorgers van beide instanties.
De belangrijkste technisch-organisatorische veran deringen ten aanzien waarvan de bestaande arbeidersbezetting een accommodatieproces
doormaakte, betroffen ten eerste de overschakeling van Walserij-Oost
op Breedband en ten tweede de technologische innovatie (overgang van
stijgend op vallend gieten) in de Martinstaalfabriek. Het personeelsbeleid was er in beide gevallen op gericht een zo soepel mogelijke overgang naar de nieuwe arbeidssituaties te bewerkstelligen.
Een gedegen selectie en - voor zover nodig - een strategische beTnvloeding van de bij betrokkenen aanwezige arbeidskwaliteiten moesten
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hiervoor borg staan. Op het tweede plan waren ook sociale motieven
in het geding: de bedrijfsleiding wilde ontslagen voorkomen en zocht
voor ieder van de betrokken werknemers een passende functie in de
eigen afdeling na de verandering dan wel elders in het bedrijf.
Vergeleken met Walserij-Oost kende Breedband als geheel een veel
hogere mechanisatiegraad. Boven dien waren vele van de machines van
de oude walserij ernstig versleten. Door de aard van de betreffende
bedrijfsinstallaties en de moderne walstechnieken tendeerden de
werkverhoudingen in Breedband sterk in de richting van technisch
voorgestructureerde samenwerkingsvormen. Dit in tegenstelling tot de
' solidaristische'
werkverhoudingen en bedrijfscultuur in WalserijOost. Ook was de organisatiestructuur van Breedband veel ingewikkelder en sterker gehiararchiseerd en geformaliseerd dan die van Walserij-Oost.
De technische structuur van de Martinstaalfabriek bleef ook na de
' reorganisatie' van dien aard, dat teamachtige samenwerkingsvormen
overheersten. Tevens onderging de bestaan de organisatiestructuur
geen drastische wijziging. Ook nadien kende deze bij lange na niet
een dusdanig planmatige en strak gestructureerde opzet als bij
Breedband het geval was.
Een en ander vond zijn neerslag in de menselijke verhoudingen op
de werkvloer en in de beoordeling daarvan door de betrokken arbeiders. In hun globale reactiepatroon gaven de ex-arbeiders van Walserij-Oost blijk van een ambivalente houding: een positieve waardering
van de betere fysieke arbeidsomstandig heden in vergelijking met
voorheen, een duidelijk negatief oordeel van de meerderheid der arbeiders over de nieuwe menselijke verhoudingen. Dit laatste was
zeker niet het geval bij de arbeiders in de staalfabriek, terwijl
daarnaast de verbetering van de fysieke arbeidsomstan digheden aldaar
door de overgrote meerderheid terdege werd onderkend.
Zowel de technische veranderingen in de walserijen als in de Martinstaalfabriek leidden weliswaar tot een verhoging van het ' gemiddeld' functieniveau, maar niet tot een algehele revaluatie van het
vereiste vakmanschap. Enerzijds was inderdaad sprake van een verhoging van de vaktechnische eisen die met name aan de vaklieden in de

hulpafdelingen ten aanzien van elektrotechnische bewerktuiging, onderhoud en reparatie werden gesteld, hoewel men dit ook weer niet
moet overtrekken. Men vergelijke bijv. de beperkte bijscholing die
de vaklieden van Walserij-Oost bij hun overgang naar Breedband moesten volgen. Anderzijds werden aan het merendeel van de produktie-arbeiders echter nauwelijks hogere vaktechnische eisen gesteld; een
langdurige her-, bij- of omscholing was voor hen geenszins vereist,
maar wel voornamelijk een ' training on the job' . Zij dienden vooral
te beschikken over adequate sensomotorische capaciteiten en vaardigheden - een zekere feeling en handvaardig heid met betrekking tot de
bediening van de nieuwe installaties -, alsook over geschikte gedragskwaliteiten met het oog op de noodzakelijke aanpassing aan de
taakvereisten van veran derende technische structuren.
Het feit dat fysiek uithoudingsvermogen en langdurige praktijkervaring ten aanzien van gespecialiseerde taken in de Breedbandwalse365

rijen veel minder belangrijk waren, betekende dat de voormalige walsers van Walserij-Oost in de nieuwe werkomgeving qua positie, inkomen en prestige een fikse degradatie ondergingen. Er voltrok zich
hier een elitewisseling onder de arbeiders behorende tot de hogere
loongroepen.
Mede om reden van eerdergenoemd overplaatsingsbeleid, met nauwe-

lijks kans op ontslag, stonden de arbeiders in beide gevallen positief tegenover de betreffende technische verandering, ofschoon er
een duidelijk negatief gestemde minderheid onder de ex-werknemers
van Walserij-Oost was. Een andere belangrijke determinant van deze
overwegend positieve instelling die uitstraalde naar technische moderniseringen in het algemeen, was de grote sociale zekerheid die in

deze periode van ' volledige werkgelegenheid' voor betrokkenen bestond en ook als zodanig door hen werd beleefd.
De eerste naoorlogse ervaringen met door het bedrijf geleide binnenlandse migratie van buiten het reisgebied (waarbinnen arbeiders
in ploegendienst geacht werden te kunnen pendelen) deed de leiding
op met een groep Friese ongehuwde arbeiders, vanaf september 1947
tot maart 1951. De positie die deze Friese migranten, gehuisvest in
het tot arbeiderstehuis verbouwde pension ' Westerduin' te Wijk aan
Zee, in het bedrijf innamen, was vergelijkbaar met die van het merendeel van de latere gastarbeiders (vanaf 1956 bij Hoogovens). Zij
kregen in eerste instantie vooral het zware algemeen fabriekswerk
toebedeeld. De problemen die zich op het vlak van de industri6le
disciplinering met name bij de eerste lichtingen onder hen in de begintijd voordeden, waren primair het gevolg van een niet-industrieel
arbeidsverleden, waarin men vaak een geheel ander en minder regelmatig arbeidsritme gewend was geweest.
Voor zover de bedrijfsleiding al een gericht beleid in verband met
de te verwachten accommodatieproblemen in de werksituatie heeft gevoerd, concentreerde dit zich op de selectie vooraf. Van een zodanig
systematische selectie als bij latere door het bedrijf geleide migraties zou geschieden, was echter geen sprake. Feitelijk verrichtte
men in het bedrijf nog een grove naselectie in de praktijk. Evenmin
is in dezen een specifiek migrantenbeleid binnen de poort gevoerd.
De bemoeienissen vanuit de Sociale Afdeling richtten zich voorname'
lijk op de woon- en lee fsituatie in Westerduin' . Was de materi5le
verzorging op contractbasis gedelegeerd aan de Dienst Uitvoerende
Werken (D.U.W. ) , - waarbij Hoogovens aanvankelijk ten onrechte veronderstelde dat deze instantie ook de verantwoordelijkheid voor de
culturele verzorging droeg -, na enige maanden gingen vertegenwoordigers van de Sociale Afdeling en Hoogovenstaten (later Kennemerstaten) activiteiten ontwikkelen op het vlak van het ' culturele en ontspanningswerk' . Hierbij moesten de Hoogoven-mensen echter na verloop
van tijd tot hun spijt constateren, dat een grote kloof bleef bestaan tussen de hogere bedrijfspedagogische idealen en de feitelijke
voorkeuren en wensen, met accent op de passieve recreatie, van de
migranten-arbeiders. Opmerkelijk was, dat aan de recreatieve activiteiten (zoals dansavonden) vanuit de betrokken arbeidersvertegen366

woordiging een integratieve functie werd toegekend in verband met de
verhouding tot de lokale bevolking. Deze verhouding is in de begintijd zeer gespannen geweest als gevolg van 'in' - en ' out-group' -processen tussen nieuwkomers en gevestigden, in welk verban d enige publieke wanordelijkheden, waarbij bewoners van ' Westerduin' betrokken
waren, een versterkende rol speelden.
In de lente van 1950 waren alle voor

het bedrijf beslist ongeschikte arbeiders weggeselecteerd. De werkloosheid was in ons land zeker in de betreffende regio' s van herkomst - weer toegenomen, hetgeen aanleiding gaf tot een versterkte hang naar sociale zekerheid
(vast werk) onder de overgebleven arbeiders en anderzijds voor het
leidinggeven d personeel grotere mogelijkheden tot het hanteren van
meer traditionele in dustridle disciplineringsmethoden bood. Bovendien hadden meerdere migranten inmiddels een vaste aanstelling gekregen en was onder hen sprake van een versterkte identificatie met
Hoogovens, mede gestimuleerd door de in opkomst zijnde ' human relations' -aanpak. Voorts hadden diverse Friezen verkering en waren sommigen reeds gehuwd met een meisje uit de omgeving. Kortom, een complex van factoren dat bevorderlijk was voor zowel de industri le
accommodatie als de socio-culturele integratie in de IJmond van deze
migranten.
Na voornoemde periode van improvisatie en ad hoc-beleid kwam de
bedrijfsleiding binnen enkele jaren tot een meer systematisch migrantenbeleid.
In 1951 deed zij voor het eerst ervaring op met door het bedrijf geleide gezinsmigratie: vaklieden, merendeels uit de metaalindustrie
in Groningen afkomstig en bestemd voor de toekomstige werkplaatsen
en onderhoudsdiensten bij Breedband. Het beleid bij deze migratiebeweging had een strakkere structurering dan voorheen, maar beperkte
zich tot de aanneming die nu echter op een z66r selectieve wijze geschiedde, mede met behulp van echte vakexamens en het doen afleggen
van re2le proeven van vakbekwaamheid.
Ook bij de landelijke wervingsactie, in 1952 voor diverse soorten
vaklieden gehouden, was van een systematische sociale begeleiding
van het migratieproces nog geen sprake. Dit was voor het eerst het
geval bij de door de overheid gesteunde migratie van gezinnen uit de
structurele werkloosheidsgebieden in zuid-oost en oost-Groningen en
noord-oost Drenthe naar IJmuiclen, die zich bij Hoogovens in 1953-' 54
voltrok.
De voorlichting en aanneming geschiedden hierbij door een speciaal
wervingsteam, waarin vertegenwoordigers van de afdeling Personeelsbeheer Arbeiders, een psycholoog, een sociaal werkster en een bedrijfsarts zitting hadden. De voorlichting was zeer gedegen van aard
en waarheidsgetrouw, op grond van de beleidsfilosofie dat hierdoor
latere frustraties als gevolg van te hoog gespannen verwachtingen
tot een minimum zouden worden beperkt. Tevens werd doelbewust geappelleerd aan een positieve mond-tot-mond-reclame en een mogelijk
daaruit voortvloeiende ketting-migratie.
Sterke nadruk lag op het reeds bij de selectie rekening houden met
de mogelijke problemen als gevolg van migratie, niet alleen in het
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bedrijf maar ook in de nieuwe woon- en leefomgeving. Daarom werden
behalve de terzake relevante hoedanigheden van de aspirant-migrantenarbeider ook die van zijn echtgenote (of verloofde) en de eventuele overige gezinsleden met het oog op de verplaatsing naar de
IJmond in ogenschouw genomen. Het zgn. milieu-onderzoek dat hierbij
plaats von d, gold als een van de belangrijkste onderdelen van het
beleid en zou later tot een min of meer vaste traditie bij soortgelijke wervingscampagnes worden: vorming van indrukken omtrent echt'
genote en kin deren, inrichting van het huis, woonniveau, sociabiliteit' e. d., maar vooral ook de peuing van de migratiegezindheid en
het verwachte aanpassingsvermogen na migratie van de vrouw.
Ook gedurende de daarnavolgende fasen van de migratiebeweging, voorafgaan de aan de tewerkstelling van de man, vond een vrij intensieve
begeleiding plaats. Deze migratie-actie gold destijds in E.G.K.S.verband dan ook als een modelvoorbeeld van een door een onderneming
gevoerd migratiebeleid.
Naast de vergrote belangstelling voor de menselijke factor onder
invloed van de hausse aan ' human relations' in het personeelsbeleid
en de invloeden van de Morele Herbewapening en het sociaal, op de
wereld gerichte christendom zou in deze periode ook een belangrijke
determinant van voornoemd beleid zijn geweest: een zekere hang naar
perfectionisme van de chef afdeling Personeelsbeheer Arbeiders. Onder zijn leiding werd indertijd het gehele wervingsbeleid strakker
opgezet en kwam er een duidelijk stramien, waarnaar de betrokken
uitvoerders van het beleid zich hadden te richten.
Voor zover bekend werd geen specifiek migrantenbeleid in de fabrieken gevoerd. De vrij soepele in dustridle accommodatie die zich bij
de meerderheid van deze migranten voordeed, was met name het gevolg
van eerdergenoemde openhartige informatieverschaffing en nogal rigoureuze selectie vooraf, de kennelijke wil van betrokkenen om zich
met hun (toekomstig) gezin permanent in de IJmon d te vestigen en de
geboden promotiekansen te benutten. Verder was dit het gevolg van de
gelijktijdige opneming van vele ex-landarbeiders en -tuinders uit
het reisgebied, waardoor een zeker begrip voor elkaars aanpassingsproblemen bestond.
Het gemengd huisvestingsbeleid dat de betreffende beleidsvoerders
ten aanzien van de integratie van de Gronings-Drentse groep en de
autochtone werknemers ter plaatse voorston den, kon niet rechtstreeks
zelf door hen ten uitvoer worden gebracht. Wel werd hiertoe de noodzakelijke druk op de gemeentelijke woningdienst te IJmuiden uitgeoefend. Over de problemen in de priv&sfeer, die zich vooral onder de
vrouwen in de eerste periode van vestiging voordeden, vond regelmatig overleg plaats tussen de chef afdeling Personeelsbeheer Arbeiders en de chef van de sociaal werksters. Naar aanleiding van deze
gesprekken en door hen verrichte huisbezoeken werd de hulp van de
pastoraal werkers van ' Evangelie en In dustrie' en het r.k. Bedrijfsapostolaat ingeroepen. Op beperkte schaal - vanwege tijdgebrek werden door de sociaal werksters ook counselinggesprekken gevoerd.
Het integratiebeleid in de woonomgeving leverde althans op korte
termijn niet de door het bedrijf gewenste resultaten op. Hier staat
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tegenover, dat tamelijk frequente contacten bestonden tussen de onderhavige migranten en de reeds langer gevestigden die uit dezelfde
gebieden afkomstig waren. Dit bood zeker in de allereerste periode
enige sociale ankerpunten in de nieuwe omgeving. In dit verband ver-

vulde de Gronings-Drentse migrantenvereniging ' Moushbrn' (vanaf ein d
1958 ' De Martinitoren' geheten) te IJmuiden een waardevolle sociaal-

integratieve functie; dit mede omdat deze vereniging zich duidelijk
naar de omringen de samenleving toe openstelde.
Omstreeks 1955 waren de belangrijkste technologische innovaties in
de onderhavige periode, alsmede de opneming in het bedrijf van de
nieuwe migranten-arbeiders uit het noorden van het land juist achter
de rug. Op dat moment stond men bij Hoogovens aan de vooravond van
een nog omvangrijkere expansie op velerlei gebied. De betreffende
technisch-organisatorische ontwikkelingen zouden aan het eind van de

jaren vijftig tot een scherpere prononcering van de zich voordoende
veranderingen in de kwaliteit van de arbeid leiden. Tevens kwam toen
een grote toestroom van zowel binnenlandse migranten als buitenlandse arbeiders op gang. Het komende deel III (band B) zal aan dit sa-

menstel van thematieken gewijd zijn.
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SUMMARY
is a problem-oriented social history of Hoogintegrated
iron and steel works situated on the
ovens IJmuiden, an
Netherlands coast in the vicinity of Amsterdam, over the period
1924-1955. As such it forms a thematic entity with a second volume
which wiU be published shortly, covering the period 1956-1966. The
T he present study

main area of interest in the study is corporate policy on industrial
accommodation processes among workers in the Hoogovens complex, in
two senses:

I. the accommodation of the existing work force to major changes in
the company' s technical and organizational structures. T his concerned workers already employed in the company who were placed in completely different work situations as a result of technological innovations, rationalization of the work organization, etc.;
II. the accommodation of newcomers to the existing company situation
and specific work situations within it. The focus here is on new
workers who had little or no experience of the kind of industrial
work in question: internal migrants, foreign workers and in some
cases, particularly in the period prior to the Secon d World War,
also local workers.
The main questions which the study seeks to answer are:
- What attitude did Hoogovens' management take and how did it behave
in successive periods with regard to the industrial accommodation of
workers in the two senses defined above?
- What were the internal and external circumstances under which
management developed and. pursued these corporate strategies?
- What crucial changes took place in the company' s policy on industrial accommodation?
Koninklijke
The works complex which came into being before 1940
Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V. (Royal Netherlands
Blast Furnaces and Steel Company Ltd.), briefly called ' Hoogovens',
and the affiliated companies N.V. Mekog (a fertfizer plant) and
Cemij N.V. (a cement plant) - was characterized by specific technical an d organizational conditions and specific social constraints.
Most
of the production departments, including the vital Blast
Furnace Department, Coke-Ovens Department and the Open-Hearth Steel
Plant, had technical structures which fostered teamlike forms of
working together. The physical working conditions also strongly
encouraged taking account of the actions of others, if only with a
view to staying alive. T hese circumstances formed material determinants of social bonding and co-operation. They provided the solid
basis for a ' work community' (werkgemeenschap), free of all idealistic frills, as a matter-of-fact counterpart of the idealistic conception espoused notably by the policy-makers of the personnel
-

department.
Certainly until 1939, when the division into North and South works
was made, the organizational structure was fairly simple and, at
the same time, strongly tied to in dividuals. T he prevauing leader370

ship style was characterized by a pioneering approach. T here was no

strong hierarchization of policy levels. Leaving aside exceptions
such as the Cast Iron Pipe Foundry, in general the planning and
organization of the work processes were not very stringent. Heavy
reliance was placed on dedication an d the capacity for improvization, especially on the part of the skined workers. An important
datum as regards work motivation was the predominantly positive
attitude to work among the employees, partly born of necessity
during the depression. T his made it possible for job requirements to
be very coercive, which in deed they were: great dedication, strong
identification with the company, etc.
After a shaky start in which management hesitantly endeavoured to
determine its position in the social sphere an d learnt from its
experiences in a number of labour disputes, a social policy was
developed in the period 1928-1940 which compared well with those of
other companies. Against the background of a typical work community

ideology rooted in the broader tradition of solidaristic views of
man and society which were fashionable in the interwar years, the
policy-makers concerned set about constructing a system of social

provisions in the company. Mention should be made especially of the

material and social assistance centred on the ' Wenckebachfonds'
(Wenckebach Fund). However, as social policy was coupled organizationally to the position of the economic and commercial director,
G.A. Kessler, it remained a marginal activity. T here was even a
question of a rift beginning to open up between the personnel
department an d the works. As a result, the translation of the work
community philosophy into day-to-day practice in the company was in
danger of failing. Deliberate attempts wdre made to influence the
mentality of hig her and lower management in order to steer policy
implementation on to the rig ht path. T hese attempts were only partly
successful. Nevertheless, the industrial relations at Hoogovens at
the end of the 1930s were somewhat tinged with idealism. In addition
to the favourable conditions referred to earlier, this was due in
considerable measure to the social attitude of the members of the
board of directors. For both idealistic and pragmatic reasons, the
' human factor' in the company
received their full attention.
aimed
at
was
Corporate policy
securing a morally and qualitatively
high-grade labour force which would have a certain homogeneity in
terms of corporate culture. Underlying this was a corporate educational ideal, the object being to achieve a good mentality by ' educating' the employees within the framework of the work community
idea. T he employees' association, Hoogovenstaten, was given a supporting role in this. In order to approach this ideal, however, a

hig hly heterogeneous stock of worker categories - differing widely
in relevant characteristics (employment history, nature an d level of
education, origin, etc.) - had to be fused into a permanent nucleus
of Hoogovens workers. T he corporate culture which developed after a
time fulfilled a function in this process as a social melting-pot.
In dustrial accommodation problems occurred chiefly among local
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of the small number of local
skilled workers, they had to acquire their occupational skills mainly in practice. For the unskilled and semi-skilled jobs (the majori'
ty of the manual jobs), putting casual workers into the kernploeg'
(' nuclear' labour force) not only gave the company flexibility on
the labour-market but also made possible a post-selection in practice. T his method of selection became increasingly problematic, however, as the works complex and its labour force grew. Consequently,
in the late 1930s a growing need arose for more careful prior selection of this category of workers, if possible by means of psychological testing. Selection of this kind was not, however, introduced
for casual workers until during the war. From 1933 onwards all
skilled workers, on the other hand, underwent thorough psychological
testing at the Nederlandsche Stichting voor Psychotechniek (Dutch
Foundation for Psychotechnology) in Utrecht.
In the initial period the work qualities of the unskilled and
semi-skiUed workers were influenced purely by means of on-the-job

workers. With the exception, of course,

training in a decentralized manner in the various departments. Via a
penetrating socialization process a transfer took place of practical
knowledge and codes of behaviour which were important for the work
in the department in question. Socialization processes of this kin d
were to persist after the introduction of internal company trainin g.
From 1934 onwards workers who were already doing semi-skilled jobs
or were can didates for such jobs were given what was known as ' factory education' (fabriekson derwijs), w hich encompassed basic knowledge at the primary school level and elementary notions of physics
and mathematics. In mid-1938 a specific further technical course was
introduced for engine drivers and crane operators, the first such
course to be developed within the company. With this course it made
a start on a policy strategy for semi-skilled jobs aimed at giving
workers qualifications specific to the company.
As regards skilled jobs, true vocational training did not begin
until 1938 when an apprenticeship system was set up, at first on a
very modest scale.
of
T he particular initial situation and status characteristics
on
their
ininfluence
each of the migrant groups were naturally of

dustrial accommodation. Positive factors fostering the supple integration of the German skilled workers (technical specialists) were,

in particular, the industrial pre-selection and practical experience

in the iron and steel industry, as well as the collective challenge
'
- together with management and Dutch apprentices' - of building the

new plants and installations and getting them to operate properly.
The ' Dutch Germans' (Dutch workers Who had worked before in German
industries) were also characterized by a sound, positive pre-selection. In addition, a not unimportant motive for fitting into the
situation at Hoogovens was that, whereas they had been in a hopeless
situation during the depression in Germany, they now had the security of a regular job with relatiVely good wages and prospects. T he
migrant skilled workers of Dutch nationality were familiar with the
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type of work for which they had been employed, though, naturally, as
Hoogovens was unique in the Netherlands, they had no experience of
this type of industrial works. Especially during the depression,
there is no doubt that in their case the
relatively speakin g social
conditions
were
fairly high wages and good
positive bonding
-

factors.

Finally, a greatly improved selection and employment policy came
into operation in the late 193Os, connected with a job classification made by means of psychotechnical methods. This meant that the
initial position as regards the industrial accommodation of newcorners became much more favourable: the possibilities for making a
good selection of skilled workers who were suitable for the company
greatly increased. However, little use was made as yet of these possibilities, because only a small number of skilled workers were
recruited at that time. The other applicants for jobs did not undergo a psychological test.
For the rest, no specific policy was pursued as regards industrial
accommodation processes. Similarly, there was little if anything
like a specific policy in the field of recruitment, reception an d
guidance as regards problems which mig ht arise in connection with
the actual process of migration or immigration. T he company played
only a very modest role in housing. Intervention in this matter was,
however, less urgently needed at that time because of the ample
supply of housing in the IJmon d region (the area around the mouth of
the North Sea Canal which connects Amsterdam with the North Sea).
Moreover, there can be scarcely any doubt that on balance the general social policy had a positive effect on integration of newcomers
in the corporate community and, in the case of internal migrants an d
immigrants, on socio-cultural integration in the new living environment.
* *
*

During the occupation Hoogovens was co-opted into the Germany war
industry, with the result that it had to supply various raw materials, semi-finished and finished products. Van Leer' s Walsbedrijven
N.V., a combination of a blooming mill and a hand mill for thin
sheets, built by a Dutch barrel producer in the near vicinity, was
acquired by Hoogovens and renamed Walserij-Oost (East Rolling Mill).
Its actual incorporation took place in December 1941, adding roug hly
1,000 employees to the total, which was a very large increase in
relative terms. T he technical structure of the East Rolling MEl was
such that the majority of the employees had to perform heavy to very
heavy physical labour. It was an artisanal and primitive mill which
depen ded in large measure on the rollers' adequately carrying out
their tasks if it was to operate well. Partly because of technical
an d spatial circumstances the corporate culture in this mill was
one in which comradely relationships in the individual groups of
workers prevailed. Management - particularly the original owner, B.
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van Leer - had a clearly paternalistic style of leadership. Something of this distinctive corporate culture was to survive long
after the company' s integration in Hoogovens.
The organizational structure of the industrial complex was essentially preserved. All new units on the site fell under the existing
central managing board. T here were no changes of any significance
either in the highly personal organizational structure or management' s pioneering approach.
The activities of the personnel department, called ' Sociale Afdeling' (Social Department), increased greatly in number and extent,
partly under the influence of the numerous measures taken by the
Germans. New sections were added (Psychotechnical Department an d
Works' Medical Department). After the integration of Van Leer' s
Walsbedrijven N.V. its personnel department became an annex of the
Social Department in the East Rolling Mill. A number of measures
were introduced to provide assistance in connection with the physi-

cal and psychological effects of the war situation. At the same
time, the higher levels of management gave further thought to the
human factor in in dustry, with the result that the notion of human
relations gained ground. It was not to be applied in practice, however, until after the war.
The company' s labour needs and the fulfilment of these needs were
influenced to a high degree by the actions of the Germans occupying
particularly the ' labour market
the country. T he latter' s measures
policy' of the Hauptabteilung Soziale Verwaltung imposed rigorous
limitations on corporate policy in this area. At the en d of March
1942 the allocation of casual workers was entirely in the hands of
the German-controlled labour offices. What had particularly drastic
effect on the labour situation, however, was the conscription of
labour for German industry (' Arbeitseinsatz'), which began in April
1942. Workers were simply stolen and taken to Germany. Moreover,
recruiting skilled workers from other companies - a traditional
source of labour for Hoogovens - was made entirely impossible. T he
people who had been rejected for conscription an d were allocated to
Hoogovens as replacements for the conscripted workers and to meet
other labour shortages were often little suited to working in the
'
company. The attached workers' ( gedetacheerde arbeiders) that Hoogovens had paid other firms to borrow at an earlier stage also usually remained far below standard in terms of job qualifications and
-

-

motivation.
Because of the much more limited possibilities for post-selection
in practice than had existed formerly, until February 1943 the main
emphasis lay on the psychotechnical selection of casual workers
(using the new job classification, which had been completed in early
1941) . Only after this did psychotechnical testing take place on a
larger scale fbr regular workers. It was used at that time mainly
for the workers - most of them young workers - who had recently been
giving regular employment and were considered by management to possibly have greater or at least different capacities than they had so
far displayed. In general management' s experiences were favourable
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as regards the validity and reliability of the psychotechnical .
tests. As the war progressed, however, the supply of suitable labour
from which to make any selection at all became smaller and smaller.
A similar situation existed with regard to the company' s ability
to influence the work qualities offered. While a crucial problem in
the case of the ' attached workers' was that they could leave the
company again any minute, so to speak, many of the people who had
been ' called up' would also be employed only temporarily.
Because of this combination of factors, in general the industrial
accommodation processes proceeded very unsatisfactorily in the case
of both categories of replacements. Partly as a result of this, the
work situations of the workers who had been employed for a longer
period in the company frequently became much more unfavourable
(greatly increased risk of accidents and sickness leave). Serious
accommodation problems were thereby also created for these workers.
The number of working hours lost by them increased sharply, among
other things because of a sharp rise in sickness. Naturally, the
phased shutdown of the company between September and December 1944
completely put an end to these problems.

**
*

Immediately after liberation a start was made on rebuilding the
battered und plundered installations. In April 1947 a heavy plate
mill (Walserij-West) also came into operation following the installation of equipment repatriated from Germany. From 1948 onwards, the
existing production facilities were first expanded and improved
prior to the more radical expansion which began in 1950. T he building of the Wide Strip Mills (Breedbandwalserijen) in 1952-1953 constituted a milestone in the iron and steel company' s development.
This project, which was carried out partly in the context of the
industrialization policy then being pursued by the Dutch government,
necessitated various adaptations and extensions in other parts of
the company, the most important of them being expansion of the steel
furnaces in the Open-Hearth Steel Plant, technological innovation
relating to the casting process and construction of a slabbing mill.
The state took the major part of the share capital of Breedband N.V.
(Breedband Ltd.), the wide strip mills, while use was also made of
Marshall Aid. In order to ensure that the blast furnaces, openhearth steel plant and rolling mills would be run as an integrated
industrial complex, the central management of Breedband N.V. was
entrusted to the board of KNHS N.V. on the basis of an agreement
between the two Umited liability companies.
After the Breedband mills came into operation the old rolling mill
for sections and sheets, the East Rolling Mill, was closed down.
The number of manual workers employed by the company rose from
just over 3,000 (of whom some 2,100 were in regular employment) on 1
April 1945 to over 6,300 (of whom over 5,700 were in regular employment) at the end of 1955. In relative terms there was a much larger
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increase in the number of white-collar workers in the same period,
from over 800 to over 3,000 (office workers and laboratory staff,
but also foremen, car drivers, security personnel, etc. Most foremen
were weekly paid white collar workers). T here was also a sharp
increase in the number of workers hired from other firms, from a
mere 40 on 31 December 1946 to just over 1,300 at the end of 1955
(the number could, however, fluctuate sharply in any year).
In this period too a basic characteristic remained the relatively
large number of semi-skilled workers (around 45 %) in comparison
with the number of skilled workers (fluctuating around 18 %) and the
rest of unskilled workers.
T he organizational structure of the works complex continued to be
of a hig hly personal nature. A systematic organizational setup was
lacking. T here was no change in the broad division into North and
South works, linked to the persons of the managers in question
( divisional concept). With the further expansion of the company the
number of hierarchical levels increased, because a solution to the
growing problems of co-ordination was sought chiefly in that direction. T his increasing hierarchization also found expression in the
number of levels between the workers and the general manager responsible for personnel matters. T he predominant style of leadership
continued nevertheless to exhibit all the characteristics of the
pioneering approach formed in the early days of the company. This
leadership style was also adopted by the heads of· the staff and
auxiliary departments, which increased greatly in number and size.
These too displayed very strong tendencies towards local decentralization an d autarchy in their own task domain - traditionally a very
common phenomenon in staff departments in relation to ' the line' such as had already existed for some time in the production departments, whereas the integrated nature of the industrial complex made
orientation to a central policy framework necessary.
This was one of the causes of the rift which was still widening in
this period between the Social Department (a staff department) and
the works. Other causes were the .fact that the increase in scale
which was taking place was not accompanied by appropriate adaptations in the organizational structure and the deficient codification
and structuring of the arrangements and activities of this department which formed the heart of Hoogovens' miniature welfare state.
An attempt was made to meet the need which arose for a more decentralized approach to personnel work by creating (in 1947) the institution of departmental personnel managers.
As a result of the role differentiation which arose between the
Social Department and the local managers in the factories as regards
the approach taken to employees (on the one hand, concern for the
primary and secondary conditions of employment and the employee as a
' person
'a n d,o n the other, treating employees as ' officials ' ) , the
Social Department adopted a somewhat critical and distant attitude
towards events in the company. T he function as a conscience which
involuntarily and also voluntarily - was
the department fulfilled
reinforced by the fact that the reception given to the human rela-
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tions approach by industrial circles in the Netherlands, and certainly by Hoogovens management just after the war, was tinged wit h
ethical motives, Moral Rearmament playing a not unimportant role in
this respect.
As the Industrial Organization Department also neglected the human
aspects in the labour systems and processes, the human labour in the
company was in danger of being ignored as an explicit subject of
policy. T his is remarkable in view of the great interest shown in
the human factor on the whole in corporate policy.
Moreover, the districts
members of the ' Kern'

the trade unions and the
of
kin d
workshop-committee, elected

officials of

(a

workers' representatives) were not very interested either at that
time in the quality of work as a policy theme on which discussions
could or should be undertaken with management.
Management clearly recognized that it bore partial responsibility

for constructing and improving the social infrastructure in the
surrounding region. The position it took was that the company should
not carry out all sorts of projects itself but, rather, stimulate
initiative and activity on the part of its employees as much as
possible. A paternalistic system of care such as was considered to
exist at Philips in Eindhoven was viewed with apprehension. Numerous
initiatives in the region were subsidized, with Hoogovens naturally
helping to determine the direction in which these activities developed. T his was the more so because, as a result of the posts they
held in the organizations in question, leading figures in the company often made a very pronounced mark on these private initiatives.

Especially important as regards the socio-cultural integration of
Hoogovens employees in their living environment was the so-called
in dustrial settlement work (in dustrievolkshuiswerk). T his was started by Kennemerstaten, which was founded in March 1951 and arose out
of the former employees' association Hoogovenstaten but was officially detached from Hoogovens, and later carried on by the master
organization known as the ' Federatie van In dustrievolkshuizen om de
IJmond' (the Federation for Industrial Settlement Work in the IJmond
region) . It was aimed primarily at the ' character-forming leisure
activities' of ' mass youth' but also encompassed adult education. An
important role here was played by ideas about the need to combat
' massification' and uprooting phenomena which were typical of the
late 1940s and the 1950s in the Netherlands. Migration was seen as
one of the main causes of the 'mass formation' which would take
place particularly in centres such as the IJmond region with rapidly
The industrial
increasing industrialization and urbanization.
settlement work was expressly intended as an integrative medium for
the social installation process of new families in the district.
In addition, it was characteristic of the moral C hristian compassion of part of the hig her echelons of management in Hoogovens that
in fact, thoug h not officially, an appeal was made to the Protestant
churches to supplement the human relations work of the Training and
Education Department with pastoral activities aimed at encouraging a
Christian life in the work situation. The 'Evangelie en Industrie in
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de IJmond' foundation (Gospel and Industry in the IJmond region),
set up in 1952, endeavoured to ful this gap by such means as house
visits and group work in ' discussion circles' ( gesprekskringen).

Spiritual care of a similar kind though of a different religious
tint of course, was practised by the Roman Catholic In dustrial
Apostolate (r.k. Bedrijfsapostolaat) in Beverwijk, which in fact
dated from 1949 but was not given this status officially until
September 1954. T his pastoral work was also given free play in the
company. T here were contacts at times between representatives of the
Social Department and members of both bodies.
T he most important technical and organizational changes which
caused the existing labour force to go through an accommodation

process were, firstly, the switch from the East Rolling Mill to
Breedband and, secondly, the technological innovation (switch from
'
' bottom-pouring' to top-pouring' ) in the Open-Hearth Steel Plant.
In both cases personnel policy was aimed at achieving the smoothest
possible transition to the new work situations. This was to be
broug ht about by sound selection and - insofar as it was necessary a strategic influencing of the existing work qualities of those
concerned. At a second level there were also social motives involved: management wanted to avoid dismissals and for each of the
workers concerned soug ht a suitable job in their own department
after the change had taken place or elsewhere in the company. Breedband was much more hig hly mechanized in all respects than the East
Rolling Mill. Moreover, many of the machines in the old mill had
suffered severe wear an d tear. Because of the nature of the equipment and the modern rolling techniques the work relationships in
Breedban d tended strongly in the direction of technically prestructured forms of working together. T his contrasted with the ' solidaristic' work relationships and corporate culture in the East Rolling
Mill. Moreover, Breedband' s organizational structure was much more
complex and more hig hly hierarchized and formalized than that of the
'
East Rolling Mm. Even after the
reorganization' the technical
Open-Hearth
Plant
continued to be of such a
the
Steel
structure of
nature that teamlike forms of working together predominated. Similarly, the existing organizational structure underwent no drastic
changes. It was nowhere near as planned and tig htly structured after
the reorganization as was Breedband.
The changes had an impact on human relations on the shop floor and
what the workers concerned thought of them. The overall reaction
pattern of the workers who had come from the East Rolling Mill
revealed an ambivalent attitude: a positive judgement on the better
physical working conditions compared with previous conditions, a
clearly negative judgement by the majority of the workers on the new
human relations. T he latter was certainly not the case with the
employees in the Open-Hearth Steel Plant, while the great majority
of them recognized that physical working conditions had improved.
The technical changes in the rolling mills and the steel plant led
to a rise in the ' average' job level but not to a general revalua378

tion of t he level of skills required. On the one side there was
indeed a rise in the requirements made of skilled workers, particularly those in the auxiliary departments engaged in electrical
installation, maintenance and repair work, but it s hould not be
exaggerated. Compare, for example, the limited additional training
which skmed workers had to follow when they moved from the East
Rolling Mill to Breedband. On the other hand there was scarcely any
rise, however, in the skill requirements made of the majority of the
production workers: they did not have to undergo lengthy additional
training or retraining but chiefly received on-the-job training.
T hey were required above all to have adequate sensorimotor capacities and skills - a certain feel and manual skill for operating the
new machinery - and also to have suitable behavioural qualities with
a view to the need to adapt to the job requirements arising from
changing technical structures. T he fact that physical stamina and
long practical experience were much less important in performing
specialized tasks in the Breedband miUs meant that the former
rollers of the East Rolling Mill experienced a substantial downgrading in position, income and prestige in their new work environment.
A change of &lite took place here among the workers belonging to the
hig her wage groups.
Partly because of the transfer policy referred to earlier, which
meant that there was hardly any chance of dismissal, in both cases
the workers viewed the technical changes positively, though a minority of the workers who had been employed in the East Rolling Mill
took a clearly negative view. Another important determinant of this
predominantly positive attitude, which came to encompass technical
modernization in general, was the high degree of social security
which those concerned had and were aware of having in this period of
' full employment ' .

*

Management' s first postwar experiences of company-led internal
migration from outside the ' travel area' (reisgebied, the area
within which employees on shift work were considered to be able to
commute) was with a group of unmarried workers from the province of
Friesland, from September 1947 to March 1951. These Frisian workers
were housed in a former guesthouse in Wijk aan Zee, ' Westerduin',
which was converted into a workers' home. Their position was comparable with that of the majority of the foreign workers who were to
arrive later (at Hoogovens from 1956 onwards). At first they were
used for the heavy, general factory work. T he problems encountered
in the field of industrial disciplining, particularly with the first
drafts in the initial period, were primarily the result of a nonindustrial employment history, which meant that many of them were
used to a completely different and less regular work rhythm. Insofar
as management pursued a specific policy with regard to the accommodation problems to be expected in the work situation, it concentrated on prior selection. T here was not, however, a selection as systematic as that used in later migrations organized by the company.
In fact the company stEl made a rough post-selection in practice.
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Nor was there any specific migrant policy inside the gates. The
Social Department' s intervention chiefly concerned their housing and
'
living situation in Westerduin' . Whereas material care was delegated on a contractual basis to the Dienst Uitvoerende Werken (a
government body set up to provide work for the unemployed especially
by means of public works) - Hoogovens assuming incorrectly at first
that this body also bore responsibility for cultural care
after a
few months representatives of the Social Department and Hoogovenstaten (later Kennemerstaten) began to engage in activities in the
field of ' cultural and recreational work' . A fter a time, however,
the Hoogovens people had regretfully to recognize that a wide gap
continued to exist between the company' s higher educational ideals
and the migrant workers' actual pre ferences and wishes, in which the
accent was on passive recreation. A notable feature is that the
recreational activities (such as dances) were given an integrative
'
function by some of the representatives of the Westerduin' workers,
as regards relations with the local inhabitants. These had been very
tense at the beginning as a result of in-group and out-group processes between newcomers and established residents. A reinforcing
role was played here by a number of public disturbances in which
inmates of ' Westerduin' were involved.
In the spring of 1950 all the definitely unsuitable workers were
weeded out of the company. Unemployment in the Netherlands - and
certainly in the regions of origin concerned - had again increased,
which strengthened the desire for social security (regular employment) among the remaining workers and, on the other hand, created
greater opportunities for using more traditional methods of industrial disciplining by management. Moreover, a number of migrants had
by then been given permanent jobs and identification with Hoogovens
had increased, partly due to the human relations approach which was
gaining ground. In addition, a number of the Frisians were courting
and some were already married to local girls. In short, there was a
complex of factors favourable to both the industrial accommodation
of these migrants and their socio-cultural integration in the
region.
Following the aforementioned period of improvisation and ad hoc
policy, within a few years management had developed a more systematic policy on migrants. In 1951 it gained experience for the first
time with family migrations led by the company. The migrants were
skilled workers, mainly from the metal industry in the province of
Groningen, destined for the workshop and maintenance departments
which were to be set up at Breedband. The policy for this migration
was more tightly structured than had previously been the case but
was limited to recruitment. T his, however, was now ·carried out in a
highly selective manner and included real trade examinations and
actual tests of professional skill.
There was still no question yet of any systematic guidance of the
migration process in the case of the national recruitment campaign
carried out in 1952 for various kinds of skilled workmen. The first
time that such guidance was provided was in the government-supported
-
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migration to IJmuiden of families from the structural unemployment

areas in southeast and east Groningen and northeast Drenthe in
1953-1954.

T he provision of information and the taking on of workers were
carried out by a special recruiting team in which there were representatives of the Department of Personnel Management for Workers, a
psychologist, a social worker and a works' doctor. T he information
provided was comprehensive and truthful, based on the policy philosophy that this would minimize later frustrations due to excessively
high expectations. At the same time, deliberate reliance was placed
on positive word-of-mouth advertising and a possible chain migration
to which this could give rise. Heavy emphasis was placed on already
taking account in the selection process of problems which could
result from migration, in the company or in the new living environment. For this reason, not only was the relevant information relating to the applicant examined but also information relating to his

wife (or fiancee) and any other members of the family which had a
bearing on the move to the IJmon d region. T he ' milieu-investigation'
which took place in this context was considered to be one of the

most important components of the policy and was later to become a

more or less fixed tradition in similar recruitment campaigns. It
included such things as forming an impression of the wife and
children, the appointment of their home, their housing level,
' sociability', etc. and, above all, gauging the extent to which they
were in favour of migrating and the woman' s capacity for adapting
after migration. T here was also fairly intensive guidance during the
ensuing stages of the migration, preceding the man' s being put to
work. This migration operation was regarded in the European Coal and
Steel Community at the time as a model example of a migration policy
carried out by a company.
Aside from the increased interest in the human factor as a result
of the ground gained by the human relations approach in personnel
poliCy and the influences of Moral Rearmament and social, outwardlooking Christianity, another important determinant of the policy
described in this period was a certain perfectionism on the part of
the head of the Department of Personnel Management for Workers.
Under his leadership at that time the entire recruitment policy was
tightened up and there was a clear policy framework to which the
implementers had to adhere. As far as is known, no specific migrant
policy was pursued in the factories. T he fairly supple in dustrial
accommodation which took place in the case of the majority of these
migrants was the result mainly of the open-hearted way in which they
were given in formation and the rather rigorous pre-selection, their
evident desire to settle permanently in the IJmon d region with their

families or future famiies and to take advantage of the promotion
chances offered. Another factor was the simultaneous employment of
many former agricultural and horticultural workers from the ' travel
area', which gave rise to a certain understanding of each other' s
adaptation problems.
The mixed housing policy advocated by the company in order to
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integrate the workers from Groningen and Drenthe and the local
workers could not be implemented directly by the policy-makers themselves. The necessary pressure was, however, put on the municipal
housing department in IJmuiden. Regular consultations took place
between the head of the Department of Personnel Management for
Workers and the head of the social workers on the problems in the
private sphere experienced especially by the women in the initial
period following migration. On the basis of these talks and the
house visits carried out, help was requested from the pastoral
workers of Gospel and Industry and the Industrial Apostolate. On a
limited scale - because of lack of time - the social workers also
engaged in counselling.
The integration policy in the field of housing did not yield the
results desired by the company, at any rate in the short term. On
the other hand, there were fairly frequent contacts between the
migrants in question and those who had migrated from the same areas
at an earlier date. This provided some social anchorages in the new
environment, certainly in the earliest period. The association of
'
migrants from Groningen and Drenthe in IJmuiden, MoushBrn' (renamed
' De Martinitoren' in late 1958), fulfilled a valuable function in
social integration in this context, partly because it clearly opened
itself to the society around it.
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LIJST MET VERKLARING VAN PRODUKTIETECHNISCHE TERMEN

blokwals

walstuig dat stalen blokken uitwalst tot halffabrikaten: met vierkante doorsnede ('blooms')
als grondstof voor niet-platte eindprodukten,
met rechthoekige doorsnede ('plakken') ten behoeve van de plaatwalserijen.

cokesbatterij

tot een geheel verenigde serie van 30 tot 40
kamerovens (zie cokesovens).

cokesovengas

het gas dat vrijkomt bij de vercokesing van
steenkool; de samenstelling is globaal: water-

methaan (CH) - 24,5 %,
koolmonoxide (CO) - 5,5 %, stikstof (N2)

stof (H2) - 62

%,

- 3,5 %, kooldioxide (C02) - 1,5 %, di-

versen - 3 % ; het heeft een calorische waarde

van ca. 4250 Kcal/Nm).
converter

kamerovens, waarin door droge destillatie van
steenkool cokes verkregen wordt; deze laatste
wordt als brandstof en reductiemiddel in de
hoogoven gebruikt.

converter

peervormig vat, voorzien van een vuurvaste bemetseling, waarin ruwijzer geraffineerd wordt
tot staal.

dolomiet

een kalkgesteente, hoofdzakelijk bestaande uit
het mineraal dolomiet (een belangrijke mineraal uit de groep der carbonaten); vermengd
met teer of pek als basisch materiaal voor de
binnenbekleding van een converter benut.
Tevens gebruikt als vuurvast materiaal bij het
repareren, het zgn. 'flikken', van aangetaste
plaatsen van de Siemens Martinoven, kort nadat
deze is afgetapt.

duowals

walstuig met twee boven elkaar geplaatste
walsrollen, waartussen het materiaal gereduceerd wordt.

gietijzer

ijzer met een koolstofgehalte tussen 2,5 en
3,5 % geschikt voor de vervaardiging van gieterijprodukten;

wordt verkregen door ruwijzer tezamen met
schrot te smelten in een koepeloven.
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gietrnachine

installatie, waarop vloeibaar ruwijzer in
gietvormen die tot een lopende band aaneenge-

schakeld zijn, tot ruvijzer-broodjes (gietelingen) gegoten wordt.

granuleren van slak

slak in vloeibare toestand zeer snel koelen

met water, waardoor het amorf stolt tot een
korrelig materiaal (zie ook onder hoogovenslak).

hematietijzer

ruwijzersoort met laag fosfoorgehalte, bestemd
voor gieterijen.

hoogovengas

het uit de hoogoven ontwijkende gas; met een

samenstelling van globaal: stikstof (N2)
- 55 %, koolmonoxide (CO) - 26 %, kooldioxide

(C02) - 17

%,

waterstof (H2) - 2 %;

het heeft een calorische waarde van ca. 850
Kcal/Nm3.
hoogovenslak

niet-metallisch materiaal, gevormd bij het
hoogovenproces uit de ganggesteenten van de
ertsen en de toeslag (voornamelijk kalk).

kaliberwals

walstuig met walsrollen die voorzien zijn van
groeven (kalibers), voor de vervaardiging van
niet-platte eindprodukten (staafrnateriaal,
pro f i e 1 en) .

kalk/kalksteen

gebruikt als toeslagmateriaal in de hoogoven
en bij de staalbereiding.

knuppel

hal ffabrikaat van vierkante doorsnede, bestemd

am tot niet-platte produkten te worden uitgewalst.
koudbandwalserij

walserij, waar met behulp van een of meer

walstuigen de dikte van warmgewalst bandrrateriaal in koude toestand verder wordt gereduceerd.

kwartowalstuig

walstuig met vier boven elkaar geplaatste
walsrollen, waarbij de buitenste de binnenste
(de 'strekwalsen') ondersteunen.

martinstaal

staal, bereid uit schrot en ruwijzer in de
Siemens Martinoven, een vlamoven waarin een
oxyderende vlam over het smeltbad strijkt, dat
door vloeibare slak bedekt is.
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oxystaal

staal, bereid uit ruwijzer onder toevoeging
van schrot en/of erts in een converter, waarin
zuivere zuurstof door een lans op de lading
geblazen wordt.

plaatwalserij

walserij, die dunne, middeldikke of dikke

plaat, bijv. scheepsplaat, produceert.
platines

halffabrikaat van rechthoekige doorsnede, bestemd am in handwalserij in dWarsrichting tot
dunne plaat te worden uitgewalst.

profielen

gewalste staven, waarvan de doorsnede een bepaald profiel (o.a. I-, T- en H-profiel)
heeft, toegepast in staalconstructies.

ruwijzer

het produkt van een hoogoven; bevat ca. 4 %
opgenomen uit de cokes; ruwij zer is

koolstof,

door dit hoge koolstofgehalte niet te smeden,
te walsen of te lassen.

sinterinstallatie

installatie ten behoeve van de ertsvoorberei-

ding voor het hoogovenproces; bij het sinteren
van fijnertsen vindt door verhitting een oppervlakkig samensmelten van de individuele
ertskorreltjes plaats.
slak

zie onder hoogovenslak.

staal

ijzer met een (zeer) laag koolstofgehalte,
d.w. z. minder dan 1,7 %; afhankelijk van het
C-gehalte is het meer of minder goed vervormbaar; het meest voorkamende zgn. constructie-

staal bevat minder dan 0,3 % C.
SM-staal

zie onder Martinstaal.

strippen

in een strippenwalserij uit staalblokken vervaardigde halffabrikaten, t.w. lange platte
stukken ijzer, waaruit in handwalserij dunne
platen worden gewalst (zoals in Walserij-Oost
geschiedde).

Thormsstaal

staal, bereid volgens het Thanasproc&do, waarbij lucht via de bodem van de converter door

vloeibaar rmvijzer wordt geblazen.
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triowals

walstuig met drie boven elkaar geplaatste
walsrollen; het materiaal wordt in heen en
weergaande beweging resp. tussen midden- en
bovenrol en midden- en onderrol gewalst.

warmbandwalserij

walserij waar met behulp van een of meer walstuigen uit een 'plak' (zie onder blokwals) in
warme toestand een lange band gewalst wordt,
die na het walsen tot een rol wordt gewikkeld.
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NOTEN
Hoofdstuk 1

1. Er bestaat onder Nederlandse bedrijfshistorici een tendens om
het eigen vakgebied voornamelijk tot financieel- en sociaal-economische invalshoeken te verengen, waarbij bedrijfsgeschiedenis
als een subdiscipline van de economische geschiedenis wordt op' Sociaaleconomische
gevat, Kooij,
geschiedenis en bedrijfsarchieven ',

in

N e d e r 1 a n d s

a r c h i e v e n b l a d,

LXXIX (1975), extra aflevering, p. 225; De Vries, ' Bedrijfsgeschiedenis', in Baudet en Van der Meulen (red.), K e r n p r ob l e m e n d e r e c o n o m i s c h e g eschie d en i s, p. 180. O.i. omvat bedrijfsgeschiedenis echter ook deelterreinen die slechts op adequate wijze vanuit andere disciplines dan de (bedrijfs)economie kunnen worden benaderd, zoals o.a.
de bedrij fssociologie en -psychologie. In onze visie behelst bedrijfsgeschiedenis dan ook een interdisciplinair onderzoeksterrein. De onderhavige studie is op te vatten als een van de pogingen, die momenteel worden ondernomen om in dezen tot de gewenste verbreding en diepgang te komen.
2. Met deze defini6ringen volgen wij dus uitdrukkelijk niet de overige omschrijvingen, die ter zake in de dikke Van Dale zijn terug te vinden, zoals onder 'accommodatie': "1. aanpassing (...),
inschik·kelijkheid, het zich schikken naar de omstandigheden"
(...), onder 'accommoderen': "(...) overeenkomen; het zich verzoenen; zich schikken naar; zich aan de omstandigheden aanpassen". Van Dale, G r o o t W o o r d e n b o e k
d e r l a n d s e T a al,I, p.46.

d e r

3. Zie voor een kenschets hiervan Peper, V o r m i n g
w e l z i j n s b e l e i d,p. 194 e.v.

N e-

v a n

4. Feitsma, ' Remmingen bij aanpassing in de industrie', in Oldendorff (red.), M e n s e n a r b e i d,p. 63-81; Bouman, I n-

dustrieel
pastheid in

k l i m a a t;

Danials,

0 naan g e-

d e w e r k s i t u a t i e;A a n p a ss i n g s p r o b l e m e n i n d e i n d u s t r i e, verslag van een onderzoek uitgevoerd door een team van psychologen,
psychiaters en sociologen, Katholiek Nationaal Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg. De beide laatstgenoemde publikaties
vormen het resultaat van een onderzoeksproject, dat werd gesub-

sidieerd door de zgn. Contactgroep Opvoering Productiviteit. De
uitvoering en de verantwoordelijkheid voor dit project berustte
bij het betrokken instituut. Overigens werd in dit project wel
eerf onderscheid gemaakt tussen drie vormen van onaangepastheid:
onaangepastheid in medisch-psychiatrische zin ( gestoordheid), in
bedrijfs-psychologische zin (ongeschiktheid) en onaangepastheid
in subjectieve zin (onbevredigdheid).
d e i nVgl. A a n p a s s i n g s p r o b l e m e n in
d u s t r i e,p. 202.
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5. Overigens zijn in het begin van de jaren zestig door diverse
sociologen in Nederland, o.a. Milikowski en Van Tienen, reeds
bezwaren aangetekend tegen de in het sociale beleid vigerende
aanpassingsidee. De discussie spitste zich toe op het zgn.
vraagstuk van de onmaatschappelijke gezinnen, daar het Ministerie van Maatschappelijk Werk voor deze - en andere, wat minder
discutabele - groeperingen een beleid voerde, dat gericht was op
'
de aanpassing aan de zogeheten normale' Nederlandse samenleving. Peper, a. w., p. 198-199. Voor zover ons bekend, speelde
deze discussie indertijd niet zozeer in kringen van bedrijfssociologen en -psychologen. Wel ontstond onder hen een grotere
aandacht voor de aanpassing van de arbeid(ssituatie) aan de hoedanigheden van de werknemer.

het feit tussen haakjes, dat de
buitenlandse
arbeiders
strikt genomen lang niet in
aangetrokken
maar
veeleer als internationale
als
alle gevallen
immigranten,
forensen-arbeiders waren te beschouwen.

6. We plaatsen hierbij voorlopig

7. Sommige auteurs, zoals o.a. S heila Patterson, hanteren de term
' assimilatie'
voor deze limiet-situatie: volledige aanpassing
van de binnenkomende persoon of groep en volledige acceptatie
door de ontvangende' werkgemeenschap' en samenleving. Onze voorkeur gaat echter uit naar de term ' integratie', omdat deze principieel de mogelijkheid openlaat van behoud - tot op zekere
hoogte - van de eigen (sub)culturele identiteit van de betrokken
(im)migrantengroepen. Overigens onderscheidt Patterson naast
' accommodatie' en ' assimilatie' een tussenstadium, dat zij ' pluralistische integratie' noemt. Patterson ,I m m i g r a n t s
i n i n d u s t r y,p.7. Een verdere uiteenzetting over termen als integratie, inpassing, absorptie, assimilatie e. d. gaat
het kader van dit betoog te buiten. Zie voor een uitvoerige discussie Van Amersfoort, I m m i g r a t i e e n m i n d e rh e i d s v o r m i n g,p.4 1 e.v.

*

8. Wright, T h e c o l o u r e d w o r k e r i n B r i t i s h
i n d u s t r y,p. 13. Sociale integratie in de werkomgeving
dient analytisch te worden onderscheiden van sociale integratie
in de bredere samenleving (incl. woon- en leefsituatie). Zo vond
Minard, in een in de desbetreffende literatuur vaak aangehaald
onderzoek onder mijnwerkers in West-Virginia (V.S. ) , dat de betrokken negerarbeiders nagenoeg volledig geintegreerd waren in
de arbeidssituatie annex werkomgeving, maar anderzijds vrijwel
volledig gesegregeerd in de omringende samenleving, Minard,
' Race relationships in the Pocahontas coal field', in J o u rn a l o f s o c i a l i s s u e s, XXV (1952), p. 29-44 .
9. Ten aanzien van het maatschappelijk installatieproces van
diverse immigrantengroepen in de V.S., gedurende de periode
1850-1920, zijn in de laatste decennia diverse interessante
monografie5n verschenen, waarin de aandacht vooral blijkt uit te
gaan naar de specifieke etnische achtergrond en de hierin besloten liggende, gunstige en ongunstige factoren voor opname in
diverse industr le sectoren. Zie voor een samenvattend overin
i n d u szic ht Ehrlich (red.), I m m i g r a n t s
t r i a l

A m e r i c a

1 8 5 0-1 9 2 0.
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10. Het navolgende is sterk geTnspireerd door een theoretisch model
inzake de kwaliteit van de arbeid op bedrijfsniveau, ontwikkeld
door Huijgen in zijn bijdrage, ' Kwaliteit van de arbeid in de
industridle sector', in de bundel Van Dijck e.a. (red.), K w a-

liteit v a n d e arb eid,

p. 92-100.

11. Deze indeling is ontleend aan Mickler,
T e c h n i k,

Dittrich en Neumann,
u n d

A r b e i t s o r g a n i s a t i o n

A r b e i t,p. 378 e.v.

12. Zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.3. voor een nadere uitwerking hiervan.

13. Mittler, Dittrich en Neumann, a. w., p. 391.
14 .

Zie Huijgen, t. a. p. , p. 96-99 voor een nadere uitwerking van
deze thematiek.

15. Taakverrijking betreft de verandering van taken op individueel
niveau. Bij werkstructurering gaat het om een herontwerp van de
taak of het takenpakket van de werkeenheid of werkgroep. In beide gevallen is er veelal sprake van een uitbreiding van bewerkingsfuncties met regelfuncties. Overigens kwam het pas in het
begin van de jaren zestig in ons land tot experimenten op dit
terrein in bepaalde industri5le grootbedrijven, waaronder met
name Philips Eindhoven, Van Assen en Den Hertog, ' Werkbeleving
en werkstrukturering', in Van Dijck e.a., a. w., p. 49-77.

16. Dit is in overeenstemming met de algehele tendens in de ontwikkeling van de bedrijfspsychologie in ons land. Sedert de introductie van de psychotechniek lag het hoofdaccent lange tijd op
de aanpassing van de werknemer aan de arbeid door middel van
selectie en scholing. Benaderingen, waarin de aanpassing van de
arbeid aan de werknemer centraal stonden (aanpassing van de
arbeidsmiddelen en -voorwaarden, doelmatige inrichting van het
produktie- c.q. arbeidsproces e.d.) kwamen vooralsnog weinig uit
de verf, enkele uitzonderingen daargelaten. Dit in tegenstelling
tot de ontwikkelingen in o.a. Duitsland en Engeland. Behalve met
ontwikkelingen in de betrokken toegepaste sociale wetenschappen
had deze kentering omstreeks 1960 ook te maken met de veranderde
eisen en verwachtingen van werknemers. Ter Meulen en Van Hoorn,
' Psychotechniek en menselijke verhoudingen' ,i n G r a f i e t,I
(winter 1981-'82), no. 1, p. 129; zie ook hierna hoofdstuk 3,
subparagraaf 3.3.1.

17. In nauwe samenhang met deze toewijzing is ook van belang de
wijze waarop de introductie van nieuwkomers in het bedrijf, respectievelijk de specifieke afdeling waar deze tewerk werden gesteld, plaats vond. Dit laatste gold uiteraard evenzeer voor
intern overgeplaatste arbeiders.

18. Zie o.a. De Hen, A c t i e v e e n

r e-a c t i e v e i n-

politie k i n N e d e r l a n d;
Wijers, I n d u s t r i e p o l i t i e k,p. 21-101.
d u s t r i e

19. Hierbij zij aangetekend, dat voornoemde auteurs zich voorname411

lijk hebben toegelegd op een analyse van de politiek-ideologische verwikkelingen en zich primair hebben beziggehouden met
de studie van beleidsvoornemens in plaats van beleidspraktijken.
Zie voor een genuanceerde kritiek hierop Van der Z wan, ' Wederopbouw en mobilisatiepolitiek ', in S o c i a 1 i s m e e n d em o c r a t i e, XXXVIII (1981), no. 11, p. 518-531.

Hoofdstuk 2
1. Bij de afgren zing van het onderzoeksdomein in het inleiden d
hoofdstuk is reeds gesteld, dat het beleid ten aan zien van de
technische en organisatorische structurerin g - hoewel uiteraard
van invloed op de werkverhoudingen - niet tot ons primaire aandachtsveld behoort.

2. De navolgende paragraaf is grotendeels gebaseerd op De Vries.
H o o g o v e n s I J m u i d e n 1 9 1 8-1 9 6 8,p. 18-414

en '50 jaar Hoogovens', in S a m e n, XXXVII (1968), no. 9, p.
197-215.

3. Zoals geciteerd in De Vries. a. w.. p. 250.
4. D e G r o e n e, no. 3153 (nadere datering ontbreekt), p. 19,
zoals geciteerd in De Vries, a. w. , p. 249, noot 5. Gezien de
genoemde aantallen vaste en losse arbeiders dateert deze uitspraak vermoedelijk uit het jaar 1939.
5. Zo was de constructie van de Amerikaanse hoogoveninstallaties
veel eenvoudiger, vereisten deze minder materiaal en waren deze
eenmaal in bedrijf veel economischer dan de Duitse. Dit was onder meer mogelijk, doordat men zich in Amerika sterker concentreerde op de organisatie van de grondstofvoorziening met de bedoeling een regelmatig verloop van de metallurgische processen
in de hoogoven en van het bedrijf zelf te verkrijgen.
6. Aldus werden dr. 0. Wehrheim tot bedrijfsleider en zijn zwager,
ing. F.W.E. Spies, tot zijn assistent benoemd.

7. H e r i n n e r i n g e n
b e d r i j v e n

a a n

V a n

L e e r 's

W a 1 s-

N. V. /W a l s e r i j-O o s t,p. 119-

120.

8. Statistisch overzicht nr. 87 van de Sociale Afdeling, 15 april
1953, p. 3 (ds. 6 (031.5), no. 1). Dit overzicht is door ons
aangevuld met gegevens betreffende de losse arbeiders over 1928
t/m 1931 (ds. 623.1, no. 1). Alle archiefstukken zijn ontleend
aan het centraal archief van Hoogovens, ten zij an ders vermeld.
9.

Notitie van J. Engelsman betreffen de leeftijd beambten op

week-

loon, 14 oktober 1954 (ds. 622 (031.5), no. 1).

10. Deze tabellen zijn opgesteld aan de hand van de desbetreffende
overzichten van de uurinkomens (ds. 631:623.1 (031.5), no. 1).
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Soortgelijke gegevens inzake het personeelsbestand bij Cemij
ontbreken. Noodgedwongen zijn hier andere peildata genomen dan
in de voorafgaande tabellen betreffende de ontwikkeling van de
personeelssterkte, omdat de verdeling naar scholingsgraad onder
de arbeiders per 1 april van elk van de boekjaren niet bekend

is.

11. Dit bureau werd in 1917 opgericht door een negental grote me-

taalondernemingen. Het N.A.M. bracht voornoemde driedeling aan,
waarbij als criterium werd gehanteerd: de duur van de leertijd
of opleiding. Bovendien standaardiseerde dit bureau de titelatuur voor de verschillende vakken, omschreef deze in het kort en
adviseerde tot een methode van loonbepaling. De behoefte tot dit
alles was ontstaan naar aanleiding van de zeer onregelmatige
wijze, waarop gedurende de Eerste Wereldoorlog in Nederland de
lonen in de metaalindustrie waren gestegen.

Lijftogt, W e r k c l a s s i f i c a t i e,p. 36.

12. Ook ingeval van teamachtige samenwerking is in zekere zin van
technische voorstructurering sprake, zij het in veel mindere mate. Niettemin handhaven wij deze aanduiding bij gebrek aan een
beter Nederlands equivalent voor de term ' gefugeartige Kooperation'.
13. In feite behelsde Popitz' benadering een kritiek op de toenmalige (vooral Amerikaanse) bedrijfspsychologie, die sterk het accent legde op de bestudering van intermenselijke verhoudingen en
de informele groep(en) in het bedrijf. Als gevolg hiervan werden
de rechtstreeks met het arbeidsproces samenhangende sociale contacten en relaties veronachtzaamd: "Zwar bietet der Betrieb in-

formalen Soziierungen aller Art einen weiten Spielraum; darilber
man nicht vergessen, dass er in ersten linie Arbeitsstlitte
ist", Popitz e.a., T e c h n i k u n d I n d u s t r i e a rb eit, p.42.

darf

14. a. w., p. 66-67.

15. a. w., p. 52-55.

16. Het navolgende is ontleend aan Ingen Housz, ' Het Hoogovenwerk te
IJmuiden' ,i n P o l y t e c h n i s c h W e e k b l a d, XVIII
(1924), no. 25, p. 444-451.

17. Ook kwam toentertijd in de Amsterdamse en Rotterdamse havens de
technisch voorgestructureerde samenwerkingsvorm wel voor, bijv.
in de samenwerking tussen kraandrijver en arbeidsploeg. Eisen
van vakbekwaamheid reguleerden hierbij allereerst de relaties
tussen de betre ffende technisch-bepaalde posities. Deze samenwerkingsvorm was hier echter niet overheersend en zeker niet karakteristiek. Ter Hoeven, H a v e n a r b e i d e r s v a n
A m s t e r d a m e n R o t t e r d a m, p. 174-177.De bevinding ten aanzien van het teamachtig werk in de havens wordt mede
ondersteund door opmerkingen in een wervingsfolder uit 1962 aangaande de hechte samenwerking die in de havens bij Hoogovens in
dezelfde periode een eerste vereiste zou zijn en die om een geschikte teamgeest vroeg, S t a a 1 t j e s van het werk bij
413

Hoogovens en aangesloten bedrijven, d e h a v e n a r b e id e r, tweede helft 1962, p. 3 (ds. 621:623.1, no. 5).
18.

D e N e d e r l a n d s c h e H o o g oder Lin de,
v e n s, p. 23-28. In het voorwoord van dit boekje liet bedrijfsleider F.W.E. Spies zich lovend uit over de beschrijving
van de fabriek. Deze zou aan niet-vakkundigen een duidelijk

Van

beeld geven van wat er van erts tot ijzer geschiedde.

19 . 'D e mannen van de kooksovens' , in Same n, XXII (1953), no.
1 1.p. 192-193. Het arbeidsproces was toen nog nagenoeg hetzelfde als voor 1940, hoewel medio 1949 een nieuwe cokesbatterij
(cokesbatterij IV) in bedrijf was gekomen.

20. Naar aanleiding van hun eigen onderzoek naar dergelijke bedienings- en apparaatwachtersfuncties overigens bij modernere installaties - kwamen Kern & Schumann tot de bevin ding, dat in wat
-

zij noemen de

' Sekundlirsituation' onder meer in relatie tot

het

onderhoudspersoneelteamachtige samenwerkingsvormenkunnenontstaan. Dit terwijl de eigenlijke arbeidstaken slechts geringe
contactmogelijkheden bieden . Kern & Schumann ,I n d u s t r i ea r b e i t
105 e.v.

u n d A r b e i t e r b e w u s s t s ein,I, p.

21. Notitie M. de Wolf, Premieloon, 27 mei 1936, p. 2 (ds. 185.15,
no. 1). Ook de reparatieploegen zelf kenmerkten zich bij uitstek
door een teamachtige samenwerkingsvorm.

22. Het navolgende is ontleend aan Beschrijving Buizengieterij (situatie juist voorafgaan de aan modernisering) door afdeling Public Relations en Voorlichting, januari 1967 (ds. 181, no. 6).

aan d e P r o e f b u i z e ngieteri j/Buizengieteri j, p. 107-113.
24. Handgeschreven notitie van bedrijfsleiding Buizengieterij (au23. H e r i n n e r i n g e n

teur onbekend) met kritische beschouwing over het rapport Vei-

ligheid,

13

augustus 1937 (ds. 643, no. 2).

aan d e P r o e f b u
gieteri j/Buizengieteri j, p. 12, 46,

25. H e r i n n e r i n g e n

i z e n97.

26. Reitsema, 'Hoe maken we staal?' ,i n S a m e n,X I (1939), no. 6,
p. 68. Zie voor het navolgende t. a. p., p. 66 en 69; redactionele artikelen ' Een en ander over het maken van staal', in
S a m e n,I X (1937), no. 6, p. 63-67; 'De Staalfabriek', in
S a m e n,X (1938). no. 7, p. 75-76.
27. H e r i n n e r i n g e n

aan

d e

M a r t i n s t a a l-

f a brie k, p.34.
28. Tabellen

7

t/m

9

zijn

ontleend

aan

Ongevallenstatistiek,

14

maart 1938 (ds. 69 (031.5). no. 1).

29. Percenteringen op basis van &&n criterium, i.c. 10.000 gewerkte
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uren voor beide categorie@n arbeiders, waren niet mogelijk bij
gebrek aan dergelijke gegevens inzake de vaste arbeiders.

30. Notitie G.S.K. Blaauw, Het inkomen der arbeiders bij Hoogovens
en Mekog, 8 maart 1937 (ds. 631:623.1, no. 2). Meer precieze gegevens over de diverse jaren zijn t.a.v. de ploegendiensten in
deze jaren niet meer voorhanden.
31. Bij gebrek aan adequate empirische gegevens zien we in deze
studie af van een behandeling van de intrigerende kwestie van
het ploegenchauvinisme: het bestaan van een hechte teamgeest
binnen de diverse ploegen op een afdeling en een onderlinge
rivaliteit tussen deze ploegen. Door de technische, arbeidsorganisatorische en fysieke arbeidsomstandigheden kende men in
vele bedrijfsafdelingen een sterke groepscohesie en onderlinge
solidariteit binnen de onderscheiden ploegen. Arbeiders konden
niet zo maar van de ene naar de andere ploeg worden overgeplaatst; er bestond dan een grote kans op wrijvingen en zelfs
echte ruzies. Was een arbeider eenmaal ingewerkt in een bepaalde
ploeg, dan identificeerde hij zich veelal sterk met die ploeg en
bemoeilijkte dit een eventuele overgang naar een andere ploeg.
Elk van de ploegen had een specifiek karakter, medebepaald door
een zekere (zelf)selectie naar religieuze, politieke en/of regionale achtergrond van de leden. Vaak bestond een sportief competitie-element t.a.v. de werkprestaties tussen de ploegen onderling - niet zelden aangewakkerd door de krachtige persoonlijkheden van rivaliserende bazen -, een rivaliteit die overigens soms
ook aanleiding tot spanningen geven kon. Had bijvoorbeeld een
ploeg te maken met een storing, dan wilde deze toch de geplande
produktie halen om te voorkomen dat men van de leden der volgende ploeg maandenlang te horen zou krijgen, dat de geplande produktie niet was gehaald. Soortgelijke intergroepsprocessen deden
zich soms ook voor tussen onderscheiden functionele werkeenheden
of tussen beroepscategoriedn met een verschillende status binnen
een afdeling. Het behoe ft geen betoog, dat het samensmeden van
tot
een
dergelijke gedifferentieerde ' in-group' -mentaliteiten
homogeen sociaal geheel de leiding soms voor grote problemen kon
stellen. Interview van auteur met G. Horsman, ex-bedrijfspersoneelschef cokes fabrieken, 19 augustus 1983; Bruyn, ' Rapport betre ffende het onderzoek naar de sociale, culturele en kerkelijkgodsdienstige situatie in industriearbeidersgezinnen, waarvan de
gezinshoofden bij het Hoogovenbedrijf werkzaam zijn' , in S 0ciologisc h Bulletin, VI (1952), no. 1, p.
30-31; W.J. Bruyn, Aanvullend rapport betreffende de sociale
structuur, in het bijzonder van het Hoogovencomplex, berustend
op gegevens verzameld bij het Kerk en Wereldonderzoek, 1952, p.
22 (centraal archief Hoogovens).
32. Nota 0. Wehrheim, Beschouwingen over de vorming van personeel en
de regeling van de financidle positie sinds de oprichting van
het bedrijf, 19 juli 1944, p. 1 (ds. 6, no. 1).

33. Zie hierna subparagraaf 2.3.3.
34. De navolgende paragraaf is vooral gebaseerd op het rapport betreffende onderzoek Personeelszaken-Bedrijf, De menselijke ar415

beid bij de KNHS N.V., november 1966, met name p. I. 2.1-2.3, I.
4.1-4.4, I.5.1-5.5 (centraal archief Hoogovens) .
35. Rapport J.A.A. van Doorn betreffende sociologisch onderzoek premiebeloning KNHS N.V., januari 1961, p. 32 (ds. 631.1 Tarief
rapport Van Doorn).

36. De menselijke arbeid bij de KNHS N.V., t.a.p., p. I. 6.4.

37. Dit blijkt onder meer uit een analyse van de aan hen gestelde
kwalificatie-eisen in 1938, vergeleken met die in 1958, welke
analyse aan het eind van de jaren vijftig door de Psychologische
Dienst van Hoogovens is verricht, Mulder, Opleiding en vorming
ten behoeve van de industrie, scriptie december 1959,p. 13-30

(centraal archief Hoogovens).

38. Dit was o.a. het geval bij de cokes fabriek, brief van Hoogovens IJmuiden aan hoofdkantoor Den Haag, 4 oktober 1923 (ds.
622:623.1, no. 1).

39. Notulen vergadering directie met Arbeiderskern op 21 juli 1931,
p. 2-3 (ds. 149 Arb. kern (031.1), no. 1).

40. Heeft Hoogovens bij de inbedrijfstelling aanvankelijk de laagst
- volgens de tarieven van de Metaalbond - bemogelijke lonen
na
taald,
enige ernstige loonconflicten in de eerste helft van
de jaren twintig kwam hierin een duidelijke ommekeer. Sedertdien
was het loonniveau van de Hoogovenarbeiders aan de relatief hoge
kant. In de metaalnijverheid kende het bedrij f destijds zelfs
het hoogste loonniveau, terwijl Hoogovens wat dit betreft ook in

vergelijking met andersoortige bedrijven een goed figuur sloeg.
Deze betrekkelijk gunstige situatie bleef in de onderhavige periode steeds bestaan, zelfs al werd diverse malen (in 1932, 1933
en 1935) tot loonsverlagingen overgegaan - in totaal 12 J % ten
opzichte van het peil van 1930 - en werd in 1935 tijdelijk een

werktijdverkorting ingevoerd, hetgeen feitelijk ook op een inkomensverlaging (van ca. 12 %) neerkwam. Minder gunstig echter was
het loonniveau van de geoefenden in de jaren 1929. en 1930, dat
lager lag dan dat van geoefenden in de gehele metaalnijverheid
in gemeenteklasse I. De Vries, a. w., p. 282-288, 422-423,
442-449. Het naar verhouding hoge loonniveau vormde op zich
uiteraard reeds een krachtig middel tot bedrij fsbinding.
41. Mulder, t.a.p., p. 13.
42. t.a.p., p. 28.

sociale
e e u w
E e n
t i e k, p. 156-161; De Jong, Edz., O m
v a n d e a r b e i d,p. 145 e.v.

43. Hoefnagels,

p r oble m ad e

p l a a t s

44. Zie voor deze kwestie De Vries, a. w., p. 283-288.

45. Notitie van A. Heerding, Eerdere stakingen bij Hoogovens, 24
' april 1973 (ds. 661.1, no. 2); A. Heerding, Ontstaan en groei
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van een basisindustrie, voorstudie
1924-1940, februari 1968.

tot

het

sociale

hoofdstuk

46. De Vries, a. w. , p. 430.
47. a. w., p. 416-418.

48. De menselijke arbeid bij de KNHS N.V., t.a.p., p. II. 1.1.
49. Zie Van den Eerenbeemt, I n d u s t r i e e 1 0 n d e r n em e r s c h a p e n m e n t a a 1 k 1 i m a a t, p. 114-119
voor een beknopt overzicht van dit sociale denken - en de diverse accenten hierbinnen - in r.k. en protestants-christelijke
(ondernemers)kringen; Hoefnagels, a. w., p. 190 e.v.; De Jonge,
C r i s i s

e n

c r i t i e k

d e r

d e m o c r a t i e voor

de belangrijkste anti-democratische stromingen op dit vlak.
50. Een tre ffend specimen vormt de dissertatie van A. Oldendorff,
Sociale e n p s y c h o l o g i s c h e arbeid sin
de
zelfstandige
o nproblemen
d e r n e m i n g (1940).

51. Het behoeft geen betoog, dat de hier bedoelde werkgemeenschapsgedachte niet identiek is met de libertair-socialistische basisfilosofie van bepaalde arbeidersgemeenschappen uit die tijd,
vgl. bijv. 'De Ploeg', aanvankelijk te Best, later te Bergeijk
in Noord-Brabant gevestigd.
52. Van Calcar, 'De mensch in een werkgemeenschap I' ,i n S a m e n,
VI (1934), no. 7, p. 244.

53. Van Calcar, 'D e mensch in een werkgemeenschap V' ,i n S a m e n,
VI (1934), no. 12, p. 430.

54. De menselijke arbeid bij de KNHS N.V., t.a.p., p. I. 0.4; J.H.
Verhoog, Beschouwing over het bedrijf en de leiding hiervan, mei
1967 (ds. 181, no. 7).

55. De menselijke arbeid bij de KNHS N.V., t.a.p., p. II. 1.1; De
Vries,

a.

w. ,

p.

243.

56. Gesprek Kohnstamm met Ingen Housz, 10 oktober 1941 (ds. 181 Personalia,

no.

1) .

57. Ingen Housz, in Mennicke (red.), T i j d s p r o b l e m e n,p.
67.

58. De menselijke arbeid bij de KNHS N.V., t.a.p., p. II. 1.1-1.3.
59. '25 jaar Wenckebachfondsen', in S a m e n,X X (1951), no. 3, p.
3-5.

60. Notitie ' De sociale fondsen der Hoogovens en nevenbedrijven',
24 juni 1931 (ds. 641.23 Wbf, no. 2).
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61. Jaarverslagen Wenckebachfonds afdeling arbeiders 1930-' 31,
1931-'32 en 1936-'37; notitie van G.S.K. Blaauw, De financnle
situatie van het Wenckebachfon ds-arbeiders in verban d met het
ziekte-verschijnsel, 1 mei 1940 (ds. 641.23 Wbf:623.1 (031.4),
no. 1).

62. Jaarverslag Wenckebachfonds afdeling arbeiders 1934-' 35, in
S a m e n, VII (1935), no. 6, p. 73; Notitie betreffende de
fondsen, 18 december 1935; bijlage bij brief Hoogovens aan
hoofdbestuur P.T.T., Beantwoording vragenlijst reclasseringscommissie van de Bedrijfsstudiegroep voor personeelskeuze van het
Nederlands Instituut voor Efficiency, 23 januari 1939 (ds.
641.23 Wbf, no. 2).

63. Jaarverslagen Wenckebachfonds afdeling arbeiders 1927/28,
1929/30 t/m 1937/38 (ds. 641.23 Wbf:623.1 (031.4), no. 1); Overzicht van de ontvangsten en uitgaven van het Wenckebachfonds

afdeling arbeiders over 1932/33 t/m 1939/40 (ds. 641.23 Wbf:2,
no. 1).

64. Naast de verbetering van de uitkeringsregeling per 1 juli 1936
was dit vooral een gevolg van de sterke toename van het ziekteverzuim. Tot en met 1935 / 36 was het aantal ziektegevallen,
uitgedrukt per 100 arbeiders, zowel bij Hoogovens als bij Mekog
vrij stabiel. Het bewoog zich in de buurt van de 50 8 60. Vanaf
1936/37 trad een aan zienlijke stijging in,
die in 1938/39 bij
Hoogovens met 110 en bij Mekog met 73 een top bereikte. Over
1939 /40 was er bij beide bedrijven weer een daling. Bij de losse
arbeiders lag het aantal ziektegevallen in het algemeen op een
lager niveau (schommelend tussen 46 en 67, met als uitschieter
een aantal van 80 per 100 type-arbeiders in 1936/37) . Het aantal
ziektedagen per arbeider begon reeds in 1935 /36 te stijgen. Ook
hier vertoon de 1938/ 39 een top, die bij Hoogovens zeer hoog was
1934/35. Bij Mekog waren
(17,2 tegen ca. 9 in de jaren 1932/33
deze cijfers respectievelijk 11,7 tegen 7 R 9). In 1939/40 was
er een aanzienlijke daling, waarschijnlijk mede als gevolg van
de uitbreiding van het arbeidersbestan d met een vrij groot aantal jongeren. Het gemiddeld aantal dagen per ziektegeval lag
voor de vaste arbeiders over het algemeen in de buurt van 15.
Het boekjaar 1935 /36 vormde met zeer hoge cijfers (20,3 bij
Hoogovens en 19,1 bij Mekog) een uit zondering, terwijl 1939/40
lagere cijfers te zien gaf. De losse arbeiders hadden ook hier,
behalve in 1939/40, lagere cijfers. Notitie van G.S.K. Blaauw,
De financidle situatie van het Wenckebachfonds-arbeiders in verband met het ziekteverschijnsel, t.a.p.
Indertijd is een vergelijking gemaakt met de ziektecijfers van
Staatsmijnen (ondergrondse werknemers) en de gemiddelde cijfers
van de Raden van Arbeid en de Federatie van Bedrijfsverenigingen. Deze lieten in de jaren 1931-' 37 een zeer sterke daling
zien. Vergelijkenderwijs waren de cijfers van Hoogovens over
1936-' 40 volgens de bedrijfsleiding te hoog. Naar aanleiding van
een retrospectieve analyse door de Bedrijfsgeneeskundige Dienst
in 1955 werd hierover opgemerkt: "Wat dit 'te hoog' inhoudt, een
slechte algemene gezondheidstoestand, te hoge eisen aan de physieke capaciteiten, onlustgevoelens of veel onbonafide verzuim,
valt bij gebrek aan gedetailleerde gegevens niet uit te maken.
-
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Dat Mekog met de scherpe stijging van Hoogovens niet meedoet.
geeft reden eerder aan physieke dan aan psychische factoren te
denken",J.de Groot, Medisch commentaar op de ziektecijfers,

juli 1955, p. 3, (ds. 712.13, no. 2).

65. Jaarverslagen Wenckebachfonds beambten 1927/28,
1939/40 (ds. 641.23 Wbf: 623.2 (031.4), no. 1).

1930/31 t/m

66. Jaarverslagen Wenckebachfonds arbeiders 1931/32 t/m 1937/38 (ds.
641.23 Wbf:623.1 (031.4), no. 1); Overzicht der verleende voorschotten, 1 april 1935 t/m 1 april 1939; gegevens betreffen de
Wbf arbeiders in bijlage bij brief Hoogovens aan T h.A. Fruin,
Amersfoort, 7 maart 1941 (ds. 641.23 Wbf:2, no. 1).

67. Verzameling van besluiten van of voor de raad van beheer Wenckebachfonds arbeiders, 1 mei 1936 onder ' huisbezoekster' ( ds.
641.23 Wbf, no. 2).

68. De thans nog beschikbare verslagen voegen ter zake geen informatie van enige betekenis toe aan hetgeen hier en elders in dit
hoofdstuk aan andere bronnen is ontleend.

69. Notitie over persoonlijke werkliedendossiers, 15 juli 1927 en
notitie over bijwerken van stamkaarten, 16 juli 1929 ( ds. 712.11
Pers. z., no. 1). De betreffende dossiers zijn later geschoond
van deze priv&gegevens, zodat deze mogelijk relevante informatie
is teloorgegaan.

70. Notitie over Sociale Afdeling

van mevr. Demmers, 28 juli 1939
De positie van de echtgenote van
A. Demmers binnen het bedrijf is ons onbekend.

(ds. 712.11, Pers. z., no. 1).

71. Bijlage bij brief Hoogovens aan hoofdbestuur P.T.T., Beantwoording vragenlijst reclasseringscommissie van de bedrijfsstudiegroep voor personeelskeuze van het Nederlan ds Instituut voor

Efficiency, t.a.p., p. 2.

72. De Vries, a. w. , p. 435-436, 462-463.
73. Overigens vroegen bij de invoering van dit bedrijfspensioenfonds dat voor ongeveer 130.000 arbeiders van kracht werd. 250
werkgevers met 56.000 arbeiders vrijstelling, omdat zij reeds
over een eigen pensioenfonds beschikten. In dit opzicht was
Hoogovens dus niet zo uniek, samenvatting rede Blaauw, ' De mens
in het bedrijf' ,i n S a m e n, XXI (1952), no. 6, p. 8.

74. Verhoog, ' Onze arbeidersvertegenwoordiging 1927 - 24 augustus
1952', in S a m e n, XXI (1952), no. 8, p. 4-8.
75. Notulen vergadering Arbeiderskern, 27 maart 1929 (ds. 149.1 Arb.
kern (031.1), no. 2).

76. Diverse notulen vergadering Arbeiderskern (ds. 149.1 Arb. kern
(031.1), no. 3); voordracht G.A. Kessler voor de Studievereniging van de Economische Faculteit, Universiteit van Amsterdam,
21 november 1935, p. 7 (ds. 185.15:144.21 Kessler) .
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77. Notulen vergadering Arbeiderskern, 19 juni 1931 (ds. 149.1 Arb.
kern (031.1), no. 3).

78. Zie

bijv. verslag vergadering

Arbeiderskern, 21 juli 1931 (ds.

149.1 Arb. kern (031.1). no. 3).

79. Tekst van voordracht Kessler, ' De economische crisis en
invloed daarvan op de Hoogovens en de nevenbedrijven',

de
in

S a m e n,I V (1932), no. 1, p. 7-12.

80. De zetelverdeling was aldus:
1939

1937

Moderne bond (A.N.M.B.)

8

R.k. bond
Prot.-christelijke bond
Ongeorganiseerden

10

5
3

6
3

-

-

Notitie van P. Verhoog betreffende politieke invloeden onder
Hoogoven-arbeiders voor Ingen Housz, 3 augustus 1949, p. 1 (ds.
149, no. 1).

81. Demmers werd per 1 mei 1929 tot chef van de Sociale Afdeling benoemd, per 6 september 1940 tot chef van het sociale werk; vanaf
medio 1945 zou zijn hoofdtaak in het verenigingswerk van Hoogoven- respectievelijk Kennemerstaten gelegen zijn. Gegevens verstrekt door Centrale Personeelsadministratie Hoogovens, 30
augustus 1984.

82. Demmers, ' De geschiedenis van Hoogovenstaten 1929-1939' , in
Rondom

de

S t a t e n b o o m, maart/april 1939, p. 5.

83. Notitie van A. Demmers, De geschiedenis van het vereenigingsleven bij de Hoogovens en dat van Hoogovenstaten in het bij zonder
(1942). p. 1 (ds. 642.3, no. 2).

84. Brief van A. Demmers aan F.W.E. Spies,

9

februari 1962, p. 2

(ds. 181, no. 4).

85. Jubileumnr. 25 jaar Statenwerk 1929-1954, p. 5 (ds. 642.3, no.
8) . Nadere financi8le gegevens zijn ons niet bekend. Hoewel pogingen zijn ondernomen om een eigen verenigingsgebouw voor Hoogovenstaten tot stan d te brengen en hiertoe in opdracht van Hoogovens door een Haarlemse architect een ontwerp is gemaakt, waarvan de definitieve versie in april 1940 is ingediend, kwam het
niet tot uitvoerin g van dit plan. Dit niet alleen om financidle
redenen - de directie had f 65.000 ter beschikking gesteld, terwijl de bouw, de inrichting en de verdere onkosten uiteindelijk
werden begroot -, maar ook in verband met de
op ruim f 101.500
"
toenmalige zorgvolle en volkomen onzekere omstandig heden".
Brief van Bouwcommissie Verenigingsgebouw aan directie Hoogovens, 4 april 1940; brief van Hoogovens aan P.J. Kloos te
Haarlem, 9 april 1940 (ds. 335.3, no. 1).
86. Demmers,

' De

t. a. p., p. 4.

geschiedenis

van
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Hoogovenstaten

1929-1939' ,

87. Vgl. artikelen van Jonges, ' Waarom jeugdwerk en ontwikkelingswerk voor ouderen. Wat hebben wij hieronder te verstaan?', in
de
Rondom
S t a t e n b o o m, maart/april 1939, p.
9-12.

8 8.P. Verhoog, Samenvatting van de inleiding betreffende Hoogovenstaten - Sociale Afdeling, 24 november 1943 (ds. 181.15:144.2
Blaauw).
89. t.a.p., p. 2

90. Jaarverslag Hoogovenstaten 1938-'39, p. 2 (ds. 642.3, no. 1).
91. De menselijke arbeid bij de KNHS N.V., t.a.p., p. II. 1.2.
92. Nota 0. Wehrheim, Beschouwingen over de vorming van personeel en
de regeling van de financi8le positie sin ds de oprichting van
het bedrijf, t.a.p. ,p.4.O p d e door Wehrheim gereleveerde
bazencursussen komen we hierna terug.

93. Tekst lezing van F.W.E. Spies, 'Wat is leider zijn?', 29 januari
1933, p. 1 en 4 (ds. 185.14:144.21 Spies). Dat Spies zelf veel
waarde hechtte aan de in deze lezing geventileerde gedachten,
mag blijken uit het feit dat de bedrijfsleider in maart 1945,
onder zeer moeilijke oorlogsomstandigheden, een overdruk van de
tekst onder de leiding liet circuleren en in een begeleiden d
schrijven nog eens deze leiderschapsopvatting uitdroeg, schrijven van F.W.E. Spies, 28 maart 1945 (ds. 185.15:144.21 Spies).
94. Aldus Ingen Housz in zijn rede ter gelegenheid van het tienjarig
bestaan van het bedrijf, in S a m e n,V I (1934), no. 2, p. 53.
Zie voor de opvoeding tot veilig werken in het bedrijf in deze
periode de dissertatie van Ter Borg, D e m a a t r e g e l e n
te r b e v e i l i g i n g v a n

h e t H o o g o v e n b e-

d r i j f, p. 147-164; voorts Unger (bedrijfsdirecteur van
Carrie Furnaces, Homestead Works, Carnegie Steel Company) in een
artikel betreffende het veilig heidswerk in de Amerikaanse staalindustrie: 'Hoogovens plachten gevaarlijk te zijn, maar zij zijn
bezig hun weinig benijdenswaardige reputatie te verliezen', in
S a m e n,I V (1932), p. 242-247.

95. Korman. I n d u s t r i a l i z a t i o n,
i m m i g r a n t s
a n d A m e r i c a n i z e r s, p. 110-135.

96. Notitie G.S.K. Blaauw, De educatie van de bazen,5 oktober 1935
(ds. 644.4 lager kader, no. 1).

97. P. Verhoog, Schets van de ontwikkeling der Sociale Afdeling
3 januari 1959, p. 27-28 (ds. 712.11 Pers.z., no. 3).

98. Nota 0. Wehrheim, Beschouwingen over de vorming van personeel
etc., t.a.p., p. 4-5.

99. De Vries, a. w. p. 464.
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Hoofdstuk 3

1. Brief van Hoogovens aan B. en W. van Velsen,

13

januari 1922

(ds. 623.5, no. 1).

2. D e S t a n d a a r d,3 0 april 1921; N i e u w s v a n d e
D a g, 29 april 1921.

3. Brief van F. Netscher aan Hoogovens,

12

oktober 1921 (ds. 623.5,

no. 1).

4. Brief van J.A. Teyinck aan kantoor Den Haag, 20 oktober 1921
(ds. 623.5, no. 1).

5. Verslag van gesprek met de heer Roodschildt, chef afdeling Intercommunale Arbeidsbemiddeling, Dienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling, Den Haag, 17 oktober 1921 (ds.
623.5, no. 1).
6. Notitie over intercommunale arbeidsbemiddeling, 17 oktober 1921,
n.a.v. brief van F. Netscher aan Hoogovens, 12 oktober 1921;
brief van Hoogovens aan Dienst der Werkloosheidsverzekering en
Arbeidsbemiddeling, 3 november 1921; brief van B. en W. van
Velsen aan Hoogovens, 6 november 1922; brief van Hoogovens aan
B. en W. van Velsen, 13 november 1922 (ds. 623.5, no. 1);
I J m u i d e r

C o u r a n t,2 8 oktober 1922.

7. Brief van J.A. Teyinck aan kantoor Den Haag, 20 oktober 1921
(ds. 623.5, no. 1).

8. Brief van J.A. Teyinck aan kantoor Den Haag, 23 juni 1921 (ds.
621:623.1, no. 1).

9. Interne brief Hoogovens, 2 mei 1922 (ds. 661.1 Staking 1922, no.
1).

10. Brief van Hoogovens aan directeur van Nederlandsche Arbeidsbeurs
te Oberhausen, 10 september 1923 (ds. 621:623.1, no. 1). Op
deze thematiek komen wij terug in paragraaf 3.3.

11. Interview van De Vries met G. Kelder te Amsterdam,
1966, De Vries, H o o g o v e n s

I J m u i d e n

21 december
1 9 1 8 -

1 9 6 8. p. 281, noot 4; Van Ees, 'Uit den bouwtijd'. in S am e n, VI (1934), no. 2, p. 61.

12. D a g b 1 a d

K e n n e m e r 1 a n d,

4

februari 1926.

13. De Vries, a. w., p. 281-282.
14. Van Lier, M a a t r e g e 1 e n
d e n

t o t

b e p e r k i n g

v a n

a r b e i d,p. 115-119.

15. Hoogovens zinspeelde hier op een mogelijke toepassing van de
stimuleringsmaatregel inzake de verplaatsing van arbeidskrachten, die de rijksoverheid in het kader van de intercommunale
422

arbeidsbemiddeling had getroffen. Op 31 oktober 1919 was door
het Ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid aan alle gemeentebesturen meegedeeld, dat voor de te maken onkosten bij het
verplaatsen van arbeidskrachten een subsidie kon worden verleend: vergoeding van reiskosten voor alle gezinsleden, indien
een arbeider buiten zijn woonplaats werk had gekregen en met
zijn gezin daarheen verhuisde. Ongehuwden vielen buiten de regeling. Deze regeling maakte deel uit van een groter pakket financiale steunmaatregelen bij het verrichten van arbeid buiten de
woonplaats in Nederland, waartoe ook behoorden steun bij dagelijkse pendelarbeid en steun bij tijdelijke arbeid buiten de
woonplaats, indien niet dagelijks heen en weer kon worden
R i j k svan
d e
gereisd. J a a r v e r s 1 a g e n

dienst
ring en

d e r

W e r k l o o s h e i d s v e r z e k e-

Arbeidsbemiddelin g 1919, p.

107-108, 152-154; 1 9 2 3,p. 116-119; 1 9 2 4,p. 154-157.

16. Brieven van Hoogovens aan directeur van Nederlandsche Arbeidsbeurs te Oberhausen, 10 september 1923 en 6 november 1923; brief
van Nederlandsche Arbeidsbeurs te Oberhausen aan Hoogovens, 26
september 1923 (ds. 621:623.1, no. 1).

17. Uittreksel

brief van

bijkantoor Hoogovens IJmuiden, 24 oktober

1923 (ds. 621:623.1, no. 1).

18. De Vries, a. w., p. 418-419; opgave van Centrale Personeelsadministratie, 8 november 1967. De Centrale Personeelsadministratie
gebruikte de oude personeelsdossiers. Dit dwingt tot enig voorbehoud t.a.v. de exactheid van deze cijfers.
19.

Notitie van G.S.K. Blaauw,'De positie van de losse arbeiders ' ,
14 februari 1929, p. 1 (ds. 623.3, no. 1); notitie 'De ongevallen in het boekjaar 1930/31' , p. 7-8 (ds. 69 (031.5), no. 1).

20. Interview van auteur met J. Alberda (ex-medewerker Sociale Afdeling), 25 augustus 1983. Zie ook diverse opmerkingen van geinterviewden in H e r i n n e r i n g e n
aan
V a n

Leer's Walsbedri j ven N. V./ Walseri j-

Oost K N H S N.V.;Herinneringen aan de
M a r t i n s t a a l f a b r i e k K N H S N. V.; H e r i nneringen

aan

d e

Proe

f

buizengiete-

ri j/ Buize ngieteri j.

21. Notulen vergadering Arbeiderskern met directie, 27 maart 1929,
p. 3-4 (ds. 149 Arb. kern (031.1), no. 2); Voorschriften betreffende de indienststelUng van arbeiders in losse dienst en de
regeling
van hun positie, vermoedelijk maart 1929 (ds.
621:623.1, no. 1).
22. De Kort, D

e

a r b e i d s b e m i d

delin g

in

N e-

d e r l a n d,p. 253-259.

23. Verslag van bespreking tussen Hellemons en J. v.d. Kuyl van de
Arbeidsbeurs Velsen en G.S.K. Blaauw en A. Demmers van Hoogovens. 1 juni 1931 (ds. 621:623.1, no. 1); interview met G.
Visser (sinds 1954 chef Centraal Planbureau Hoogovens; van
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1931-1954 werkzaam geweest bij arbeidsbureau IJmuiden), zoals
in H e r i n n e r i n g e n
aan
V a n

weergegeven

Leer's Walsbedri j ven N. V.,p.4.

24. Notulen vergadering Arbeiderskern met directie, 25 februari 1930
(ds. 149 Arb. kern (031.1), no. 2).

25. Notities De ongevallen in het boekjaar 1930/31 ,p. 7-8 ; Ongevallen in 1931/32; De ongevallen in 1934/35; De ongevallen in
1936/37; Ongevallenstatistiek 14 maart 1938 (ds. 69 (031.5), no.
1).

26. Notitie betreffende kernploeg, 23 maart 1933, p. 2 (ds. 712.11
Centraal Planbureau, no. 1). In 1934-' 35 verslechterde de situatie voor de niet permanent tewerkgestelde losse arbeiders nog
meer. Hoogovens contracteerde toen zelfs losse arbeiders voor
halve wachten; men moest dan bijv. om tien uur ' s avonds opkomen
in de Buitenhaven en om twee uur ' s nacht kon men weer vertrekken. Aldus Geert Visser, in H e r i n n e r i n g e n a a n
V a n L e e r's Wals b e d r i j v e n N. V., p. 4.
27. Opstel van Sociale Afdeling (G.S.K. Blaauw),De voorziening in
de behoefte aan arbeiders bij Hoogovens en nevenbedrijven, 1
juni 1937, p. 2 (ds. 621:623.1, no. 1).

28. Notitie van G.S.K. Blaauw, Het vraagstuk van een leeftijdsgrens
t.a.v. de aanstelling in vasten dienst van losse arbeiders, 6
maart 1939, p. 2 (ds. 621:623.1, no. 1).
29. t.a.p., P. 3.

30.

Opstel van Sociale Afdeling (G.S.K. Blaauw),De voorziening in
de behoefte aan arbeiders bij Hoogovens en nevenbedrijven,
t.a.p., p. 3; brief van G.S.K. Blaauw aan de directeur der
Arbeidsbeurs te IJmuiden-Oost, 9 oktober 1937 (ds. 621:623.1,
no. 1).

31. Interview van auteur met J. Alberda (ex-medewerker Sociale Afdeling), 25 augustus 1983.
32. Nota' s van G.S.K. Blaauw, Het loonniveau bij Hoogovens en nevenbedrijven, 4 maart 1937 en 23 september 1937 (ds. 631:623.1, no.
2) . Overigens was ook het loonniveau van geoefenden en ongeschoolden bij Hoogovens (en Mekog) in relatie tot dat van deze
categorie@n in de gehele metaalnijverheid in deze periode verhoudingsgewijs hoger. Dit echter met uitzondering van de jaren
1929 en 1930 (van de in de overzichten genoemde jaren), toen het
loonniveau van met name de geoefenden in de gehele metaalnijverheid in gemeenteklasse I hoger lag.

33. Deze bestond. uit een uurloonverlaging van gemiddeld 5 % op 18
februari 1932 en verdere verlagingen in 1933 eri 1935 van resp.
5 % en 2 J % , steeds ten opzichte van het peil van 1930 becijferd. Daarnaast was evenwel - om ontslag te voorkomen - in sommige afdelingen de drieploegendienst door een vierploegendienst
vervangen (een werkspreiding dus), hetgeen voor de betrokken ar424

beiders, in combinatie met voornoemde uurloonverlagingen, een
achteruitgang van in totaal 25 % inhield. De Vries, a. w., p.
444, 447, 449, 451.

34.

Nota van G.S.K. Blaauw, Het loonniveau bij Hoogovens en nevenbedrijven, 23 september 1937, p. 4 (ds. 631:623.1, no. 2).

35. Brief van Hoogovens aan de Gemeentelijke dienst der arbeidsbemiddeling en werkloosheidsverzekering te IJmuiden-Oost, 18 april
1930 (ds. 623.5, no. 1). De nationaliteit van deze arbeiders

wordt in de onderhavige opgave niet vermeld. Het ging hier even-

wel niet om arbeiders die tijdelijk voor montagewerkzaamheden
e.d. waren tewerkgesteld .

36. Brief van Hoogovens aan V.N.W., Den Haag, 19 oktober 1932 (ds.
623.5, no. 1).

37. Van Lier, a. w., p. 92.

38.Jaar v e r s l a g v a n d e Rijk sdie n s t d e r
e n
A rWerkloosheidsverzekering
beid s b e m i d delin g
betreffende
a rbeid s b e m i d delin g e n migratie o v e r
1 9 3 3

e n

1 9 3 4,p. 59-60.

39. Blaauw, 'Arbeid door vreemdelingen',
365-366; brieven van Hoogovens aan
dienst der Werkloosheidsverzekering
december 1935 en 20 december 1936

in S a m e n, VI(1934), p.
de directeur van de Rijksen Arbeidsbemiddeling, 2
(ds. 623.5, no. 1).

40. Opgave aan de commissaris van politie te IJmuiden, 21 november
1938 (ds. 623.5, no. 1).

41. Opgave personeel van vreemde nationaliteit,

9

september 1939

(ds. 623.5, no. 1).

42. Nota van 0. Wehrheim, Beschouwingen over de vorming van personeel en de regeling van de financidle positie sinds de oprichting van het bedrijf, 19 juli 1944, p. 12 (ds. 6, no. 1).
43. t.a.p., p. 1-2

44.

Notitie van Demmers, De Wilde, De Bock betreffende fabrieksonderwijs,21 juli 1938 ; notitie van A. Demmers, Opleiding personeel ,4 januari 1939 en notitie van J.H. Verhoog betreffende
bedrijfsonderwijs, 12 december 1966 (ds. 644.1, no. 1); P.
Verhoog, Schets van de ontwikkeling der Sociale Afdeling, 3
januari 1959, p. 10-11 (ds. 712.11, no. 3).

45.

Notitie van G.S.K. Blaauw betreffende personeelsselectie bij
Hoogovens en nevenbedrijven, 9 mei 1938, p. 3-4 (ds. 621.1, no.
1).

46.

Notitie van A. Demmers, Behandeling van sollicitanten voor
arbeider', maart 1939 (ds. 621:623.1, no. 1).
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47. Een eventuele psychologische test zou er een moeten zijn voor
alle arbeiders die zich aanmeldden, zo stelde althans de afdeling Onderwijs en Vorming, Verslag onderwijs en opleiding, 26
januari 1940, p. 2 (ds. 644.1, no. 1).

48. Sedert juni 1933 had de Nederlandsche Stichting voor Psychotechniek (opgericht in 1927) bij Hoogovens de officiale status als
extern adviseur op psychotechnisch gebied, vgl. brief van Nederlandsche Stichting voor Psychotechniek aan Hoogovens, 1 juni
1933 en reactie van Hoogovens, 7 juni 1933 (ds. 148.4, no. 1).
Zie voor een nadere omschrijving van de basiskarakteristieken
van de persoonsgerichte (i. t.t. functie-gerichte) benadering van
dit instituut, zoals deze door de directeur ervan, de latere
hoogleraar in de psychologie, D.J. van Lennep, werd voorgestaan
Eisinga, G e s c h i e d e n i s v a n d e N e d e r l a n ds e p s y c h o l o g i e,p. 157-164. Evenals de meeste andere
bedrijven was Hoogovens vooralsnog terughoudend om zelf een psycholoog in dienst te nemen, maar besteedde zij het onderzoek aan
een van de in deze periode opkomende psychotechnische instituten
uit. Voor de oorlog zouden uiteindelijk slechts vier Nederlandse
bedrijven tot de instelling van een eigen psychologische dienst
overgaan. Een voortrekkersrol hierbij vervulde Philips, waar
reeds in 1922 een psychotechnisch laboratorium was gesticht, dat
vanaf 1924 werd geleid door de Groningse psycholoog J. Luning
Prak. De andere bedrijven in kwestie waren de P.T.T. in Den Haag
( 1929), de Scheepvaartvereniging Zuid te Rotterdam (1938) en de
'
Staatsmijnen (1939). Ter Meulen en Van Hoorn, Psychotechniek en
menselijke verhoudingen', in G r a f i e t,I (winter 1981-'82),
no. 1, p. 129, 135-138.

49. In deze periode lag het accent in de Nederlandse psychotechniek
z&&r sterk op het hanteren van tests bij beroepskeuze-advisering
en personeelsselectie. Andere takken van de toenmalige psychotechniek, zoals het onderzoek naar vermoeidheid en naar mensmachine adaptatie, kwamen nauwelijks uit de verf. Dit in tegenstelling tot bijv. de psychotechniek in Duitsland en Engeland.
De ' psychotechnische reconstructie' van Taylor' s wetenschappe-

lijke bedrijfsvoering, zoals die door psychologen in ons land

werd nagestreefd, kwam in de praktijk neer op de constructie van
tests door middel waarvan de betrokken individuen over de voor
hen geschikt geachte plaatsen werden gedistribueerd. De psycholoog J. van Dael sprak in een openbare les in 1938 dan ook van
een "eenzijdige ontwikkeling der psychotechniek". De psychotechniek in Nederland had volgens deze hoogleraar teveel de nadruk
'
gelegd op de subjectpsychotechniek ' ,d.w.z.o p d e aanpassing
van het subject ( de werknemer) aan de arbeid door middel van
selectie en scholing. De ' objectpsychotechniek ' , d.i. die benaderingen waarin de aanpassing van de arbeid aan de mens centraal
stond (aanpassing van de arbeidsmiddelen en -voorwaarden, doelmatige inrichting van het produktie- c.q. arbeidsproces e.d. )
was nog maar weinig tot ontwikkeling gekomen. Deze scheefgroei
was volgens Van Dael niet alleen het gevolg van eeh desinteresse
in het bedrijfsleven, maar vooral ook van de verwaarlozing van
de andere takken van de psychotechniek door de Nederlandse psychologen zelf. Als gevolg van deze verwaarlozing kwam de bemoeienis met de arbeidsorganisatie - grotendeels beperkt tot ratio426

nalisering en standaardisering - voornamelijk in handen te liggen van ingenieurs. Zij waren het ook, die bureaus oprichtten,
van waaruit adviezen werden verstrekt voor een grotere efficiency in het bedrijf. Van Dael, D e g e s c h i e d e n i s d e r
psychotechniekvan h e t b e d r i j f s l e-

v e n, p. 15-16; Ter Meulen en Van Hoorn, t. a. p., p. 129, p.
'

152 noot 32. (De termen subject' - en 'objectpsychotechniek'
waren ontleend aan het werk van de invloedrijke Duitse psycholoog F. Giese). Ook bij Hoogovens bleef de psychotechniek vooralsnog vrijwel uitsluitend beperkt tot een subjectpsychotechniek.

50. Notitie van F.W.E. Spies, Overzicht van de problemen, die zich
bij eventuele invoering van het Bedauxsysteem voordoen, 30 maart
1940, p. 3 (ds. 629, no. 1).

51. Otto, 'Wie het staal maken', in S a m e n,X I (1939), no. 6, p.
76-78.

52. 'Toen en nu. Het verhaal van een smelter' (interview met D.P.
van der Linde, ex-hoofdsmelter/instructeur hoogovenafdeling), in
S a m e n, XXVIII (1959), no. 7/8, p. 135.
53.

' Een van de staalwerkers' (interview met P.A. Verschuren van de
Martinstaalfabriek), in S a m e n, XXX (1961), no. 9, p.
166-167.

54. Patterson,

I m m i g r a n t s

i n

i n d u s t r y,

p.

246.

55. Onderzoek PZ-Bedrijf, De menselijke arbeid bij de KNHS N.V.
(1966), p. I.1.2.

56. De Vries, a. w., p. 460.
57. Nadere kwantitatieve gegevens hieromtrent ontbreken.
58. D e

I J m o n d

v a n

s t r e e k

t o t

s t a d,p. 13-20.

59. Notitie van A. Demmers, Opleiding personeel, 4 januari 1939;
Verslag onderwijs en opleiding, 26 januari 1940 (ds. 644.1, no.
1).

60. Een en ander was bij de inbedrijfstelling van de Mekog (september 1929) eveneens duidelijk aan het licht getreden. Het had in
de bedoeling gelegen de loonregeling die bij Hoogovens gold,
over te nemen. Voor de vaklieden ging dit nog wel, maar voor de
diverse andere functies, met destijds nog onbekende hieraan te
stellen eisen, geraakte men in de problemen. Dit speelde vooral
bij de verzamelfuncties apparaatwachter en bedieningsman. Voor
de Buizengieterij (1936) en de Martinstaalfabriek (1939) gaf
aanpassing van het bestaande loonschema geen noemenswaardige
complicaties. Nota van 0. Wehrheim, Beschouwingen over de vorming van personeel en de regeling van de financidle positie
sinds de oprichting van het bedrijf, 19 juli 1944, p. 6-7 (ds.
6, no. 1).
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61. Notitie van H.F. Mulder, Is het vakmanschap veranderd? Een ver-

gelijking van de eisen gesteld in 1938 en 1958 (archief Psychologische Dienst Hoogovens). In hoofdstuk 9 (band B) komen wij op
deze thematiek terug in verband met een analyse van verschuivingen in kwalificatie-eisen aan het eind van de jaren vijftig.

62. Nota van 0. Wehrheim, Beschouwingen over de vorming van personeel en de regeling van de financi6le positie sinds de oprichting van het bedrijf, t.a.p., p. 7-12.

63. Notitie betreffende onderhoud van J. Jonges met De Bock en A.
Demmers inzake afnemen van test voor arbeiders in losse dienst
in december 1939, p. 2 (ds. 621.1, no. 1). Nadere kwantitatieve
aanduidingen ontbreken in de thans beschikbare archivalia.

64. Zie Gould, T h e

m i s m e a s u r e

o f

m a n,p. 192-233,

voor zowel een internalistische als externalistische beschrijving van deze testbeweging, alsook een theoretische en empirische kritiek t.a.v. de validiteit van de gehanteerde tests.
Gould.legt ook de sterk ideologisch bepaalde, en op sommige punten zelfs racistische, erfelijkheidsopvatting bloot, die hierbij
in het geding was. Het waren de ' leading American hereditarians'
van destijds, die de tests hadden geconstrueerd. Psychologen,
die meer environmentalistisch of althans genuanceerder dachten,
waren niet hierbij betrokken. De betreffende tests - vooral de
voor analfabeten bedoelde Betatest zouden voornamelijk aange-

boren intelligentie en nauwelijks omgevingsinvloeden (opvoeding,
onderwijs e.d.) meten, terwijl een nadere analyse wel anders
uitwijst. Bovendien valt volgens Gould ook het daadwerkelijk
succes van de tests in het leger te betwijfelen. Zo waren de

testomstandigheden vaak zeer inadequaat, bestonden er weerstanden in legerkringen tegen het afnemen van de tests en het toepassen van de resultaten ervan, en werden de bevindingen lang
niet altijd op een wijze benut zoals door de psychologen was bedoeld. Vooral de propaganda, op gang gebracht door de Harvardpsycholoog R.M. Yerkes, die de algehele leiding over het project
had, was debet aan de enorme populariteit onder een groter publiek, waaronder ook psychologen elders ter wereld. Vgl. de zeer
uitgebreide monografie onder redactie van Yerkes, P s y c h 0-

logical

examining

in

t h e

U n i t e d

y, waarvan overigens slechts de samenvatting
van de statistische gegevens in de propaganda en publieke discussies een rol heeft gespeeld. Een en ander had vergaande maatschappelijke repercussies; naast niet in praktijk gebrachte suggesties voor eugenetische maatregelen waren dit vooral de pleidooien voor immigratiebeperkingen ten aanzien van specifieke imS t a t e s

a r m

migrantengroepen (met name Zuid- en Oosteuropeanen), teneinde
paal en perk te stellen aan de zgn. ontaarding van het Amerikaanse volk of ' ras' als gevolg van de toestroom van immigrantengroepen met een vermeend lager gemiddeld I.Q. Laatstgenoemde
pleidooien hebben niet weinig bijgedragen aan de immigrantenstop
(Restriction Act) van 1924.
Ook Nederlandse psychotechnici als Luning Prak, Van der Heyden,
Van Ginneken e.a. huldigden een eenzijdige erfelijkheidsopvatting, waarbij milieu-invloeden stelselmatig werden onderschat.
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65. Ter Meulen en Van Hoorn, t. a. p., p. 141.

66. Brand, E i n d h o v e n.S o c i o g r a f i e

v a n

d

lic htsta d, p.36.
'

Prae-advies voor de jaarvergadering van de Vereeniging
voor Nederlandse Arbeidsbeurzen van 1 en 2 juli 1930' , in
Tijd s c h r i f t v a n d e n N e d e r l a n d s c h e n

67. Fetter,

W e r k l o o s h e i d s r a a d, XIII(1930), p. 244.

68. Vgl. Meyer de Vries,

'

Problemen van binnenlandsche migratie', in

Geschriften v a n d e N e d e r l a n d s c h e
Vereenigin g voor A r m e n z o r g en W eld a d i g h e i d, dl. XLVIII a, juni 1929, p. 46-47 en Folmer,
'
Problemen, verbonden aan de binnenlandsche migratie', in G eschriftenvan d e N e d e r l a n d s c h e V e r-

e e n i g i n

g v o o r A r m e n z o r g

e n

d i g h e i d, cil. XLVIII a, juni 1929, p. 99-100.

Weld a-

69. Simons,

Tussen
turf
e n
tele visie, p.
125-193 ; zie ook Simons, D r e n t e n i n E i n d h o v e n.
Simons' onderzoek toonde overigens aan, dat zeker de allereerste
acclimatisatiefase van deze noordelijke migranten in de relatief
homogene rooms-katholieke omgeving in Eindhoven met de nodige
strubbelingen gepaard is gegaan. Ook bleek uit dit onderzoek,
dat een aantal van deze migranten - gedeeltelijk om economische
redenen (ontslag) - in de jaren dertig naar de regio van herkomst is teruggekeerd.

70. Men vergelijke voorts ook de situatie in de Limburgse mijnstreek, waar zich indertijd de grootste concentratie van buitenlandse arbeiders in ons land bevond en ook vele binnenlandse migranten in de mijnen waren tewerkgesteld. Voornamelijk op initiatief van rooms-katholieke instellingen kwam hier een sociale
infrastructuur voor de mijnwerkersbevolking tot stand, waarbij
de mijnondernemingen op het tweede plan financiale of andersoortige steun verleenden. Voornoemde infrastructuur bestond o.a.
uit woningbouw door woningbouwcorporaties, een woninginspectiedienst met opzichteressen annex sociaal werksters, gezellenhuizen voor ongehuwde mijnwerkers, bi-cultureel onderwijs avant la
lettre aan de tweede generatie immigranten. Daarnaast vond op
uitgebreide schaal pastorale begeleiding plaats. Deze begeleiding geschiedde door zielzorgers, afkomstig uit landen, waaruit
belangrijke aantallen arbeiders in de mijnstreek aanwezig waren:
Duitsland, Italia, Polen. Dieteren,
D e
m i g r a t i e
i n
d e m i j n s t r e e k,p. 95-107; Brass& en Van Schelven,

Assimilatie

v a n

vooroorlogse

i m m i-

g r a n t e n,p. 184-192. Hierbij dient overigens steeds het
mogelijk dubbelkarakter van deze bemoeienissen van onderneming
en kerkelijke instanties te worden onderkend: een verhoudingsgewijs goede sociale zorg had hier als keerzijde een sterke afhankelijkheid van en verregaande sociale controle dodr bedrijf
en kerkgenootschappen, met name de r.k. kerk. Brass& en Van

Schelven, a. w., p. 24-26.
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71. Interne beleidsnota ' Woningbouw en huisvesting bij Hoogovens', 5
september 1969 (ds. 642.2, no. 1).

72.Jaarverslag van d e K N H S N.V.
1 9 2 0/2 1,p. 8-9.

73. In het huurreglement dat voor deze woningen gold, was vastgelegd, dat de opzegging van de huur wederzijds met 66n week kon
geschieden. Vgl. Huurreglement voor woningen van de KNHS te
Velsen, ongedateerd (ds. 34). Strikt genomen zou dit hebben kunnen betekenen, dat bij uitdiensttreding de woning in het meest
extreme geval reeds na een week moest worden verlaten. De indruk
bestaat, dat in de praktijk veelal een minnelijke schikking werd
getroffen; nadere gegevens hierover ontbreken evenwel.
74.

D e I J m o n d v a n stree k tot sta d, p. 17,19,
171 noot 3. In 1940 woonden 1350 van de bijna 2200 Hoogovenwerknemers in IJmuiden, a. w. , p. 171 noot 6. In deze publikatie
wordt in laatstgenoemde noot het onjuiste getal van 3000 genoemd
voor het totale aantal Hoogoven-werknemers in 1940.

75. Het omstreeks april 1922 in gebruik genomen Vrijgezellenhuis was
aan een particulier verpacht en bood onderdak aan werknemers van
buitenlandse aannemers die bij de montage van nieuwe fabrieken
en installaties betrokken waren, alsmede aan nieuwe arbeiders
van elders die nog geen onderdak hadden gevonden. In dit ' pension' werden kost, inwoning en ' bewassing van het lijfgoed' verschaft tegen een vast bedrag per onderdeel van de verzorging
waarvan men gebruik had gemaakt. Eveneens werd in het Vrijgezellenhuis dagelijks tegen betaling een warme maaltijd aan de bewoop het bedrijfsterrein
ners (grondwerkers) van de polderketen
verstrekt. Er bevond zich in het ' pension' een buffet, waar
drank- en etenswaren - met uitzondering van sterke drar k - uitsluitend door de inwoners konden worden gekocht.
'
Op overeenkomstige wijze fungeerde het Casino als herberg' voor
buitenlandse
dessommige van de nieuwe beambten, alsmede voor
die
incidenteel
vlakbij het
kundigen en hogere personeelsleden
bedrijf wilden of moesten overnachten. Schema voor de exploitatie van het Vrijgezellenhuis en het Ambtenaarscasino, 31 mei
1921; brief van ir. J.A. Teyinck aan hoofdkantoor Hoogovens Den
Haag, 13 januari 1922 (ds. 642.22, no. 1); '50 Jaar Hoogovens',
in S a m e n, XXXVII (1968) no. 9, p. 201.

76. Verslagen van vergaderingen van raad van beheer Wenckebachfonds,
14 oktober 1936 en 9 december 1936; verslag van vergadering raad
van beheer Wenckebachfonds, 8 maart 1934, zoals samengevat in
verzameling van besluiten van of voor de raad van beheer Wenckebachfonds, 1 mei 1936 onder ' naturalisatie' (ds. 641.23 Wbf,
no. 2).

77. Zie hiervoor hoofdstuk 2, subparagraaf 2.4.3.
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Hoofstuk 4

1. De Jong,

H e t

K onin kri jk

d e r

N e d e r l a n-

d e n i n d e T w e e d e W e r e l d o o r l o g, IV, p.
212.

2. De Vries, H o o g o v e n s I J m u i d e n

1 9 1 8 - 1 9 6 8,

p. 504.

3. De overneming die geschiedde onder de noemer van het door de bezetter uitgevaardigde Liquidatiebesluit 1941, heeft na de bevrijding een rechtvaardiging achteraf gekregen door de mededeling van B. van Leer, dat hij van de transactie geen kwestie van
rechtsherstel wilde maken, gezien de nauwe relaties die hij met
Hoogovens had, en de in de oorlogsjaren reeds plaatsgevonden
feitelijke integratie, De Vries, a. w., p. 502. Overigens zou
Van Leer al tijdens de oorlog hebben meegedeeld, dat hij van
deze zaak geen kwestie van rechtsherstel zou maken, notitie van
M.W. Holtrop betreffende bespreking op 25 februari 1946 met de
Opsporingsvermogensdienst (ds. 882.1 Van Leer, no. 5). Zie
voorts uitspraak van de Raad voor het Rechtsherstel, 17 maart
1947 (beschikking no. 96983) (afschrift in ds. 882.1 Van Leer,
no. 5), waarbij werd vastgesteld, dat door de N.V. Van Leer' s
Vereenigde Fabrieken was afgezien van het verzoeken om rechtsherstel, zodat de overdracht der aandelen, die in 1941 had
plaatsgevonden, en de daarop volgende liquidatie volgens het
Liquidatiebesluit niet werden aangetast.
4. De Vries, a. w., p. 488-496, 507, 515-516.
5. Onderzoek PZ-Bedrijf, De menselijke arbeid bij de KNHS, februari
1966, p. I.4.1.

6. Tabellen 20 t/m 23 zijn ontleend aan Statistisch overzicht nr.
87 van Sociale Afdeling, p. 3 (ds. 6 (031.5), no. 1); de gegevens betreffende Van Leer' s Walsbedrijven N.V. aan Beantwoording
van de op 25 februari 1941 aan Gramsbergen gestelde vragen betreffende de "staat van investatie", in Van Leer' s Walsbedrijven, p. 8 (ds. 882.1 Van Leer, no. 2); De Vries, a. w.,
p. 500.

' t Land, Korte schets van de historie van Walserij-Oost en
de voorgeschiedenis van Breedband (ongedateerd, vermoedelijk

7. Van

1965 of 1966), p. 1-2 (ds. 181, no. 5).
8. A 1 g e m e e n

H a n d e 1 s b 1 a d, 9 juli 1938 ; nota van A.

Drijver n.a.v. het bezoek aan de walsbedrijven van Van Leer op
12 maart 1941, 13 maart 1941; rapport betreffende de samenstelling van walsprogramma' s voor de platenwalserij, 4 juli 1941;
notitie van Van Ht., Het walsen van dunne . plaat in WalserijOost, 4 maart 1942 (ds. 422.1 no. 1); Van 't Land, Overzicht van
gegevens Walserij-Oost, 15 november 1965 (ds. 181, no. 6); Van
Rij, 'Walserij-Oost neemt afscheid', in S a m e n, XXII (1953),
no. 4, p. 55-57.
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9. Een treffende indicatie van deze technische structuur biedt een
rapport van Hoogovens uit maart 1941, opgesteld door i r.A.
Drijver, waarin de conclusie luidde, dat de eerste hoofdgroep
een gemoderniseerde uitvoering was van een systeem dat reeds
achterhaald was. Bovendien was de triowals niet zo vergaand
gemechaniseerd als destijds reeds in Amerika gebruikelijk was,
t.w. een gemechaniseerd systeem voor het instellen van de
drukschroeven en de banen aan weerszijden van het walstuig. De
wijze waarop met behulp van de tweede hoofdgroep werd gewalst,
kreeg de betiteling "geheel ouderwets". Nota A. Drijver n.a.v.
het bezoek aan de walserijen van Van Leer op 12 maart 1941,
5.
1 en
Nadere
t.a.p.,
p.
gegevens
arbeidsorganisatie van Walserij-Oost in deze
niet bekend.

betreffende

de

periode zijn ons

10. 'Mechanisatie van trio en duo II in W.O.', in S a m e n, XIX
(1950), no. 1, p. 9. De aard van de bij de triowals te verrichten werkzaamheden was toen nog precies dezelfde als tijdens de
oorlog, Van ' t Land, Korte schets van de historie van WalserijOost en de voorgeschiedenis van Breedband, t.a.p. , p. 1.
11. Jalink, ' Sociale implicaties van technische veranderingen',
in
M e n s e n O n d e r n e m i n g, XIII (1959), no. 2, p.
73-89.

12. H e r i n n e r i n g e n

b e dri j v e n N. V.
N. V., p. 21, 27, 38, 67.

/

a a n

V a n

L e e r's

Walseri j- 0 ost

W a l s-

K N H S

d e r
Dam, T h e a t e r
p u bliciteit, p.
103-193; 'Afscheid van Walserij-Oost', in S a m e n, XXXVI
(1967) no. 7/8, p. 150; De Vries, a. w., p. 408.

13. Van

14. Notities van A.H. Ingen Housz, 24 februari en 1 maart 1941;
notitie van L.F. Otto, Beoordeling van Van Leer' s Walsbedrijven,
3 maart 1941,p.2; verslag van bespreking tussen de heren
Gramsbergen, Holtrop en Surink betreffende Van Leer op 29 maart
1941, 31 maart 1941 (ds. 882.1 Van Leer, no. 2).

15. Beantwoording van de op 25 februari 1941 aan Gramsbergen gestelde vragen betreffende "de staat van investatie" in Van Leer' s
Walsbedrijven, t.a.p., p. 8. Recentere gegevens, voorafgaande
aan de integratie ontbreken.
16. De Groot, ' Enkele facetten van de bedrijfsgeneeskunde bij de
KNHS N.V. en aangesloten bedrijven', in M e n s e n O nd e r n e m i n g,I X (1956), no. 5, p. 357-365.

17. P. Verhoog, Schets van de ontwikkeling van de Sociale Afdeling,

3 januari 1959 , p. 23-24 (ds. 712.11, no. 3); notitie van G.S.K.
Blaauw, Sociale A fdeling Hoogovens en Nevenbedrijven, 2 maart
1943 (ds. 712.11, no. 1).

18. Overzicht van de nieuwe werkzaamheden, waarmee de Sociale A fdeling sedert 10 mei 1940 is belast, 5 januari 1942, p. 2 (ds.
712.11, no. 1).
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19. 'Hoogovens tijdens deoorlog', in S a m
p. 76-83; De Vries, a. w., p. 507-510.

e n, XXIV (1955), no. 5,

20. 25 jaar Statenwerk 1929-1954, p. 6-7, (ds. 642.3, no. 8).

21. K o r t e M e d e d e e l i n g e n, no. 8 (augustus 1940),
uitgegeven door Ned. Instituut voor Efficiency en Ned. Instituut
voor Documentatie en Registratuur.

22. t. a. p., p. 11; zie voorts Roethlisberger en Dickson,
g e m e n t a n d t h e w o r k e r (1939).

M

a

n

a-

23. P. Verhoog, Enkele aanteekeningen van de bespreking op 15 januari 1941 in het Statenhuis te Beverwijk over het onderwerp ' De
menselijke factor in de industrie', 22 januari 1941, p. 3 (ds.
(05), no. 1); P. Verhoog, Schets van de ontwikkeling van de
Sociale Afdeling, t.a.p., p. 27.
24.

Nota van L.F. Otto, Bespreking van enkele sociale vraagstukken
met het oog op de toekomst, 4 februari 1943, p. 2 en 5 (ds. 6,
no. 1).

25. Nota van 0. Wehrheim, Beschouwingen over de vorming van personeel en de regeling van de financidle positie sinds de oprichting van het bedrijf, 19 juli 1944, p. 5 (ds. 6, no. 1).
26. t.a.p., p. 13. Blaauw vroeg zich naar aanleiding van Wehrheims
opmerkingen zelfs af, wat dan wel de functie van de Sociale Afdeling zou worden, t.a.p., p. 5, kanttekening in marge.

27. Circulaire C no. 648, Regeling betreffende de uitkeering van een
tijdelijken loontoeslag, 25 juni 1940 (ds. 631.2, no. 1). M.i.v.
20 februari 1942 was voor het verkorten van de werkweek tot minder dan 48 uur de voorafgaande toestemming van de Directeur-Generaal van de Arbeid vereist. Bij ons weten is om een dergelijke
toestemming door Hoogovens niet gevraagd. Op dat moment gold de
48-urige werkweek voor dagdienst als de ' normale' . Bauer, D e
o.p e n b a r e a r b e i d s b e m i d d e l i n g g e d urende den
(1940b e zettin gsti jd
1 9 4 5) ,p. 112.

28. De Vries, a. w. , p. 474.

29. Er waren zware aanvallen in de herfst van 1942: op 22 september
werd hoogoven I buiten werking gesteld, op 27 november de oude
watertoren getroffen; de aanvallen eisten talrijke slachtoffers.
Een hevige aanval op 9 januari 1943 in de omgeving van hoogoven
II leverde negen doden en drie gewonden op, terwijl de produktie
van deze hoogoven moest worden gestaakt, a. w. ,p. 506-507.

30. Notulen van vergadering directie met Arbeiderskern en Commissie
van Overleg op

16

januari 1943 (ds. 149 Arb. kern (031.1), no.

3).

3 1.P. Verhoog, De ontslagverordening en haar gevolgen, in het bijzonder voor de losse arbeiders, 28 augustus 1940, p. 5 (ds.
622.9, no. 1).
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32. Brief van Hoogovens aan districtshoofd der Arbeidsinspectie te
Haarlem, 20 juni 1940; brief van Hoogovens aan Vertrouwensinstantie Metaalindustrie-Verordening inzake beperking van den
Arbeid, 24 juni 1940 (ds. 622.9, no. 1).

33. Zie voor het ' vast' maken van een deel van de in de kernploeg
tewerkgestelde arbeiders aan het eind van de jaren dertig:
hoofdstuk 3, paragraaf 3.2.

3 4.P. Verhoog,De ontslagverordening en haar gevolgen,in het bijzonder voor de losse arbeiders, t.a.p., p. 7.
35. Circulaire geel no. 667 D van directie, 14 september 1940 (ds.
621:623.1, no. 1). Van de mogelijkheid van aanstelling op basis
van een B-contract wordt in deze circulaire in het geheel geen
gewag gemaakt, hoewel deze op bescheiden schaal schijnt te zijn
benut.

36. In een schrijven aan het Verbond van Werkgevers had Hoogovens
hieromtrent eerder opgemerkt: "Noch de algemeene ontslagverordening, noch een vergunning-bij-voorbaat biedt in deze een uitweg, daar nimmer van een bepaald met name aangewezen werk sprake
kan zijn.", brief Hoogovens aan V.N.W. betreffende ontslagverordening, 14 september 1940, p. 3 (ds. 622.9, no. 1).

37. Notities van P. Verhoog betreffende de ontslagverordening d.d.
21 juli 1941 en 8 januari 1942 (ds. 622.9, no. 1).

38. Overigens is in feite weinig terecht gekomen van een uitvoering
van deze verordening, zoals de Duitsers die voorstonden. Vgl.
Bauer, a. w., p. 166-168.
39. Notitie van Erades over verordening no. 20/ 1943 betreffende de
beperking t.a.v. het veranderen van betrekking, 8 maart 1943
(ds. 622.9, no. 1).

40. Zie voor verwikkelingen bij Hoogovens Sijes,

D e

F e b r u a-

r i-s t a k i n g,p. 158; De Vries, a. w., p. 511-512.

41. De Jong, a. w., VI, p. 780.
42. Daarnaast bestond er een tweeslachtigheid in de positie van Generalkommissar Schmidt, die er als vertegenwoordiger van Sauckel
in Nederland naar moest streven zoveel mogelijk Nederlandse arbeiders naar Duitsland te zenden, maar anderzijds als naaste politieke adviseur van Seyss-Inquart de rust in bezet Nederland zo
min mogelijk wilde verstoren, De Jong, a. w., VI, p. 781.
43. De Jong, a. w., IV, p. 781; VI, p. 779-781; VII, p. 595.
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bedrijf konden worden gemist. De arbeidsbureaus zouden aldus
"overtollig" personeel direct weer elders te werk stellen,
zo
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op strikt rechtvaardige en correcte wijze" en in de geest van de
Hoogovenwerkgemeenschap te worden uitgevoerd. Circulaire van directie (opgesteld door Spies), Instructies voor de veiligheidsdiensten, 26 juli 1943; zie ook Instructie voor de terreinpolitie, 14 juli 1943 (ds. 913.9, no. 1).
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85. Verslag van G.S. K. Blaauw betreffende bespreking op 22 oktober
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p. 2-3 (ds. 621.1, no. 1).

86. Notitie betreffende psychotechnisch onderzoek van arbeiders,

februari 1943 (ds. 621.1, no. 1).

87.
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Rapport van P.B.M. Barbiers over de rationaliteit der psychotechnische keuringen, 10 juli 1945 (ds. 621.1, no. 1). Dit rapport was opgesteld met het oog op de bepaling van de toekomstige
beleidslijn inzake psychotechnische keuringen. De rapporteur had
hierbij, als vertegenwoordiger van de Psychotechnische Afdeling,
mogelijk een zeker belang bij de continulteit en zelfs uitbreiding van de bestaande psychotechnische selectieprocedures. Dit
dwingt ons tot het maken van enig voorbehoud t.a.v. de door ons
overgenomen conclusies uit zijn eindevaluatie.

88. Aangetekend dient te worden, dat de hierbij vermelde verwijzingen naar onderzoeken betrekking hadden op een rapport van de Nederlandsche Stichting voor Psychotechniek, d.d. 18 december 1941
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(ds. 621.1, no. 1), waarvan de eindconclusie luidde, dat er over
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derden, 9 juli 1953 (ds. 623.9, no. 1); The Netherlands Institute of Preventive Medicine, T h e a t t i t u d e s o f w o rk e r s i n t h e

steel in

d u s t r y, p.15.

85. The Netherlands Institute of Peventive Medicine, a. w., p. 16.
86. Het betrof hier een voortzetting van de reeds sinds februari
1943 bestaande situatie. Circulaire geel nr. 901 B betreffende
personeelsvoorziening, 3 december 1942; circulaire geel nr. 974
B betreffende personeelsvoorziening, instelling van een Centraal
Planbureau, 7 februari 1943 ; verslag van J.J. Veltkamp betreffende bespreking inzake contact C.P.B. met Sociale Afdeling op
20 oktober 1949, 21 oktober 1949 (ds. 712.11 Centraal Planbureau, no. 1); Informatieboekje KNHS N.V. en nevenbedrijven,
t.a.p., p. 121.

87.

Rapport van J.J. Veltkamp betreffende het aannemen van personeel
voor zeer korte tijd (' weekarbeiders'), 30 december 1949 (ds.
621: 623.1, no. 1); verslag van bespreking met het Kernbestuur op
22 maart 1950, 29 maart 1950 (ds. 623.1, no. 1); documentatie
nr. 30 aan de afdelingschefs, 3 juli 1954; nota betreffende de
'los-A-contracten', ca. april 1955 (ds. 621:623.1, no. lA).

88. Rapport betreffende de resultaten van het psychotechnisch vooronderzoek, 8 mei 1947 (ds. 621.1, no. 2).

89. Notitie van P.B.M. Barbiers betreffende nieuw kaartsysteem,

16

oktober 1946 (ds. 712.14, no. 1).

90. In september 1958 zou een procedure worden ingevoerd, waarbij
alle nog niet geteste, maar reeds aangenomen arbeiders tijdens
de introductiedag aan een psychologisch onderzoek werden onderworpen. Hierop komen wij terug in hoofdstuk 8 (band B).
91.

Bij deze stokkentest, behorend tot de ruimere categorie van de
zgn. motoriek- en reactiesnelheidstests, hanteerde men een apparaat dat bestond uit zware stokken, die aan electromagneten

waren opgehangen. Door het onderbreken van de stroom kon de

proefeider een of meerdere stokken tegelijk laten vallen, die
dan door de proefpersoon opgevangen moesten worden. De testopdracht was het opvangen van een stok, of van twee stokken tegelijk, voordat deze de grond raakte(n). Ook kon de proefieider
een claxon laten toeteren om te zien, welke eventuele schrikreacties de proefpersoon daarop vertoonde. De stokkentest werd
geacht informatie te verschaffen over de zekerheid van het gedrag in een situatie, waarin men motorisch moest reageren op van
tevoren nief volledig voorziene gebeurtenissen. Eisenga, G es c h i e d e n i s v a n d e N e d e r l a n d s e P s y-
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c h o l o g i e,p. 163 (zie aldaar afbeelding van stokkentest) ; De Zeeuw, A 1 g e m e n e P s y c h o d i a g n o st i e k, I, p. 171-172.

92. Antwoord van Hoogovens op enquete betreffende psychotechniek
van P. Leendertz, 3 september 1949 (ds. 621.1, no. 2).

93. Tekst voor kadertraining, Wat is een psychotechnisch onderzoek
en wat gebeurt daar?, augustus 1953 (ds. 621.1, no. 2).

94.

Notitie van J.F. Wemelsfelder en C. Nolst Trenit& voor R.W. van
der Giessen betreffende de verhouding Hoogovens - Nederlandsche
Stichting voor Psychotechniek, 2 januari 1958 (ds. 712.14, no.
1).

95. Pas in het begin van de jaren zestig werden dergelijke methodisch meer verantwoorde verificatie-onderzoeken met behulp van
enkele beschikbare criteria verricht, notitie van R.W. van der
Giessen voor directie betreffende na-controle van het psychologisch onderzoek, 30 maart 1961 (ds. 621.1, no. 4).

96. Verificatie-rapport van psychotechnische afdeling betreffende
periode juni - medio oktober 1948 (ds. 621.1, no. 2); verslag
van de tweede bespreking tussen de Nederlandsche Stichting voor
Psychotechniek en Hoogovens op 19 september 1950, 25 september
1950 (ds. 712.14, no. 1); H.F. Mulder, Research-notitie nr. 1,
16 december 1954 (ds. 621.1, no. 2).
97. Eerst in 1961 zou in de meeste gevallen afschaffing van de uitgebreide schriftelijke rapportage volgen en zou sedertdien nog
slechts een kernachtige samenvatting worden gegeven; zie hoofdstuk 8 (band B).

98. A. Demmers, Ontwerp voorlichtingsdienst voor het personeel der
KNHS en nevenbedrijven, 8 januari 1941; notitie van G.S.K.
Blaauw voor C.F. van Dam betreffende ontwerp introductieboekje,
9 maart 1943 ; notitie van F.H.J.d e Plot,De introductie van
arbeiders, 9 mei 1955 (ds. 644.6, no. 1); 'Het inleiden van
nieuwe arbeiders', in H o o g o v e n -K o e r i e r, II
(1946), no. 6, p. 2; Blaauw, 'Introductie in het bedrijf', in
T i j d s c h r i f t

v o o r

E

fficie n c y

e n

D o-

c u m e n t a t i e, XIX (1949), no. 10, p. 231-234. De eerste
jaargang van de H o o g o v e n-K o e r i e r was reeds
tijdens de oorlog in 1943 verschenen, als tijdelijke vervanging
van S a m e n bedoeld, maar omvatte slechts drie nummers . Pas
in 1946 verscheen de tweede jaargang van dit blad met
"bedrijfsmededeelingen voor het personeel van Hoogovens, Mekog

en Cemij".
99. Notitie betreffende algemene organisatie van de KNHS, juni 1949
(ds. 644.11, no. 1); brief van G.S.K. Blaauw aan W. Banning betreffende bedrijfsopleidingen, 16 augustus 1949 (ds. 712.16,
no. 1).

100. Wanneer betrokkenen tot hun 25e jaar als ' aankomend vakman'
hadden gewerkt en voldoende ervaringen hadden opgedaan, kon het
451

'
epitheton aankomend' vervallen, 'De bedieningsvakman. Een
nieuw beroep en een nieuwe opleiding ' , in S a m e n, XIII
(1954), no. 5, p. 88-89.

101. Verslag door A. Stoel van de studiereis in West-Duitsland en
Noord-Oost-Frankrijk door de Commissie Vakopleiding (staal) van
de Hoge Autoriteit der E.G.K.S., van 13 tot 25 september 1954,
8 oktober 1954, p. 1 (ds. 644.1, no. 1).

102. Figuur ontleend aan ds. 644.11, no. 1.
103. Notitie Bedrij fsschool voor arbeiders in dienst der KNHS, oktober 1946 (ds. 644.12, no. 1); notitie van E. Krijger, Het bedrijfsonderwijs bij de KNHS te IJmuiden, februari 1947 (ds.

644.11, no. 1); Weekbericht nr. 111 betreffende bedrijfsonderWijs, 22 juli 1948 (ds. 644.12, no. 1); brochure betreffende

bedrijfsavondonderwijs 1954-'55 (ds. 644.13:185.1); notitie van
afdeling Onderwijs voor directie, Ontwikkeling van en bijzonderheden omtrent het door de Stichting ' Bedrijfsonderwijs' gegeven onderwijs, 2 februari 1956 (ds. 644.11, no. 1).
104. Studieschema afdeling Onderwijs, 27 mei 1952 (ds. 712.16, no.
1).

105.

Notitie van A.J. van Maanen voor H.J.G. Plaat betreffende herziening onderwijs, 2 juni 1954 (ds. 644.1, no. 1); Verslag door
A. Stoel van de studiereis in West-Duitsland en Noord-OostFrankrijk door de Commissie Vakopleiding (staal) van de Hoge
Autoriteit der E.G.K.S. , t.a.p. , p. 2.

106. Notitie van J.H. Verhoog betreffende bedrijfsonderwijs, 12 december 1966 (ds. 181, no. 5); ' Stappen door het leerHngstelsel', in S a m e n, XVIII (1959), no. 4, p. 79.
107. In het onderzoeksrapport van het Nederlands Instituut voor
Praeventieve Geneeskunde T h e a t t i t u d e s o f w o rk e r s

i n

t h e

s t e e l

i n d u s t r y,p. 18, wordt

melding gemaakt van het feit dat een staflid van de Sociale Afdeling (niet nader benoemd) enige staalbedrijven in het buitenland had bezocht en was getroffen door het naar verhouding lage
percentage promoties bij Hoogovens. Dit sta flid zocht de verklaring hiervoor in het gegeven dat men in Nederlandse bedrijven in tegenstelling tot bijvoorbeeld in de V.S. meer geneigd
zou zijn om in overweging te nemen wie iemand was dan hetgeen
hij deed of presteerde.

108. Tekst lezing door P.B.M. Barbiers voor vertegenwoordigers van
het Rijksarbeidsbureau, betreffende het Hoogovenbedrij f, 12 mei
1947, p. 12 (ds. 181, no. 2); Statistisch overzicht no. 128, 18
januari 1958 , p. 5 (ds. 6 (031.5) le serie. no. 1); The Netherlands Institute of Preventive Medicine, a. w., p. 17-18.

109. Notitie van J.J. Veltkamp voor G.S.K. Blaauw, 25 augustus 1955
(ds. 622.15, no. 1).
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110. Notitie betreffende de promotiemogelijkheden voor arbeiders bij
Hoogovens, 30 mei 1949 (ds. 622.1, no. 1).
111. The Netherlands Institute of Preventive Medicine, a. w., p. 16.
Wel werden vanaf 1954 pogingen in het werk gesteld om tot een
bindingsclausule in het leerlingencontract te komen waarin het
de leerling niet mogelijk zou worden gemaakt om binnen twee
jaar na het eindexamen te emigreren, tenzij de voorheen door
het bedrijf gemaakte kosten werden gerestitueerd. Tot een dergelijke clausule is het echter niet gekomen, aangezien de verwachting was, dat het Ministerie van 0. , K. en W. hiertoe geen
goedkeuring zou verlenen en men om die reden reeds bij voorbaat
van een dergelijk verzoek afzag. In 1958 zou tot de opneming
van een bindingsclausule in een daartoe strekkende scholingsovereenkomst tussen de onderneming en personeelsleden die een
cursus in bedrijfstijd gingen volgen, worden overgegaan. Notitie van E. Meijer voor G.S.K. Blaauw, 12 augustus 1954 (ds.
644.11, no. 1); notitie van afdeling Onderwijs (A. Scherer) betreffende scholingsovereenkomst, 10 mei 1958 (ds. 644.12 bedrijfsdagcursussen, no. 1).

112. Tekst van voordracht
en contactcommissie,
en 13 februari 1958,

door P. van Delden voor ondernemingsraad
' Het leiden van onze ondernemingen', op 11
p. 7 (ds. 185.15: 144.2 Van Delden).

113. De rooms-katholieken hadden gemeend zich van medewerking te
moeten onthouden. De r.k. instanties ter plaatse zouden aanvankelijk slechts hebben willen meedoen, indien aan een aantal
eisen werd voldaan. Met name diende iedereen te worden ' gescreend' op linkse geori@nteerdheid, in het bijzonder communistische gezindheid. Hieraan werd vanuit Kennemerstaten echter
niet tegemoet gekomen. Interview van auteur met G. Broedelet,
ex-APC Koudband I Breedband, 5 augustus 1983.
114 . Demmers, ' Hoogovenstaten wordt Kennemerstaten ', in S a m e n,

XIX (1950), no. 11, p. 3-5; 25 jaar Statenwerk 1929-1954, p.
8-9 (ds. 642.3 Hoogovenstaten etc., no. 8).

115. 'Hoogovenstaten gaat verdwijnen', in H o o g o v e n-K o er i e r, VII (1951), no. 3, p. 2. Bij de voorbereiding van deze
reorganisatie was de zorg voor de ontspanning binnen het bedrijf door de initatiefnemers tot de totstandkoming van Kennemerstaten nog aangeduid als ' bedrijfbindingswerk' . Uiteindelijk
is echter besloten deze term niet te hanteren teneinde elke associatie met opzettelijke pogingen tot versterking van de identificatie van werknemers met het bedrijf te vermijden.

116 . Voorzanger, ' Waarom Hoogovenstaten? ', in M e t
Open
L u i k e n, oktober 1950, p. 1-7; notitie van G.S.K. Blaauw
betreffende reorganisatie van Hoogovenstaten, 3 juni 1950 (ds.
642.3 Hoogovenstaten etc., no. 6).
117. A.H. Ingen Housz, Overpeinzingen naar aanleiding van de studie

van pater Rosier in S o c i a a l K o m p a s, III (1955), no.
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2-3, 29 april 1956 (te Capri in Italid), p. 12 (prive-archief
A.H. Ingen Housz).
118. ' Bedrijfspaedagogiek,

heeft het bedrijfsleven een opvoedende

taak?', referaten gehouden op het negende T.I.V.0.-congres op

24 en 25 september 1949, p. 12, 21-22, 25, 30-34; Fetter, 'De
opvoedende taak van het bedrijfsleven', in M e n s e n 0 nd e r n e m i n g, III (1949/50), p. 384-389.

119. S o c i a l e a s p e c t e n
l i s a t i e,p. 17-18.

v a n

d e

i n d u s t r i a-

Maatsc h a p p i j p r o b l e120. Banning, M o d e r n e
m e n (1953, le dr.), p. 62-71; brief van G.S.K. Blaauw aan W.
Banning betreffende bedrijfsopleidingen, t.a.p. Ofschoon in de
betreffende beleidsdocumenten van Kennemerstaten meermaals van
' massaficatie' wordt
gesproken, hanteren wij hier steeds de in
de toenmalige literatuur gehanteerde term ' massificatie' .
121. Tekst van lezing door H. Voorzanger over taak en plaats van de
personeelsvereniging op Sociale Avond, 27 februari 1950,p.1
(ds. 185.15, no. 1); Voorzanger, 'De taak van het bedrijfsleven
met betrekking tot de vrije-tijdsbesteding der werknemers', in

T i jdsc hri f

t

voor

Maats

c h a p p e l i j k

W e r k, V (1951), no. 16, p. 273-275.

122. Nota van dagelijks bestuur Kennemerstaten betreffende doelstellingen, werkwijze en activiteiten van het Industrievolkshuis
Kennemerstaten, december 1951, p. 3 (ds. 642.3 Hoogovenstaten
etc., no. 7) .

123. t.a.p.; Blaauw en Voorzanger, ' Sociaal-culturele opbouw in een
industrialiserende samenleving', in M a a n d b l a d v o o r
d e

G e e s t e 1 i j k e

(1953), no.

10

V 0 1 k s g e z o n d h e i d, VIII

(Industrialisatie-nummer), p. 270-276.

124. Persoonlijke notitie van H. Voorzanger voor G.S.K. Blaauw, zeer
waarschijnlijk daterend uit januari 1953 (ds. 642.3 Hoogovenstaten etc., no. 8).

'
125. Inleiding door C. Nierop, Massificatie in onderneming en beC h r i s t eVerbaal
drijfstak ',
in
P r o c e s
C o n f e r e n t i e
li jk
Sociale
1 9 5 2,
p.
140-167.

126. Peper, V o r m i n g
64-66.

127. Met name was populair:
d e v e 1 0 p m e n t

van
Pacey,
o f

Welzi jn

s

beleid, p.

Readings

s e t t 1 e m e n t

in

the

w o r k. Vgl.

nota van dagelijks bestuur Kennemerstaten betreffende doelstel-

ling, <verkwijze en activiteiten van het Industrievolkshuis Kennemerstaten, t.a.p., p. 14.
128. Peper, a. w., p. 67-74, 83-85.
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129. Deze acties geschiedden op instigatie van het dagelijks bestuur
en het algemeen bestuur van het Centraal Sociaal Werkgevers
Verbond, die zich daarbij o.a. lieten leiden door de gedachte,
dat het hier om een nationaal probleem ging en het tevens een
zakelijk belang van de hoogste orde was, dat de werkgevers ook
in de toekomst de beschikking kregen over personeel dat begrip
had voor orde en netheid en dat tevens gemeenschaps- en verantwoordelijkheidsbesef bezat. Het bevorderen van deze eigenschappen onder de toekomstige arbeiders is datgene wat met deze
acties wordt beoogd, zo luidde de tekst in de betreffende circulaire uit 1950 van het dagelijks bestuur van het C.S.W.V. De

financiale steun ging veelal naar clubhuiswerk van organisaties, aangesloten bij de Hervormde Jeugdraad en de Stichting
Clubhuizen voor Ongeorganiseerde Arbeidersjeugd. Slechts in die
gevallen waar plaatselijke samenwerkingsverbanden bestonden,
zoals o.a. in Amsterdam en Rotterdam het geval was, werd ook
financi5le steun verleend aan het massajeugdwerk onder verantwoordelijkheid van de R.K. Kerk en de Gereformeerde Kerken.
Vanaf 1956 zou ook rechtstreeks aan het buurthuiswerk van de
Nederlandse Bond voor Sociaal-Cultureel Vormingswerk en aan de
(gereformeerde) Stichting Evangelisch Herstel en Opbouw steun
worden verleend. Sedert juli 1954 had W. Bakker, vertegenwoordiger van Hoogovens in het curatorium van F.I.V.O.Y. , ook zitting in de betreffende landelijke commissie van het C.S.W.V.
Circulaire van dagelijks bestuur van het C.S.W.V. aan de werkgevers in verband met C.S.W.V.-actie Massajeugd 1950-'51, december 1950 ; notitie van G.S.K. Blaauw voor de directie betreffende steun massajeugdwerk, 2 juli 1954; brief van Hoogovens
aan de Commissie Massajeugdwerk van de C.S.W.V., 11 augustus
1955 ; notitie van G.S,K. Blaauw voor de directie betreffende
steun massajeugdwerk, 22 november 1956 (ds. 25 Commissie Massa-

jeugdwerk).

130. Deze stelling werd overigens wel betrokken, nadat de directie
bij monde van Ingen Housz ultimo 1952, in verband met de motivering van bedrij fsuitgaven ten behoeve van Kennemerstaten,

aanvankelijk enige twijfels ten aanzien van het nut van dit
volkshuis voor het bedrij f had geuit. Na een uitvoerige toelichting op achtergronden, doelstellingen en opzet van het industrievolkshuiswerk kon de directie zich evenwel met een blijvende, gedeeltelijke subsidi6ring van Kennemerstaten verenigen,
naar rato van het aantal betrokken Hoogovenwerknemers( gezinnen). Notitie betreffende vragen die Ingen Housz zich stelt,
december 1952; notitie van G.S.K. Blaauw betreffende het nut
van Kennemerstaten voor ons bedrijf, 2 januari 1953 (ds. 642.3

Hoogovenstaten etc., no. 8).
131. Notitie van G.S.K. Blaauw betreffende het nut van Kennemerstaten voor ons bedrijf, t.a.p., p. 2. Soortgelijke gegevens betreffende de jaren 1954 en 1955 ontbreken.

132. Notitie van G.S.K. Blaauw voor de directie betreffende steun
massajeugdwerk, 2 juli 1954; notitie van G.S.K. Blaauw en Pol
voor de directie betreffende steun massajeugdwerk, 22 juli
1955; notitie van Pol voor de directie betreffende steun massajeugdwerk, 22 november 1956 (ds. 25 Commissie Massajeugdwerk).
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133. D e I J m o n d

van

stree k

tot

sta d, p.iii.

De overige industri5le bedrijven ter plaatse droegen tezamen
f 20.000,- en de betreffende gemeenten eveneens f 20.000,- bij.

Brief van Stichting Noordholland voor Maatschappelijk Werk aan
directie Hoogovens betreffende subsidi5ring IJmond-onderzoek,
29 augustus 1955; brief van Hoogovens aan Stichting Noordholland voor Maatschappelijk Werk, 21 november 1955 (ds. 25 Stichting Noordholland voor Maatschappelijk Werk, no. 1).

134. Aldus een parafrasering van W. Bakker in een terugblik uit
1957: W. Bakker, 'Christen zijn in de wereld van de industrie'
(II), augustus 1957, p. 3 (ds. 1442 W. Bakker priv&stukken: lezingen en publikaties betreffende Kerk en Industrie).
135.

Blaauw en Voorzanger, ' Sociaal-culturele opbouw in een indus-

trialiserende samenleving', in M a a n d b l a d

G e esteli jk

e

Volk

voor

s g e z o n d h e i d,

de

VIII

(1953), no. 10 (Industrialisatie-nummer), p. 273; W..Bakker,
'Christen-zijn in de wereld van de industrie' (II), t.a.p., p.
3-5 ; W. Bakker, Het werk van de stichtingen ' Evangelie en Industrie', februari 1958 (ds. 1442 W. Bakker priv&stukken: lezingen en publikaties betreffende Kerk en Industrie); zie ook
artikelen van Bakker over soortgelijke kerkelijke activiteiten
in andere Europese landen: ' De belangstelling van de Kerk voor
de mensen in de industrie' (I t/m IV), in B e 1 i j d e n e n
b e 1 e v e n, 23 en 30 november, 7 en 14 december 1956. Zie
'
voorts Berg en Norel, Kennemerland', in W. Banning (red.),
H a n d b o e k p a s t o r a l e

s o c i o l o gie, II, p.

113-114; Schippers, 'Kerk en industrialisatie', in Dirker e.a.,
D e i n d u s t r i a l i s a t i e e n o n s volk, p.
249-250, 254-256.

136. Aldus een parafrasering in een historische terugblik in nota
van bestuur Stichting ' Evangelie en Industrie' over de voortzetting van de Stichting Evangelie en Industrie in de IJmond,
februari 1965 (ds. 25 E.I.B.A., no. 1). Zie voorts Steigstra,
Enkele informaties omtrent het werk van de Stichting ' Evangelie
en Industrie IJmond', t.a.p., p. 6.
137. Zinsnede uit de Bisschoppelijke richtlijnen voor de geestelijke
ontwikkelingsgebieden van het bisdom Haarlem, september 1954,
zoals geciteerd in Bakker, ' Christen-zijn in de wereld van de
industrie' (II), t.a.p., p. 2.
138.

' Kroniek van het Bedrijfsapostolaat over de jaren 1949-1964' in
M e d e d e l i n g e n b l a d van het r.k. Bedrijfsapostolaat
in de IJmond, speciale feestuitgave, september 1964, p. 1-2
(ds. Peregrinus-stichting, no. 2) ; Van Iersel, S i g n a a l
o p r o o d (1948) ; brochure D i e n s t i n d e I n d u stri5le S a m e n l e v i n g v a n w e g e d e K e rk e n, p. 6.

139. Boelen, ' De Maatschappelijke en culturele opbouw van de nieuwe
Sociaal
IJmondsamenleving' ,
in
K a t h01ie k
T i j d s c h r i f t,X I (1959), no. 5 (speciaal IJmond-nummer), p. 112.
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140. ' Kroniek van het Bedrijfsapostolaat over de jaren 1949-1964' ,
t. a. p., p. 1-3. W. Bakker, 'Christen-zijn in de wereld van de
industrie' (II), t.a.p., p. 6-7.
141. Aldus een karakterisering in brochure,
I n d u s t r i a l e

D i e n s t i n d e
v a n w e g e

Samenleving

d e K e r k e n, p.9.
142. Dirker e.a., D e

i n d u s t r i a l i s a t i e

e n

ons

v 0 1 k, p. 249-250, 254-257.

143. Een duidelijke uitzondering vormde de opsteHing van de r.k.
clerus te Beverwijk - niet het r.k. Bedrijfsapostolaat aldaar
-, die nog vrij lang vast hield aan de eigen rooms-katholieke

identiteit bij het pastorale werk en het uit dien hoofde liet
afweten bij gezamenlijke activiteiten van plaatselijke kerkgenootschappen en particuliere organisaties. Zo bestond een eigen
organisatie voor het werk onder de rooms-katholieke ' massajeugd' . Deze behoefde naar de mening van de K.A.B. een eigen
vorming, 'K.A.B. contra Kennemerstaten', in K e n n e m e r1 a n d, 20 september 1952.

144. Brief van Hoogovens aan de Stichting ' Evangelie en Industrie
IJmond', 26 september 1952; notitie van G.S.K. Blaauw voor A.H.
Ingen Housz betreffende aanvrage om subsidie door de Stichting
' Evangelie en Industrie' , 16 juli 1954; brief van Hoogovens aan
'
de Stichting Evangelie en Industrie IJmond' , 19 september
1955; notitie van G.S.K. Blaauw voor A.H. Ingen Housz, 25 februari 1957 (ds. 25 E.I.B.A., no. 1). In 1949 en 1950 heeft
Hoogovens ook jaarlijks een bedrag van f 500,- bijgedragen in
de bezoldiging van een w.i.k.a. van de Ned. Hervormde Gemeente
te Beverwijk, de heer Wallenburg, die bemoeienis had met de
Friese arbeiders die waren ondergebracht in huize ' Westerduin'
te Wijk aan Zee (zie Hoofdstuk 7, subparagraaf 7.3.3), niet
uitgegane brief van Hoogovens aan het College van Kerkvoogden
der Ned. Hervormde Gemeente Beverwijk, 13 februari 1951,
kanttekeningen in marge van G.S.K. Blaauw, bestemd voor J.J.
Veltkamp (ds. 642.321 Westerduin, no. 3).
Hoofdstuk 6
1.

The Netherlands Institute of Preventive Medicine ,T h e a tof w o r k e r s in t h e s t e e l i n-

t i t u d e s

d u s t r y (juni 1955) en van hetzelfde instituut, T h e a t-

of

w o r k e r s
in t h e
c h a n g e s

t i t u d e s
c a l

t o w a r d s

steel

t e c h n i-

in d ustr y

(1957). Kortheidshalve zijn deze publikaties in het navolgende
steeds door middel van de gehele of verkorte titel aangeduid.
2. European Productivity Agency, S t e e 1 w o r k e r s
and
technical p r o g r e ss, p. 9; T h e a t t i t ud e s of w o r k e r s i n the
steel i n d u sHet
E.P.A. Project no.
betrof
t r y, p. I.
overkoepelend project
164. De onderzoeken in de andere landen werden verricht door het
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Institut de Sociologie Solvay; Universit& Libre de Bruxelles;
Instituto di Psicologia dell' Universita Cattolica del Sacro
Cuore, Milaan; Institut des Sciences Sociales du Travail, Universit& de Paris; Department of Social Science, University of
Liverpool; Sozialforschungsstelle an der Universitat Miinster,
Sitz Dortmund. Tevens heeft, in samenwerking met de onderzoeksinstituten in de betreffende zes landen, een soortgelijk onderzoek plaatsgevonden in Finland; dit overigens niet in opdracht
van de European Productivity Agency.
3. Overigens betrof dit het restant (na overlijden, ziekte, ontslag
e.d.) van een oorspronkelijke steekproef van 94 man, terwijl bovendien van hen slechts 69 daadwerkelijk de onderhavige technische veranderingen in de Martinstaalfabriek hadden meegemaakt.
Dit gevoegd bij de relatief kleine omvang van de steekproef
dwingt tot enig noodzakelijke voorbehoud ten aanzien van de interpretatie van de betreffende gegevens. T h e a t t i t ud e s of w o r k e r s i n t h e
steel i n d u st r y, p. III-IV.

4. Jalink,

' Sociale

M e n s

5. Van

e n

implicaties van technische veranderingen',

in

O n d e r n e m i n g, XIII (1959), no. 2, p. 74.

Rij,'Walserij-Oost neemt

afscheid',

in

S a m e n, XXII

(1953), no. 4, p. 55-57.

6.T h e

a t t i t u d e s

technical
d ustry, p.6.

of

c h a n g e s

7. a. w., p. 5-7; Van Dam,

w o r k e r s

in

t h e

t o w a r d s
s t e e l i n-

I J z e r e n s t a a l (1948), p.

80-86, 91-95.
8. Zie T h e

a t t i t u d e s o f w o r k e r s
t o w a r d s
t e c h n i c a 1 c h a n g e s, p. 7-8 voor een nadere toe-

lichting op de aard der werkzaamheden van de diverse arbeiderscategorie6n.

9. a. w. p. 9.
10. a. w., p. 8a en 10; Long, Umbert, Ifft & Kaplan, Luik N.V.,
Managements Consultants, The Hague, Some sociological remarks
with regard to the East Mill, May 1951 (ds. 422.1 Walserij-Oost,
no. 3).

11. Notitie van B. de Jonge betreffende het in bedrijf stellen van
Blokwalserij en Breedbandinstallatie met gelijktijdig verminderen van de produktie van Walserij-Oost, 16 augustus 1951 (ds.
422.1 Walserij-Oost, no. 3); T h e
a t t i t u d e s
of
w o r k e r s t o w a r d s t e c h n i c a l c h a n g e s,
p. 21-22; Jalink, t. a. p., p. 85-87. De bedrijfsarts, H.
Voorzanger, had tijdens een bezoek aan een gelijksoortige breed-

bandwalserij in Engeland, i.c. Richard Thomas & Baldwin Ltd.,
zich uitvoerig op de hoogte gesteld van de functie-eisen in fysiologisch opzicht. Op grond van deze bevindingen vonden destijds de medische keuringen voor onderscheiden functies plaats.
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Verslag van H. Voorzanger van reis naar Engeland van 21 tot 27
januari 1952, 4 maart 1952 (ds. 643, no. 4 A).

12. Rede door B. de Jonge, Opleidingsproblemen bij de omschakeling
naar een Breedbandwalserij (1956), p. 6 (ds. 185:15:144.21 De
Jonge, no. 1).
13. t.a.p., p. 6.

14. De volgende regeling kwam tot stand: telkens wanneer een groep
arbeiders naar Breedband werd overgeplaatst, werd het weekloon
(inclusief ploegentoeslag) dat deze arbeiders voordien verdienden, gedurende zes maanden ' bevroren' . In deze periode werden de

lonen van de desbetreffende Breedbandafdeling vastgesteld. Na
deze zes maanden ontvingen degenen die in loon vooruit gingen,
onmiddellijk hun nieuwe loon. Maar degenen, van wie het loon
daalde, behielden hun ' bevroren' loon gedurende nog eens drie
maanden; aan het eind van deze periode daalde hun uurloon met
2 ct.; na weer eens drie maanden opnieuw met 2 ct. enz., totdat
zij hun nieuwe loonniveau hadden bereikt. Dankzij dit systeem
bereikte een aantal arbeiders nooit de onderste grens van hun
schaal, omdat zij er in slaagden in hoger betaalde functies te
komen voor de afloop van de laatste periode van drie maanden.

of w o r k
tec hnical c h a n ges, p.23.
T h e

a t t i t u d e s

e r s

t o w a r d s

15. Jalink, t. a. p., p. 87-88.
16. Zie voor nadere details rede B. de Jonge, t.a.p., p. 10-11.

17. Jaiink, t. a. p., p. 76-77.
18.

a t t i t u d e s
of w o r k e r s
c h n i c a l c h a n g e s, p.15.

T h e

te

t o w a r d s

19. a. w., p. 14 en 16; notitie van L. den Ouden, Productieproces en
mechanische installatie van Blokwalserij en Breedbandwalserijen,
26 september 1953 (ds. 181, no. 2a); Van Dam, I J z e r e n
s t a a l (1957), p. 172-192.

20. Bij de inbedrijfstelling van Breedband bestonden in de Amerikaanse staalindustrie reeds zgn. 'inspection lines' die rechtstreeks aan de vertinningsbanen waren geschakeld, waardoor alle
behandelingen van de plaat mechanisch geschiedden en &6n inspectrice per baan de oppervlaktebeoordeling kon uitvoeren. Louter
om bedrijfseconomische redenen is echter afgezien van het plaatsen van dergelijke kostbare installaties en heeft men bij Breedband op grotere schaal controleuses ingezet. (In juni 1953 waren
dit vier groepen van in totaal ca. zeventig controleuses en vier
groepsleidsters). Nog een andere reden waarom het bedrijf voor
de betreffende inspectietaken meisjes had ingezet, was dat elders was gebleken, dat voor het omgaan met het nogal lichte en
tere blikmateriaal vrouwenhanden beter geschikt waren dan die
van mannen. Ook was gebleken, dat meisjes het werk dat een vrij
grote nauwkeurigheid vereiste, veel secuurder verrichtten. In
buitenlandse staalbedrijven werd dit werk dan ook eveneens door
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meisjes gedaan, behalve in Engeland waar de vakbonden hiertoe
geen toestemming hadden gegeven. Overigens zouden ook de Engelse
staalbedrijven later tot de ondervinding komen, dat mannen niet
geschikt waren voor dit werk.
Wellicht de belangrijkste reden was echter, dat het werk geen
promotiemogelijkheden bood, terwijl men hierin over het algemeen
ook niet voor zijn gehele leven bevrediging zou kunnen vinden.
Om die reden had de Medische Dienst aanvankelijk voorgesteld om
in de sorteerhal oudere arbeiders en voor andere afdeUngen af-

gekeurde arbeiders te plaatsen, welke gedachte echter spoedig op
de achtergrond was geraakt. De bedrijfsleiding zag in het feit,
dat het hier om functies zonder enig perspectief ging, een gegronde reden om juist daarom geen mannelijke arbeiders maar
meisjes aan te trekken, er van uitgaande dat laatstgenoemden in
meerderheid na enige tijd het bedrijf wegens huwelijk zouden
verlaten. Een hiermee samenhangende beleidslijn was, dat gehuwde
vrouwen niet werden aangenomen en de meisjes werden ontslagen,
wanneer zij in het huwelijk traden. Door de Algemene Nederlandse
Metaalbewerkers Bond (A. N.M.B. ) werd op deze beleidslijn destijds publiekelijk .kritiek geuit, naast lovende opmerkingen overigens over de goede verzorging van het vrouwelijk personeel
door het bedrijf. Het bedrijfsleven zou het aan de gehuwde vrouw
zelf moeten overlaten onder welke gezinsomstandigheden zij wilden blijven werken. Volgens deze vakbond was het niet binijk om
werk dat men niet voor onbepaalde tijd aan mannelijke arbeiders
wilde overdragen, wel blijvend te laten verrichten door vrouwen.
Waren er bij Hoogovens geen andere werkzaamheden te vinden die
in de toekomst ook door vrouwen konden worden uitgevoerd?, zo
stelde zij. De vakbond vond bij de bedrijfsleiding voor haar
kritiek kennelijk geen gehoor, gezien het feit dat in deze periode vrouwen alleen bij de blikcontr6le werden ingeschakeld en
niet bij andere produktietaken. Drijver, ' De nieuwe fabrieken
voor dunne plaat en blik te IJmuiden' , overdruk uit D e I ng e n i e u r, 1952, nrs. 43 en 51, en 1953, nrs. 15 en 21, p.

17; ' Bezoek aan de Hoogovens in IJmuiden. Moderne meisjes in een
modern bedrijf' , in 6 0 j a a r S t. E l o y, mei 1962, geen
paginanummering; ' Waarom begonnen de Hoogovens er aan en hoe
gaat het nu?, in D e S c h a l m,X (1955), no. 8, p. 126. Zie
voorts Van Elteren, ' Vrouwenarbeid in een ' mannenbedrij f' ; de
blikcontroleuses bij Breedband N.V. 1953-1962' , te verschijnen
in I n d u s t r i d l e

2 1.

A r c h e o l o g i e i n 1986.

Het navolgende is vooral gebaseerd op T h e

of

w o r k e r s
g e s, p. 16-17.

t o w a r d s

a t t i t u d e s

technical

c h a n-

22. a. w. , p. 20. Nadere kwantitatieve gegevens betreffende de verdeling van arbeidersfuncties bij Breedband in juli 1954 ontbreken in het onderhavige rapport, zodat een gedetailleerder vergelijking niet mogelijk is. Zie a. w., Appendix E, p. 118-119 voor
gegevens betreffende Walserij-Oost 1952 en Breedband 1956.

23. Zie voor een gedetailleerde beschrijving van taakinhouden en
functie-eisen ten aanzien van het bedieningspersoneel bij de
koudwalsinstallaties omstreeks 1958: Rapport van Raadgevend
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Bureau Berenschot, G r a a d
e n

v a n

b e 1 0 n i n g s w i j z e, p.

m e c h a n i s a t i e

46-47, bijlage 6, p. 5.

24. 'Het eind van het gemartel', in S a m e n, XXIX (1960), no. 2,
p. 38.

25. 'Pakt u het maar in', in S a m e n, XXVIII (1959), no. 7/8, p.
146-148.

26. T h e

te

a t t i t u d e s
of w o r k e r s
c h n i c a l c h a n g e s, p.17.

t o w a r d s

27. 'In het huis van de blokwalsreus', in S a m e n, XXIII (1954),
no. 12, p. 272-273.

28. Overigens delen wij in dezen de kritiek van Kern en Schumann op
de positie van Popitz c.s. Waar laatstgenoemden de opvatting
'
huldigden, dat de Steuermann' geen echte ' Dispositionsspielraum' had, ook niet samen met anderen, stelden Kern en Schumann
o.i. terecht, dat er wel degelijk van een zekere besluitvormingssituatie sprake was, daar zich zeker destijds bij het wals(of stuur) proces niet eenduidig Met vastleggen wat de juiste,
c.q. de beste beslissing was. Kern en Schumann, I n d u st r i e a r b e i t

u n d

A r b e i t e r b e w u s s t-

s e i n, I, p. 92-93, II, p. 26, noot 51.
29. Notitie van L. den Ouden, Productieproces en mechanische installatie van Blokwalserij en Breedbandwalserijen, t.a.p., p. 6.
30. Jures en Kesting, T h e a t t i t u d e s o f w o r k e r s
i n t h e m e t a l l u r g i c i n d u s t r y,p. 100. Deze
auteurs maakten deel uit van het onderzoeksteam van H. Popitz.
In dit verband verwijzen zij zelf ook naar de desbetreffende
werkbeschrijvingen in Popitz e.a., T e c h n i k u n d A rb e i t e r b e w u s s t s e i n,p. 45, 90, 125, 194.
31.

a t t i t u d e s
of w o r k e r s
c h n i c a l c h a n g e s, p.18.

T h e

te

t o w a r d s

32. Hierbij dient men zich er rekenschap van te geven, dat Breedband
in 1956 ongeveer 70 % meer arbeiders had dan Walserij-Oost in
1952.
33.

T h e

of w o r k e r s
c h a n g e s,p. 17-20.

a t t i t u d e s

t e c h n i c a l

t o w a r d s

34. Jalink, t. a. p. , p. 77.
35.

T h e

a t t·i t u d e s

tec hnical

of

w o r k e r s
c h a n g e s, p.25.

t o w a r d s

36. a. w., p. 26.

37. Jalink, t. a. p., p. 78-79.
38. Ten onrechte wordt met name in de samenvattende gedeelten van
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het betre ffende onderzoeksverslag de suggestie gewekt, als zou
hier sprake zijn geweest van een algemene toename van functies
die ' intellectuele capaciteiten' van het arbeiderspersoneel vereisten. Dit terwijl er in het verslag zelf reeds indicaties zijn
voor een sterke differentiatie. Voornoemde onjuiste suggestie is
wellicht mede een uitvloeisel van een al te klakkeloze overname
van de door de ge5nqueteerde arbeiders gegeven antwoorden op de
vragen dienaangaande. Aannemelijk lijkt, dat deze arbeiders onder een toename van geestelijke arbeid vooral doelden op werk
dat minder lichamelijke inspanning, maar veeleer verantwoordelijkheid en voortdurende concentratie vereiste. In het eerder
vermelde, soortgelijke onderzoek van Jures en Kesting in Duitsland, waarbij o.a. operators in een voor die tijd zeer moderne
walserij waren geTnterviewd, kwamen de onderzoekers - na bestudering van de betreffende interviewprotocollen - tot de conclusie, dat de antwoorden van deze arbeiders die eveneens een zeer
hoge gemiddelde score op toename van geestelijke arbeid inhielden, op dergelijke wijze dienden te worden geinterpreteerd,
Jures en Kesting, a. w., p. 79-81.
39.

Werkontledingsformulier (bij instructie van nieuw werk), o.a.
gebruikt in de bedrijfskadertrainingen en de trainingsweek voor
naar de V.S. uitgezonden, toekomstige werknemers van Breedband
N.V., Bijlage bij notitie van afdeling Bedrijfskadertraining betreffende trainingsbehoeften N.V. Breedband, 21 oktober 1950
(ds. 644.4 lager kader, no. lA).

40. Rede B. de Jonge, t.a.p.,

6

41. Het was namelijk gebleken, dat het verwerken van een gecomprimeerde cursus als de onderhavige in vier weken achter elkaar
deze veelal oudere arbeiders te zwaar belastte. Het rendement
werd geacht hoger te liggen, wanneer de cursus met tussenpozen
zou' worden gegeven en wanneer de deelnemers de tijd kregen het
geleerde te verwerken.
42. Rede B. de Jonge, t.a.p., p. 8-10.

43. European Productivity Agency, a. w., p. 32.
44. Rede B. de Jonge, t.a.p. p. 9.

45. European Productivity Agency, a. w., p. 31.
46. Jalink, t. a. p., p. 80-81.
47.

T h e

a t t i t u d e s

tec hnical

c h a n g

of

w o r k e r s

t o w a r d s

es,p.17.

48. Een andere mogelijkheid zou nog kunnen zijn, dat de beheersing
van de arbeid in sterkere mate in de technische outillage was
voorgeprogrammeerd en/of door de afdeling Planning was voorbereid, zodat er uit bedrij fsoogpunt minder noodzaak tot rechtstreekse supervisie (door bazen en voorlieden) bestond. Dit zou
door de arbeiders als een relatief grotere vrijheid - vergeleken
met.de situatie in het verleden - kunnen zijn ervaren. Vgl.
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'

hiertoe de niet empirisch onderbouwde opmerkingen terzake in
European Productivity Agency, a. w. , p. 36 : "Problems of discipline have changed their emphasis and have become problems of
pace or of the organization of the work". Een dergelijke deelverklaring lijkt echter moeilijk te rijmen met de door 62 % van
de ondervraagden ervaren strengere supervisie bij Breedband, in
vergelijking met die in Walserij-Oost. T h e a t t i t u d e s

of

w o r k e r s
g e s, p. 35.

t o w a r d s

technical

c h a n-

49. Dit laatste is echter geen wet van Meden en Perzen. Zo vond men
in een soortgelijk onderzoek in de Franse staalindustrie in dezelfde periode, dat juist het intercom-systeem de onderlinge solidariteit der arbeiders, werkzaam in geisoleerde cabines en
stuurhuizen, had versterkt . European Productivity Agency, a. w. ,
p. 33.

50. a. w., p. 33-35. 44 % van de ondervraagden was van mening, dat

de fabrieksregels bij Breedband stringenter werden toegepast dan
in Walserij-Oost.

51.

T h e
a t t i t u d e s
of w o r k e r s
s t e e 1 i n d u s t r y, Appendix B.

i n

t h e

52. a. w., p. 23a.

53. a. w., p. 23-24.
54. a. w., p. 27-28.

55. a. w., p. 24-26.
56.

aan het personeel, werkzaam

Circulaire

in de staalfabriek,31

mei 1951 (ds. 622.11, no. 1).
57.

T h e
a t t i t u d e s
of w o r k e r s
s t e e l i n d u s t r y,p. 43-46.

i n

t h e

58. a. w., p.

30a. Aldaar is abusievelijk niet de 25-ton kraan in de
laadhal op de tekening aangegeven, terwijl deze wel in de tekst
is vermeld.

59. Ontleend aan Informatieboekje eind 1957 of begin 1958, onderdeel
Staalfabriek I (centraal archief Hoogovens).
60. a. w., p. 29-30. Van Dam, I J z e r e n s t a a l (1957), p.
131-140.
61.

T h e

s t e e l

of

w o r k e r s
i n d u s t r y,p. 30-33.

a t t i t u d e s

62. a. w., p. 33.
63. a. w., p. 35.
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i n

t h e

64. Pas in 1957 zou een meer uitgebalanceerde, eigen werkclassificatie worden ingevoerd ; zie hiervoor hoofdstuk 9 (band B) .
65.

T h e
a t t i t u d e s
of w o r k e r s
i n
t h e
s t e e l i n d u s t r y,p. 37-38. Zie aldaar tabel III-4
voor nadere specificatie.

66. a. w., p. 39.
67.

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk reeds is vermeld, dient
deze steekproef met het nodige voorbehoud te worden bezien.
Daarnaast is er het probleem van vertekeningen in de perceptie
op het tijdstip van onderzoek, enige jaren na de betreffende
veranderingen.

68. In het onderzoeksverslag wordt dit grote percentage neutrale
antwoorden min of meer wegverklaard door middel van de redenering, dat het merendeel van de ge5nqu&teerden tot de categorie
handarbeiders behoorde en dat een aanduiding als "hersenwerk"
zou appeleren aan de indertijd bij arbeiders gevoelig liggende
kwestie van de relatief lage maatschappelijke status van handarbeidersfuncties, a. w., p. 58.
Als gevolg hiervan zouden arbeiders zich in hun antwoorden ter
zake meer op de oppervlakte hebben gehouden, zo wordt hiermee
gesuggereerd. Toch vermogen wij niet in te zien, waarom deze
percentages niet ' at face value' zouden kunnen worden genomen.
Het beeld dat hieruit oprijst, wijkt immers ook niet sterk af
van de hiervoor gesignaleerde tendenties in de veranderingen
binnen de functiehi5rarchie.
69.

T h e

a t t i t u d e s

of

w o r k e r s

i n

t h e

steel in d ustr y, p.47.
70. a. w., p. 66.

71. a. w., p. 59. Een kwantitatieve precisering ontbreekt.
72. Zie voor impressionistische beschrijvingen

hiervan ' Staalwerin
kers',
S a m e n, XXVI (1957), no. 5, p. 80-82; H e r i nn e r i n g e n a a n d e M a r t i n s t a a l f a b r i e k,
p. 34, 45, 47, 68, 81, 96, 113.

73.

Chadwick-Jones,

Journal

'

Managerial leaderschip

of

in a steelworks',

M a n a g e m e n t

in

S t u d i e s,I I

(1965), no. 3, p. 319-330.
74.

T h e

steel
75

T h e

a t t i t u d e s

workers

in

t h e

i n d u s t r y, p.7.

of

w o r k e r s
c h a n g e s,p. 44.

a t t i t u d e s

t e c h n i c a l
76.

of

a t t i t u d e s
of
w o r k e r s
s t e e l i n d u s t r y,p. 36-37.
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77.

a t t i t u d e s
of w o r k e r s
c h n i c a l c h a n g e s, p.45.
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te
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78. In verband met dit type functies heeft de afdeling Onderwijs in
1952 een begin gemaakt met een speciale leerlingenopleiding tot
wat werd aangeduid als ' aankomend bedieningsvakman' . Deze opleiding was bestemd voor jongens met een L.T.S.- of M.U.L.0.achtergrond, welke jongens overigens pas werden toegelaten na
een grondige psychologische en medische keuring. De opleiding
stond onder toezicht van de Bemetel (Stichting Bedrijfsgroepen
Metaal- en Electrotechnische Industrie) die ook de examens afnam. Van belang is hier de bedrijfspropaganda die bij de werving
van de leerlingen werd gevoerd: "Door de snelle ontwikkeling van
wetenschap en techniek worden de apparaten waarmee we onze producten maken, steeds groter, steeds ingewikkelder. Daardoor
wordt tegelijk het werk van de man die deze apparaten bedient,
moeiHjker. Kon hij vroeger vaak volstaan met het uitvoeren van
een paar gemakkelijk te leren handgrepen, tegenwoordig moet hij
allerlei meetinstrumenten kunnen aflezen, die hem vertellen wat
zich daar binnen in zijn apparaat afspeelt. Hij moet inzicht
hebben in het productieproces, in het hoe en waarom van zijn
werk. Anders zal hij nooit in staat zijn de juiste handelingen
uit te voeren, wanneer er zich een onvoorziene storing voordoet.
Zijn werk vraagt voortdurend oplettendheid, hij moet snel en met
inzicht kunnen reageren en een groot verantwoordelijkheidsgevoel
hebben, want een verkeerde handeling kan niet alleen grote mater177e schade veroorzaken,
maar zel fs mensenlevens in gevaar
'
brengen". De hierop volgende gevolgtrekking' vloeit echter niet
zonder meer uit het voorafgaande voort en is nogal bevreemdend:
"Kortom, het bedienen van apparaten is een ' vak' geworden en de
geschoolde bedieningsvakman moet evenveel (? mve) in zijn mars
hebben als een gediplomeerd electric n, een machinemonteur of
een bankwerker". ' Bedieningsvakman. Een nieuw beroep - een nieuwe opleiding', in S a m e n, XXIII (1954), no. 5, p. 88. Reeds
na enkele jaren ontstond binnenshuis trouwens een discussie over
de vraag, of de betreffende leerling-bedieningsvaklieden niet
een relatief te hoge opleiding genoten voor de aard van hun latere werk dat veelal niet boven de ' geoefenden-status' uitkwam.
Notitie van afdeling Onderwijs betreffende de leerlingen-opleiding in de naaste toekomst, 7 september 1956 (ds. 644.11, no.
1).

79. Het is mogelijk, dat er een zekere vertekening in dit zeer positieve resultaat optrad, vanwege het feit dat de betreffende interviews in de fabriek zelf werden afgenomen en de interviewers
- ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen - deels met de bedrijfsa t t i t u d e s
of
leiding werden geldentificeerd . T h e
w o r k e r s i n t h e steel in d ustr y, p. 57;

Jalink, t. a. p., p. 80-82.

80. Een analoog onderzoek in een Engels staalbedrijf in dezelfde pe-.
riode leverde soortgelijke bevindingen op, Department of Social
Sciences, University of Liverpool, Industrial Research Section,
T h e

a t t i t u d e s

of workers

to

t e c h n i-

c a l c h a n g e (Draft final report, June 1957), p. 88-90;

a t t i t u d e s
of steelworkers
t e c h n i c a l c h a n g e (1963).

Banks, T h e
t o
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Hoofdstuk 7
1.

Notitie van P.B.M. Barbiers voor directie betreffende personeelsvoorziening,6 oktober 1945 ; notitie van G.S.K. Blaauw voor
directie betreffende voorziening in behoefte aan arbeiderspersoneel, 24 oktober 1945 (ds. 621:623.1, no. 1).

2. Verslag van gesprek met A. van Riel, directeur G.A.B. Haarlem,

over personeelsvoorziening door G.S.K. Blaauw, 12 november 1945
(ds. 621, no. 1).

3. Rapport no. 1415 /wd door J. C. Rol, afdeling ongeschoolde beroepen van G.A.B. Haarlem, 25 oktober 1945 (ds. 621:623.1, no.
1 ).

4.

Brief van Hoogovens aan A. van Riel, directeur G.A.B. Haarlem,
16 oktober 1946 (ds. 621:623.1, no. 1).

5. Notitie van P.B.M. Barbiers voor directie betreffende personeelsvoorziening, 6 oktober 1945, t.a.p., p. 2.
6. Als gevolg van bombardementen door de geallieerden en afbraak
door de Duitsers waren in Velsen ca. 4.000 woningen verwoest of
- noodwoningen,
afgebroken. De ter plaatse gebouwde - ca. 150
waarvan de eerste in maart/april 1946 zouden worden opgeleverd,
waren in de eerste plaats bestemd voor teruggekeerde, geavacueerde gezinnen, waarvan het mannelijk gezinshoofd een economivan
IJmond
sche binding met de gemeente had. D e
hierna
noot
19.
s t r e e k t o t s t a d, p. 34. Zie voorts

7. Verslag van gesprek met A. van Riel, directeur G.A.B. Haarlem,
over personeelsvoorziening door G.S. K. Blaauw, 12 november 1945,
t.a.p., p. 2.

8. Verslag van bespreking met A. van Riel op

4

oktober 1946 (ds.

621:623.1, no. 1).

9. Notitie van F.W.E. Spies betreffende tewerkstelling buitenlandse
werkkrachten, 3 oktober 1947 (ds. 623.5, no. 1).

10. Notitie van F.W.E. Spies, Enige opmerkingen over verdere inbedrijfstelling van fabrieksafdelingen, 6 november 1945, p. 1 (ds.
181, no. 2).

11. Notulen Sociale Post, 30

april 1947, p. 2 (ds.

712.11 Sociale

Post (031.1), no. 1).

12. Notitie van F.W.E. Spies betreffende het probleem der Italiaanse
arbeiders, 15 november 1946, p. 2 (ds. 621:623.5 Italianen, no.
1).

13. Brief van Hoogovens aan directie van Deviezeninstituut, Amsterdam, 22 augustus 1947 (ds. 621:623.5 Italianen, no. 1). Voor
huisvesting dacht men toen aan onderbrenging in het voormalig

'
hotelpension Westerduin', waar later Friese arbeiders zouden
worden gehuisvest (zie subparagraaf 7.3.3.).
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14. Brief van G.A.B. Haarlem aan Hoogovens betreffende Italanen, 5
juni 1947; brief van Hoogovens aan G.A.B. Haarlem betreffende
tewerkstelling Italianen, 19 juni 1947; notitie van F.W.E. Spies
betreffende buitenlandse arbeiders, 9 augustus 1947 (ds. 623.5,
no. 1).

15. Brief van Hoogovens aan G.A.B. Haarlem,

17

oktober 1947 (ds.

621:623.5, no. 1).

16.J a a r v e r s l a g

K N H S

N.V.1 9 4 7/1 9 4 8,p.

10.

17. Kort overzicht van hetgeen door Hoogovens wordt gedaan in het

belang van de huisvesting van het personeel in de nabijheid van
de fabriek, 5 maart 1947 (ds. 642.2, no. 1); notitie over huisvesting personeel (bijlage IX), juli 1947 (ds. 642.22, no. 1);
notitie van J.J. Veltkamp voor G.S.K. Blaauw, 2 juli 1948 (ds.
642.321 Westerduin, no. 2).

18. Notitie voor de bewoners van de percelen Nieuwe Schulpweg
302-320, 8 juli 1948 (ds. 642.2, no. 1); brief van Hoogovens aan
Directie van de Dienst Uitvoerende Werken, Den Haag, 16 november
1948 (ds. 642.22, no. 1); notitie van J.J. Veltkamp betreffende
personeelsvoorziening vaklieden, 30 november 1948 (ds. 712.16,
no. 1).

19. IJmuiden behoorde met Hoek van Hollahd, Vlissingen en Den Helder
tot de belangrijkste defensieve steunpunten in Nederland van de
door de Duitsers gebouwde Atlantikwall, die zich uitstrekte van
de Noordkaap tot Biarritz. In het begin van de oorlog vormde
vooral Hoogovens een belangrijk doelwit van de Engelse bommenwerpers. Vanaf 1943 concentreerden de bombardementen door de gealheerden zich echter steeds meer op de haven van IJmuiden met
de aldaar gelegen grote bunkers. Deze bombardementen maakten ook
vele huizen onbewoonbaar; van de rest werd een groot aantal door
de Duitsers afgebroken of vernield, o.a. in verband met een verbetering van het schootsveld van hun luchtafweer.
In het najaar van 1942 kwamen de evacuaties op gang die IJmuiden
grotendeels ontvolkten. Na Dolle Dinsdag werd de ' Festung IJmuiden' ook van de landzijde tot een ware burcht omgetoverd. In het
kader hiervan werd Velsen-Noord ontruimd. Op 19 september 1944
werden alle ingezetenen op last van de bevelhebber van de Wehrmacht verordonneerd, dat zij voor 20 september ( ! ) geheel Velsen-Noord moesten verlaten. Ruim 7.000 mensen trokken weg en de
meesten met achterlating van al hun huisraad.
Op 9 mei 1940 telde de gemeente Velsen 12.818 woningen. Ongeveer
4.000 woningen gingen door bombardementen, vernieling of afbraak
verloren. Het inwonertal daalde van 48.967 op 1 januari 1940 tot
26.000 op 31 december 1944. In 1947 woonden te Velsen-Noord, in
grotendeels uii nieuwbouw bestaande woningen (inclusief noodwoningen), weer 4.791 mensen. ' Woningnood belemmert Hoogovens' expansie'. in K e n n e m e r l a n d,1 5 maart 1947; D e I Jm o n d

v a n s t r e e k t o t s t a d,p. 20-22, 34, 43,
p. 177-178 aldaar noot 26 t/m 29; ' Vesting IJmuiden: Betonnen
puist aan Neerlands kust', in stadseditie H a a r l e m s
D a g b 1 a d, 23 april 1985.
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20. Circulaire van Sociale Afdeling betreffende huisvesting, 17 juni
1948 (ds. 642.2, no. 1).

21. Notitie van J.J. Veltkamp betreffende personeelsvoorziening,
juni 1948 (ds. 621:623.1, no. 1).

22

22. Notitie van W. Bakker voor directie betre ffende personeelsvoorziening Mekog, 7 mei 1949 (ds. 621:623.1); notitie van A. Albers
betreffende personeelsvoorziening in verband met eventuele uitbreidingen, 2 maart 1950 (ds. 621, no. 1); notulen vergadering
directie en staf, 21 en 28 maart 1949, 28 augustus 1950, 4 september 1950 (ds. 621); notitie van A. Albers voor Wortelboer, 29
april 1950 (ds. 611:623.1, no. 1); notitie van J. Rijkeboer betreffende personeelsbezetting, 11 oktober 1950 (ds. 621:623.1,
no. 1).

23. W e l v a a r t v o o r

d e

W o u d e n,p. 2-4, 16.

24. Notitie van J.J. Veltkamp voor G.S.K. Blaauw betreffende aanwerven van arbeiders in Friesland, 1 juli 1947 (ds. 621:623.1 Noorden van Nederland).
25. t.a.p., p. 4.
26. t.a.p., p. 2.
27.

Welv a a r t v o o r d e W o u d e n, p.6.

28. Notitie van J.J. Veltkamp voor G.S.K. Blaauw betreffende aanwerven van .arbeiders in Friesland, 12 augustus 1947 (ds. 621:623.1,
no. 1).

29. Interview van auteur met G. Broedelet, ex-afdelingspersoneelschef Breedband, 5 augustus 1983 ;S t a a l t j e s van het werk
bij Hoogovens en aangesloten bedrijven, d e h a v e n a rb e i d e r, tweede helft 1962 (nadere datering ontbreekt),p.3
(ds. 621:623.1 no. 5). De situatie in de havens was in 1962 wat
dit aspect betreft niet zoveel veranderd ten opzichte van die
aan het eind van de jaren veertig, behalve dan het feit dat inmiddels ook gebruik werd gemaakt van motorschoppen.
30. Zie hoofdstuk 5, subparagraaf 5.7.2.2. Nadere gegevens over dit
punt ten aanzien van de Friese arbeiders zijn ons niet bekend.
31. Deze en de in de navolgende tabellen (t/m tabel 47) verwerkte
gegevens zijn ontleend aan: Overzicht wervingsactie voor Friese
arbeiders voor ' Westerduin', najaar 1947, 23 januari 1948 (ds.
642.321 Westerduin, no. 1).

32. Interview van auteur met een van de betrokkenen, de ex-trappist

P.W. Derks, 15 oktober 1980.
33. Arbeidsvoorwaarden voor arbeiders die door bemiddeling van
G.A.B. Leeuwarden voor Hoogovens aangenomen werden, 15 augustus
1947 (ds. 621:623.1 Noorden van Nederland).
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34. Interviews van auteur met G. Broedelet, 5 augustus 1983, en met
A. Albers, ex-medewerker afdeling Aanneming Arbeiders en Th. van
Daal, medewerker afdeling Personeelsvoorziening Hoogovens, 30
augustus 1983. Nadere kwantitatieve gegevens over het verdere
carri reverloop van deze arbeiders ontbreken.
'
35. Rapport G. Broedelet betreffende Westerduin', 18 maart 1948
(ds. 642.321 Westerduin, no. 1). De volgende rapporten van
Broedelet worden hierna telkens verkort aangeduid als ' rapport
Westerduin' .

36. De ongehuwden werden in staat gesteld om eenmaal per maand naar
huis te reizen ; men kreeg de reiskosten minus f 5, - vergoed,

Arbeidsvoorwaarden van werknemers die door bemiddeling van
G.A.B. Leeuwarden voor Hoogovens aangenomen werden, 15 augustus
1947, t.a.p, p. 2.

37. Interview van auteur met G. Broedelet,

5

augustus 1983.

38. 'Onder de schijnwerper. Westerduin', in S a m e n, XVI (1947),
no. 7/8, ongenummerd tussen p. 162 en p. 163 ingevoegd.
39. Men dacht hierbij met name aan westelijk Noord-Brabant; dit op
grond van de beschikbare werkloosheidscijfers van het C.B.S. ,
notitie van J.J. Veltkamp voor G.S.K. Blaauw, 15 december 1947;
overzicht betreffende werkzoekenden en aanvragen werkgevers in
Nederland, oktober 1947 (ds. 621:623.1, no. 1). Overigens werden
op grond van deze gegevens de kansen op succesvolle werving in
Friesland wel het gunstigst geacht.

40. Interview van auteur met· G. Broedelet,

5

augustus 1983.

41. Notitie voor boekhouding betreffende exploitatie ' Westerduin',
25 september 1947 (ds. 642.321 Westerduin, no. 1).

42. Notitie van J.J. Veltkamp voor G.S.K. Blaauw betreffende ' Westerduin', 29 oktober 1947 (ds. 642.321 Westerduin no. 1).

43. Deze Culturele Dienst was ingesteld teneinde de negatieve sociale implicaties van het verblijf in de wederopbouwkampen tegen te
gaan. Zij was werkzaam onder supervisie van de Centrale Commissie voor de Cultureele Verzorging van Arbeiders in Arbeidskampen, die in april 1946 mede op aandringen van de P.v.d.A. was
ingesteld. De grote meerderheid van de politieke partijen steunde het D.U.W.-beleid van de achtereenvolgende regeringen. Fundamentele bedenkingen had alleen de C.P.N., die in de arbeidsomstandigheden weinig verschil met de vooroorlogse werkverschaffing kon zien .D e V.V.D. vreesde vooral de oneigenlijke concurrentie voor het bedrijfsleven. De P.v.d.A. beperkte zich tot
kritiek op bepaalde onderdelen. In december 1946 verbleven ruim
10.000 arbeiders in wederopbouwkampen, waarvan de D.U.W. ca. 50
in beheer had. De grootste telden ongeveer 200 bewoners. Verblijf in een kamp betekende scheiding van gezin of familie, vaak
ver van de bewoonde wereld, in een barakkencomplex, waar het
ontbrak aan afleiding en de huisvesting en het eten niet zelden
te wensen overlieten. Kampleiding en D.U.W.-inspectie beklaagden
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zich veelvuldig over drankmisbruik, vernielingen en het slecht
onderhouden van de kamers door de bewoners. Benders en Brauer,
' Met drie, vier man kroop je dan samen onder de paardedeken', in
D e V o l k s k r a n t,6 augustus 1983, p. 3. Ondanks de andere aard en opzet van ' Westerduin' waren er op bepaalde punten
toch duidelijke overeenkomsten in de zich voordoende sociale
problemen, waarop we hierna in de tekst zullen ingaan. Zie ook
de dagboeknotities van de arbeidsaalmoezenier, pater E. van
Iersel, o.f. m. cap., betreffende zijn werkzaamheden onder
D. U.W.-arbeiders in wederopbouwkampen, met name in Zeeland
direct na de oorlog in zijn S i g n a a 1 0 p r o o d. Deze
pater is in 1949 door mgr. P.J. Huibers, bisschop van Haarlem,
in de IJmond als aalmoezenier van de arbeid aangesteld om
contact te zoeken met de werknemers bij Hoogovens en de N. V.
Koninklijke Papierfabrieken Van Gelder Zonen. Van Iersel is o.a.
ook betrokken geweest bij de pastorale zorg voor de Friese mi'
granten-arbeiders op Westerduin' .

Post, 22 januari 1947 (ds. 712.11 Sociale Post
brief van Hoogovens aan B. en W. van Beverwijk,
brief van B. en W. van Beverwijk aan Hoogovens,
brief van Hoogovens aan B. en W. van Beverwijk,
24 februari 1947 en brief van Hoogovens aan B. en W. van Beverwijk, 11 september 1947 (ds. 335.3 Westerduin, no. 1). In de

44. Notulen Sociale
(031.1), no. 1);
15 januari 1947;
6 februari 1947;

uitnodiging, d.d. 25 november 1947, aan de genodigden voor de
officiale ingebruikname van ' Westerduin' op 28 december 1947,
werd melding gemaakt van een dergelijke commissie, waarin een
wethouder en een sociaal.werkster van de gemeente Beverwijk zitting hadden (ds. 642.321 Westerduin, no. 1).

45. Rapporten ' Westerduin', 21 november en 1 december 1947 (ds.
642.321 Westerduin, no. 1).

46. Rapport 'Westerduin' ,

16

januari 1948 (ds. 642.321 Westerduin,

no. 1).

47. Notitie van J.J. Veltkamp voor G.S.K. Blaauw, 15 januari 1948 en
'
rapport Westerduin', 30 januari 1948 (ds. 642.321 Westerduin,
no. 1).

48. Rapport ' Westerduin',

7

februari 1948 (ds. 642.321 Westerduin,

no. 1).

49. Rapport ' Westerduin' ,

18 maart 1948

(ds. 642.321 Westerduin, no.

1).

50.

Notitie van J.J. Veltkamp voor G.S.K. Blaauw betreffende toneelavond ' Westerduin ', 5 februari 1948 ; brief aan de leden van de
commissie voor het culturele en ontspanningswerk in huize ' Westerduin', 18 februari 1948 (ds. 642.321 Westerduin, no. 1). Zie
ook de diverse negatieve kwaliticaties van E.V.C .-leden en -aanhangers in de rapporten ' Westerduin', o.a. in dat van 1 december
1947 (ds. 642.321 Westerduin, no. 1).
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51. Brief van D.U.W. aan Sociale Afdeling, 24 februari 1948 en reglement van orde voor de bewoners van Huize ' Westerduin' te Wijk
aan Zee, april 1948 (ds. 642.321 Westerduin, no. 1).

52. Brief van directeur G.A.B. Leeuwarden aan Hoogovens, 15 maart
1948 (ds. 642.321 Westerduin, no. 1).

53. Brief van Hoogovens aan directeur G.A.B. Leeuwarden, 31 maart
1948 (ds. 673, no. 1).

54. Zie bijvoorbeeld rapporten ' Westerduin', 21 januari en 10 september 1948 (ds. 642.321 Westerduin, no. 1, respectievelijk no.
2).

55. Brief van Hoogovens aan directeur G.A.B. Leeuwarden, 20 mei 1948
(ds. 642.321 Westerduin, no. 1).
'
56. Rapport Westerduin' , 10 september 1948 (ds. 642.321 Westerduin,

no. 2).

57. Rapport

'

Westerduin',

8

augustus 1948 (ds. 642.321 Westerduin,

no. 2).

58. Verslag vergadering commissie voor ontspanning en culturele ver'
zorging van Westerduin', 29 september 1948 (ds. 642.321 Westerduin, no. 2). Wel bestond er daarnaast reeds langer de eerder
vermelde commissie van toezicht, waarin twee vertegenwoordigers
van de gemeente Beverwijk en G.S.K. Blaauw en .ir . C. Wolterbeek
namens de directie van Hoogovens zitting hadden.
59. Zie opmerking met deze strekking van P.W. Derks in voornoemd
verslag, t.a.p., p. 5.
60. t.a.p., p. 5-6.

61. Rapport 'Westerduin', 19 januari 1949 (ds. 642.321 Westerduin,
no. 2).

62. Rapport ' Westerduin' , 14 februari 1950 (ds. 642.321 Westerduin,
no. 2).

63. De gemiddelde werkloosheid onder mannen was in Friesland in
1948, 1949 en 1950 als volgt toegenomen: 21, 28 en 31 per 1.000
mannelijke beroepsbeoefenaren. Landelijk waren deze aantallen
respectievelijk 13, 19 en 25. De gemiddelde werkloosheid was
relatief het grootst in de drie noordelijke provincies en in
Noord-Brabant. De andere provincies bleven alle beneden het
gemiddelde voor het gehele land, J a a r v e r s 1 a g v a n

Ministerie

van

Sociale

Z a k e n, 1950, p.

110, p. 165 bijlage III.

64. Hierbij zou eerdergenoemde pater E'. van Iersel een krachtige
bemiddelende rol hebben gespeeld, waar hij er in slaagde in de
destijds nog sterk verzuilde samenleving - ook in het IJmondgebied - bestaande weerstanden ten aanzien van huwelijken tussen
de overwegend niet-katholieke (protestants-christelijke en on471

kerkelijke) Friezen met katholieke Wijk aan Zeese vrouwen uit de
weg te ruimen. Dit zou een doorn in het oog van een plaatselijke
hervormde predikant zijn geweest, die totaal geen voeling met de
' Westerduin' -Friezen had, Interview van auteur met G. Broedelet,
5 augustus 1983.

65. Rapport 'Westerduin', 14 februari 1950, t.a.p., p. 2.
66. Brief van Rijksdienst voor de Uitvoering van Werken, 2 februari
1951; weekbericht no. 168, 26 februari 1951; brief van G.A.B.
Leeuwarden aan Hoogovens (incl. afschrift van een ongedateerd
schrijven van "De jongens van Westerduin"), 16 maart 1951; brief
van Hoogovens (J.J. Veltkamp) aan de directeur van het G.A.B.
Leeuwarden, 21 maart 1951 (ds. 642.321 Westerduin, no. 3).
67. Brief aan dagblad H e t P a r 0 0 1, 26 mei 1952 ; circulaire
no. 796 aan het personeel betreffende stichting ' Vacantievreugd' , 12 maart 1953 (ds. 642.321 Westerduin, no. 3).

68. Interviews van auteur met G. Broedelet, 5 augustus 1983, en met
A. Albers en Th. van Daal, 30 augustus 1983.
69.

Inleiding over migratie door J. J. Veltkamp ter gelegenheid van
Onderwijsdag te Beverwijk op 9 mei 1963, p. 1 (ds. 185.15, no.
2).

70. Notulen Sociale Post,

4

november 1953 (ds. 621:623.1, no. lA).

71. Kanttekening in marge van brief van G.A.B. Haarlem, bijkantoor
IJmuiden, aan Hoogovens, 11 februari 1952 (ds. 673, no. 1).
72. t.a.p.

73. Notitie van J.J. Veltkamp aan G.S.K. Blaauw, 10 maart 1952 (ds.
673, no. 1).

74. Met het oog op dit voorstel gold voor de betrokken werknemers
vanaf hun indiensttreding gedurende de proeftijd een verplichte
spaarregeling, waarbij f 3, - per week van hun loon werd ingehouden. Het voorschot diende te worden afgelost in vijftig wekelijkse termijnen ad f 2, - .

75. Het Rijksarbeidsbureau had een eigen bijdrage van Hoogovens in
de inrichtingskosten van f 5 0, - , gelijk aan de bijdrage van het
R.A.B. , bepleit. Hoogovens ging hier echter niet mee akkoord en
koos voor de betreffende voorschotregeling, Overeenkomst tot het
werven van arbeidskrachten met H.C. Boon, waarnemend directeur
van G.A.B. Haarlem, als vertegenwoordiger van het R.A. B. ,2 3
juli 1952 (ds. 673, no. 1).

76. Notitie van J.J. Veltkamp voor G.S.K. Blaauw n.a.v. bezoek van .
vertegenwoordigers van Rijks- en Gewestelijke arbeidsbureaus, 5
november 1952 (ds. 621:623.1 Noorden van Nederland).
77. D e

V e e n k 0 1 0 n i a 1 e, 20 februari 1953 .
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78. Samenvatting van belangrijkste voorwaarden in verband met Groningse migratie-actie 1953 (ds. 611:623.1, no. 1).

79. Interview van auteur met G. Broedelet,

5

augustus 1983.

80. Deze arbeiders werden aangesteld op grond van twee aaneensluitende arbeidscontracten van elk twee maanden. Voldeed men naar
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deze periode het geval was. Samenvatting van de belangrijkste
voorwaarden in verband met Groningse migratie-actie 1953,
t.a.p.
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van Rotterdam' in S o c i o l o g i s c h B u l l e t i n, VII
(1953), no. 4, p. 38; E.G.K.S.-rapport, B e l e m m e r i ng e n v o o r d e m o b i l i t e i t v a n d e w e r kn e m e r s,p. 60. Tijdens een internationaal congres over "la
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etc. Men wisselde dus met de wijzers van de klok mee. Bij de
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104. Een voorbeeld van een mislukte geleide migratie-actie, dat destijds wel in kringen van beleidsvoerders werd aangehaald, betrof de recrutering, in het begin van de jaren vijftig, van ca.
zestig arbeidersgezinnen uit zuid-oost Groningen door een Amerikaanse fittingfabriek te Deventer. Aan deze mislukking zouden
met name de volgende factoren debet zijn geweest: een veel te
rooskleurige voorlichting; geen grondige selectie vooraf (medisch noch psychotechnisch); de directie moest er om bedrijfseconomische redenen toe overgaan om een deel van de arbeiders,
waaronder een groot aantal Groningers, te ontslaan, waarbij het
collectieve ontslag voor de betrokken migranten allerlei negatieve financieel-economische en sociale gevolgen met zich
bracht; voorts een inadequate situering van de migrantenwijk
(appendixkarakter met een isolement ten opzichte van de stad,
dat een geregeld contact met de stedelijke samenleving in de
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lot overgelaten (maatschappelijk werk slechts verricht door 66n
sociaal werkster); voorts bestond er geen sociale afdeling noch
was er een speciaal bedrij fsmaatschappelijk werkster; tenslotte
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ontbrak een krachtige steun van de rijks- en de gemeentelijke
instanties ten aanzien van het buurthuiswerk, N. Schelvis, jr.,
Problemen der binnenlandse migratie, z.pl. 1953, scriptie, p.
45-56 (archief Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk). In
deze zelfde scriptie wordt ook een voorbeeld beschreven van een
relatief goed geslaagde migratie-actie: in totaal 111 arbeidersgezinnen, afkomstig uit Groningen en Drenthe, die in 1951
en 1952 door de Nederlandsche Kabelfabriek te Alblasserdam werden aangetrokken, t.a.p., p. 57-64. Zie ook rapport van het

hoofd van het Bureau Zuid-Holland van het Ministerie van Maatschappelijk Werk, F.C.E. van Gogh, betreffende deze migratie
naar Alblasserdam, juli 1953 (semi-statisch archief Ministerie
van C.R.M.(thans W.V.C) -1.839.63, ds. 8648), eveneens met gematigd positieve eindconclusies.
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INDEX VAN BEGRIPPEN EN ZAKEN

A-contract(en): 147, 148, 226
Aalmoezenier(s) van de arbeid: 247, 248, 470
Aandeelhouders: 20
Aandelen: 20, 184

Aandelenkapitaal: 20, 237
Aanmeldingsplicht: 435
Aannemingsbedrijven: 87, 89, 91
Aanpassing: 4, 8, 10, 112, 121, 123, 183, 202, 204, 241, 249, 314,
317, 352, 410; van de arbeid aan de werknemer: 10, 112, 410, 411,
426; van de werknemer aan de arbeid: 112, 411, 426; leerstuk van
de: 4, 249, 410

Aanpassingen: 9, 183, 314
Aanslaander(s): 295, 299, 300, 307, 308, 310, 314
Aanstelling voor onbepaalde tijd: 224, 473
Aard van het werk: 2, 6, 7, 40, 137, 258, 263, 276, 294, 332, 337;
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Accommodatie: 1, 3-6, 8-10, 14, 19, 65, 112, 115, 122, 125-127, 157,
170, 221, 229, 236, 243, 263, 314, 317, 333, 341, 343, 350, 351;

industridle, definitie: 3, 4, 409; in relatie tot de opname in het
bedrijf van (im)migrantenarbeiders, begripsomschrijving:5;in
relatie tot technisch-organisatorische veranderingen, begripsomschrijving: 4, 5; zie ook: Industridle accommodatie
Accoordloon: 329, 333
Acculturatieproces: 124
Administratieve afdeling voor hulpafdelingen Breedband: 283
Administratieve afdelingen Breedband: 283
Administratieve afdeling voor produktie-afdelingen Breedband: 283
Administratieve afdeling Martinstaalfabriek: 296
Administratieve afdelingen Walserij-Oost: 259, 260
Afbreukrisico: 7

Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling

*

Aanneming Arbeiders: 320
Aanstelling Arbeiders: 202, 221
Aanstelling Beambten: 202
Afwerking Buizengieterij: 44, 45
Bedrijfsorganisatie: 57, 205, 225
Functie-analyse en Werkclassificatie: 202
Kranen Martinstaalfabriek: 295
Maatschappelijke Zorg: 202
Onderhoud en Reparatie Breedband: 276, 289
Onderhoud en Reparatie Martinstaalfabriek: 295
Onderhoud en Reparatie Walserij-Oost: 259, 260, 276, 286,

289

Afdeling Onderwijs: 202, 210, 234, 300, 465
Afdeling Onderwijs en Vorming: 426
Afdeling Ovenbouw: 325

Afdeling Personeelsbeheer Arbeiders: 221, 222, 227, 326, 332, 344,
346, 347, 349, 350, 353

Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling

Planning Breedband: 260, 283, 284, 462
Platenwalserij (Afwerking) Walserij-Oost: 259, 260
Platenwalserij (Walsen) Walserij-Oost: 259, 260
Produktieplanning Breedband: 284
Psychotechniek: 202, 210, 314
Sociale Statistiek en Huisvesting: 352
477

Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling

Sociale Zaken (Hoogovens) : 61
Sociale Zaken (Philips) : 123
Technische Administratie Martinstaalfabriek: 295
Training en Vorming: 202, 206, 209, 215, 217, 221, 246,

249, 288

Afdeling Vervoer: 110, 322, 339
Afdeling Woningvoorziening en Sociale Statistiek: 202
Afdelingschefs: 95, 97, 118, 120, 159, 162, 165, 208, 214, 228-230,
333, 342, 440

Afdelingspersoneelschefs: 203, 230, 342, 350
Afdelingspersoneelsfunctionarissen: 204
Afgeloste functies: 136, 277
AfhankeHjkheid van buitenlandse ijzer- en staalindustrie: 20, 179
Aftap: 37, 38, 50, 51, 114, 294

Afvlammen:

274

Afvlammers: 300
A.K.U.: 207
Algemeen Vormend Onderwijs (A.V.O.): 110, 231, 232, 234

Algemene Nederlandse Bouwvakarbeidersbond: 331
Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond (A.N.M.B.): 60, 77, 209,
460

Alleenvertegenwoordigers: 22
Alphatest: 120
Ambulante functies: 350
Amerikaanse legertest(s): 120, 121, 428; zie ook: Alphatest en
Betatest
Ammoniak: 25, 183
Ammoniakfabriek: 183
Ammoniumsulfaat: 25
Amsterdam, kapitaaldeelneming: 20
Amsterdamsche Droogdok Maatschappij:
Ancifnniteit: 237, 262, 301
Anti-democratische stromingen: 417
Anti-semitische maatregelen: 149
Apparaatwachter(s): 91, 232, 427
Apparaatwachterfuncties: 44, 332, 414, 440
Arbeid bij derden: 353
Arbeidersbestand: 32, 33, 111, 114, 195, 258, 309, 418; zie ook:
Arbeidersbezetting, Arbeidsbezetting
Arbeidersbezetting: 1, 4, 33, 37, 127, 171, 211, 238, 316, 317; zie
ook: Arbeidersbestand, Arbeidsbezetting
Arbeiderscommissie (' Westerduin' ): 336, 339, 340
Arbeidersgemeenschappen: 417
Arbeiderskern: 76, 83, 129; zie ook: Kern
Arbeiderstehuis:

324,

333,

335,

336,

338,

341,

342;

zie ook:

' Westerduin'
Arbeidersvertegenwoordigers: 58, 76, 260, 300
Arbeidersvertegenwoordiging: 66, 77, 116, 119, 214, 215; zie ook:
Arbeiderskern, Kern
Arbeidsbelasting: 6, 7, 12; fysieke 7; psychisch-cognitieve: 7; psychisch-affectieve: 7
Arbeidsbemiddeling: 87-89, 96, 97, 105, 123, 146, 151, 157, 170,
327; intercommunale: 87-89, 422, 423; interlokale: 97; openbare:
88, 146, 157, 170; particuliere: 96
Arbeidsbemiddelingsbureau: 88
Arbeidsbemiddelingswet: 96
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Arbeidsbezetting: 90, 158, 226, 309, 310; zie ook: Arbeidersbestand,
Arbeidersbezetting
Arbeidsbureau(s): 149-152, 156, 157, 161, 167, 170, 171, 221, 224,
226, 320, 325, 326, 327, 328, 337, 341, 344-346, 435, 441

Arbeidsconcurrentie: 21, 115, 322
Arbeidsconflict(en): 60, 211, 214
Arbeidscontract(en): 80, 147, 148, 203, 349, 473
Arbeidsduur: 60, 154, 155
Arbeidsduurconflict: 60
Arbeidsduurverlenging: 435
Arbeidshidrarchie: 350
Arbeidsimmigratie : 3, 10
Arbeidsimmigratiebeleid: 11, 12
Arbeidsinhoud: 6
Arbeidsinzet: 127, 146, 149, 150, 153, 156-158, 160, 161, 165, 167,
438; zie ook: Arbeitseinsatz
Arbeidskwalificaties: 2, 8-10, 12, 122, 157, 161, 165, 167, 170,
288, 291, 342; begripsomschrijving: 6, 7
Arbeidskwaliteiten: 115, 165, 167, 237, 262, 317
Arbeidsmarkt: 14, 58, 85, 93, 97, 99, 101, 104, 105, 110-112, 123,
152, 206, 221, 222, 319, 320, 322, 323; externe: 110; interne:

111, 206; regionale: 14, 222, 323
Arbeidsmarktbeleid: 3, 11, 12, 146, 155, 156, 161
Arbeidsmarktverhoudingen: 11-13
Arbeidsmigratie: 3, 11, 222, 343, 347, 353
Arbeidsmigratiebeleid: 11, 12
Arbeidsmotivationele vereisten:6, 111
Arbeidsomstandigheden: 6, 14, 46, 51, 54, 86, 127, 137, 141, 166,
171, 172, 247, 261, 289, 302, 308, 310, 316, 339, 415; fysieke: 6,
51, 137, 166, 172, 261, 289, 302, 308, 310, 316, 415

Arbeidsorganisatie: 1, 8-10, 12, 34, 55, 57, 58, 113, 158, 300, 415,
426

Arbeidsorganisatorische maatregelen: 8,
Arbeidsori ntaties:4,7,8
Arbeidsoverschotgebieden: 344
Arbeidsploeg(en): 43, 413
Arbeidspotentieel: 157, 341

9

Arbeidsproces(sen): 7, 8, 35, 39, 45, 46, 57, 112, 146, 165, 204,
205, 252, 291, 294, 331

Arbeidsproduktiviteit: 121, 206-208
Arbeidsrechtelijke positie: 225
Arbeidsregelingen: 61, 221
Arbeidsreserve: 221, 319
Arbeidsreservoir: 111, 152, 158
Arbeidsritme: 332, 351
Arbeidssituatie: 3-8, 12, 19, 35, 40, 112, 123, 142, 162, 171, 205,
247, 258, 290, 333; begripsomschrijving: 6-8
Arbeidsteam(s): 314, 315
Arbeidstekort(en): 153, 155, 160, 320
Arbeidstekortgebieden: 344
Arbeidstempo: 43, 121, 329
Arbeidsverhoudingen: 6, 11, 19, 34, 59, 77, 111, 118, 159, 315
Arbeidsverleden: 5, 12, 97, 108, 224, 237
Arbeidsvermogen: 7
Arbeidsvoorwaarden: 6, 10, 61, 77, 159, 205, 221, 230, 331, 346

Arbeidsvoorzieningsbeleid: 146, 148 .
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Arbeidsvreugde: 207, 316
Arbeitseinsatz: 13, 141, 155, 160, 437; zie ook: Arbeidsinzet
"Arisieren": 128
Armco Steel Corporation: 218
Assimilatie: 340, 410
Atlantikwall: 467

Auffressen: 258
Auftragsverlagerung: 160
Ausweis: 158, 436
Autochtone arbeiders: 5, 108, 115, 352
Autochtonen: 1, 5, 108, 112, 122, 354
Automatiseringsmaatregelen: 9
Autonomie: 6, 7
Avond-nijverheidsscholen: 232
Avondonderwijs: 109
B-contract: 147-149, 434

Balten: 321
Banenmaker(s): 114
Bankwerker(s): 45, 77, 90, 103, 106-108, 110, 119, 120, 136, 166,
167, 231, 232, 258, 289, 320, 322, 342, 343, 350

Barakken: 321

Barakkenkamp: 321, 323, 324
Basisindustrie: 13, 19
Basisovereenkomst Hoogovens-Breedband: 184
Bataafsche Petroleum Maatschappij: 25, 349, 474
Bazen: 57, 64, 82-85, 87, 94, 113, 116, 118, 137, 159, 214, 215,
218, 220, 252, 260, 261, 299, 333

Bazencursus(sen): 85, 206
Bazenmaatschappij: 218
Bazenmentaliteit: 217, 218
Beambten: 14, 15, 29-31, 55, 66, 68, 69, 71, 75, 76, 79, 104, 105,
107, 108, 116, 129, 131, 140, 159, 192-196, 202, 206, 234, 236; op

weekloon: 31, 116, 159, 195; op maandsalaris: 195

Beambtenfuncties: 236

Beambtenvertegenwoordiging; zie: Commissie van Overleg

Bedieningsfunctie(s): 44, 281, 287, 332, 414
Bedieningsman: 106, 427

Bedieningspersoneel: 109, 460
Bedieningsvakman, aankomend: 231, 451, 465
Bedrijfsapostolaat, r.k. : 217, 239, 245, 247-249, 353, 457
Bedrijfsbeoordeling(en): 163, 165, 170, 227, 228, 237, 289, 440
Bedrijfsbinding: 416
Bedrijfsbindingswerk: 241, 453
Bedrijfsboekje: 230
Bedrijfscontext, sociale: 11, 14, 15, 175
Bedrijfscultuur: 9, 11-13, 19, 63, 108, 137, 138, 258, 260, 282,
295

Bedrijfseconomie: 160, 409
Bedrijfseenheden: 34, 35, 51, 53, 55-57, 81, 108, 199
Bedrijfsfilm: 80, 230
Bedrijfsgeneeskundige Dienst: 140, 228, 314, 418
Bedrijfsgeschiedenis: 1-3, 409; sociale: 1-3

Bedrijfsingenieurs: 210

Bedrijfskader: 80-82, 84, 175, 206, 210, 211, 252, 349; Hoger: 210,
211; Lager: 81, 82, 84
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Bedrijfskadertraining: 207-209, 217; zie ook: B.K.T.
Bedrijfsklimaat: 81, 85, 289; zie ook: Bedrijfscultuur
Bedrijfslaboratoria: 445
Bedrijfsmaatschappelijk werk: 10, 123, 125
Bedrijfsonderwijs: 9, 12, 110, 118, 162, 221, 231
Bedrijfsopleiding: 110, 111, 166

Bedrijfsorganisatie: 57, 144, 205, 225
Bedrijfsorganisatorisch werk: 204
Bedrijfspedagogiek: 240
Bedrijfspensioenfonds: 76, 224, 419
Bedrijfspsychologie: 409, 411, 413
Bedrijfssectoren: 105, 329
Bedrijfssociologie: 3, 35, 409
Bedrijfsspecifieke cursus(sen): 231, 237
Bedrijfsspecifieke kwalificering: 110, 166
Bedrijfs-Unie: 209
Bedrijfsveiligheid: 115
Bedrijfsveiligheidscommissies: 65

Bedrijfsvoorzieningen, sociale: 97, 108, 168, 230
Beitserij: 179, 258, 276, 350
Beitsinstallatie:
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Bemanningsproces(sen): 2, 86, 140, 163, 225, 331, 350
Bemestingsstikstof: 183
Bemetel: 232, 342, 465; zie ook: Stichting Bedrijfsgroepen Metaalen Electrotechnische Industrie
Benzol: 25
BenzoldestUlateur(s): 92
Beroepskeuze-advisering: 426, 439; Instituten voor: 439
Beroepsgroepen: 105

Betatest: 120, 428
Betonwerkers: 88

Beveiligingsdiensten: 437
Bevolkingsvraagstuk: 184
Beynes, Koninklijke Fabriek voor Rijtuigen etc., Fa. : 160
Bezuinigingsmaatregelen: 58
Bijprodukten: 25

Bijproduktenfabriek: 21, 44
Bijscholing: 287, 288, 317, 332
Bindingsclausule: 453
Binnenhaven: 21, 39, 327, 445
Binnenlandse migranten; zie: Migranten
B.K.T.: 207-210, 212, 215
B.K.T.-cursus: 208

B.K.T.-team: 215, 449
' Blauwe
maandag' -vieren: 333

Blikafwerking: 275

Blikcontrole: 460
Blikcontroleuses: 192, 264, 275, 459
Blikfabricage: 275
Blokkenoven(s): 132, 254
Blokkenpark: 294, 300

Blokvormen: 50, 251, 292, 294, 295, 299, 302
Blokvormen- en blokkenkraandrijvers: 299
Blokwals(en): 254, 264, 281
Blokwalserij: 139, 184, 191, 254, 264, 266, 281, 294, 314
Blokwalstuig: 132, 264
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Blustoren: 43

Bluswagendrijver: 43
Bombardementen: 142, 146, 433, 466, 467
Boorder: 103

Boschlust: 79
Bouwingenieur: 60

Bouwnijverheid: 445
Bouwplaats, arbeidsverhoudingen: 60, 87-89
Bouwvakarbeiders: 87-90, 323
Bouwvakken: 60

Branders: 300, 310
Breedband: 183, 184, 187, 190, 192, 194, 218, 221, 237, 238,
251-253, 260-264, 274-276, 277, 282, 284, 286-289, 290, 291,
315-318, 342, 343, 350, 459-461

Breedband-project: 183, 184
Breedbandwalserij: 15, 260, 262, 264, 274, 276, 458
Brikettenfabriek: 187
Buitenhaven: 327, 424; zie ook: Havens
Buitenlanders: 89, 91, 105, 108, 115, 116, 137, 322
Buitenlandse aannemers: 430
Buitenlandse arbeiders/arbeidskrachten: 1, 2, 5, 10, 14, 15, 88, 89,
104, 105, 107, 108, 158, 321-323, 410, 429, 430

Buizen: 27, 113
Buizengieterij: 27, 44, 46, 51, 56, 57, 113, 160, 163, 176, 314,
321, 440

Bunkers: 22, 39, 40
Bureaucratisering: 14
Butzer, Beton- en Waterbouw N.V., H.: 87
Buurthuis Kennemerstaten: 244; zie ook: Kennemerstaten
C-contract: 147, 149
Casino: 430
C.B.S.: 103, 469

Cementfabriek IJmuiden (Cemij) N.V.: 25, 30, 44, 56, 73, 76, 104,
108, 131, 132, 145, 169, 176, 183, 187, 194, 220, 331

Cementhaven: 442
Cementindustrie: 183

Cement-afzet: 183
Centraal Planbureau Hoogovens (C.P.B.): 155, 206, 221, 225, 325,
436

Centraal Sociaal Werkgevers Verbond (C.S.W.V.): 244, 455
Centrale, elektrische: 21, 445
Centrale bedrijfsvoering: 56, 196
Centrale Commissie voor de Cultureele Verzorging van Arbeiders in
Arbeidskampen: 469
Centrale Werkplaats: 90, 231
Centralisatie: 196
Centrifugaal gegoten buizen: 44, 45
Chargeerbakken: 47

Chargeerhal: 46, 47
Chargeermachine: 47

Chemische industrie: 156, 210, 445
Chemische techniek: 232
Christelijk bewogen mensen: 246
Chistelijke Metaalbewerkersbond (C.1\1.B.): 209
Centrale Kader Vorming (C.K.V.): 215
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C.K.V.-bijeenkomsten: 215, 448
C.K.V.-club: 215, 448
Clubhuiswerk: 244, 455
C.N.V.: 243, 331

Cognitieve vaardigheden: 6, 7
Cognitieve vereisten: 313
Cokes: 25, 40, 43, 44, 128
Cokesbatterij(en): 56, 145, 414
Cokesblusser: 43
Cokesfabriek: 40, 51, 92, 187, 251, 332
Cokesgeleidekorf: 43
Cokeshelling: 43
Cokeskamers: 40
Cokeskoek: 40
Cokesovenarbeiders: 43
Cokesovengas: 25
Cokesovens: 25, 39, 60, 87, 90, 171, 176, 187
Cokesuitdrukkers: 43

Cokesverdeelhek: 43
CoHegiale verhoudingen: 37
Commissie Massajeugdwerk: 244
Commissie van Overleg: 129
Commissie van Toezicht (' Westerduin'): 335, 471
Commissie voor Bedrijfsontspanning: 240
Commissie voor het Culturele en Ontspanningswerk in huize
Westerduin: 336

Communistisch geori nteerde arbeiders: 326, 347
'

Community organization work' : 244

' Community-centres' : 243
Competitie-element: 415
Concentratie: 282
Concentratie- en coBrdinatievermogen: 287, 317
Constructiebankwerker(s): 231
Contactgroep Opvoering Productiviteit: 409

Continubedrijf: 54
Continudienst, Franse: 353
Continue walsgroep: 274
Contract Hoogovens-Demka: 21, 22
Converter(s): 187
Coardinatie: 121, 199, 203, 205
Coppee, Fa.: 87
Corvee6r(s): 106, 136, 258

Counseling-gesprekken: 353
C.P.N.: 469

C.P.N.-stemmers: 326
Culturele zorg: 334, 336
Cultuurkamer: 141
Cursus werkverhoudingen: 208, 217

Decentrale benadering: 203
Decentralisatie: 130, 196, 199
Deelneming gemeente Amsterdam: 20
Deelnemingen: 191
Dekselsmeerders: 43
Demka: 21, 22, 27, 113; zie ook: Nederlandsche Staalgieterij
Departement van Economische Zaken: 345
483

Departement van Wederopbouw en Volkshuisvesting: 345
Deurafnemers: 43
'Deutschlandtaugliche' arbeiders: 157
Dienst Uitvoerende Werken: 319, 342; zie ook: D.U.W.
Dienst van de Wederopbouw: 323, 336
Dienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling: 87, 88,
105

Dienstverband: 60, 95, 100, 105, 111, 148, 192, 329; los: 100; vast:
'

329

Dienstverplichte' arbeiders: 436
Dienstverplichting: 150, 168, 169, 320
Diesellocodrijver(s) : 300, 302
Dikke plaat: 27, 56, 128, 176
Directeur-Generaal voor de Arbeid: 433
Directie: 22, 25, 56, 58, 60, 61, 63-66, 75, 76, 77, 78, 80-82, 84,
85, 100, 113, 118, 119, 128-130, 144, 157, 160, 176, 184, 196,
208, 214, 216, 220, 226, 230, 239, 249, 339

Directie Breedband N.V. : 184
Directie Cemij N.V.: 56
Directie N.V. Mekog: 25

Discipline (in het werk/bij de taakuitvoering) : 46, 111, 207, 241,
332, 350

Disciplinering: 119, 333
Dispositionschance: 36
Dispositionsspielraum: 461
Distributiedienst: 140, 141
Districtsarbeidsbeurs: 88
Divisieconceptie/-gedachte: 56, 196
Dolomiet: 50
"Dommekrachten": 112, 331
Dompelvertinnerij: 261, 275
Doorschuifovens: 274

Draadbuigproef: 229
Draadwalserij en -trekkerij: 27
Draaiers: 90, 103, 342
Drieploegendienst: 55, 331, 347, 424
Droge destillatieproces: 40
Dubbelaar: 254
Dubbeltjesbond: 60, 91
Duitse agitatie tegen Kessler: 128, 129
Duitse arbeiders: 89, 91, 104, 108, 115, 116, 125
Duitse gevolmachtigde: 438; Plaatsvervanger(s) van de: 437, 438,
441

Duitse ijzer- en staalindustrie: 91
Duitse technische specialisten: 22
Duitse vaklieden: 22, 86, 88, 91: 109, 114, 116
Dunne plaat/ platen: 27, 138, 141, 183, 254, 258, 260, 274
Duowals(en)/-walstuig(en): 135, 136, 254, 258, 264
D.U.W.: 320, 334, 336, 337, 339, 341, 469; zie ook: Dienst
Uitvoerende Werken:
D.U.W.-arbeiders: 325, 336
D.U.W.-kampen: 248
Economisch-technologisch gegeven: 191
Economische geschiedenis: 409
Eenheidsvakcentrale: 208, 211,. 332, 336; zie ook: E.V.C.
484

Earste ban: 94, 95, 97

Eerste Nederlandsche Cement Industrie N.V. (E.N.C.I.): 25

Efficiency: 75, 427

E.G.K.S.: 2, 190, 191, 236, 288, 349

Elektrici5ns : 88, 90, 120, 135, 167, 231, 285, 289, 320, 322, 343
Elektrolytische Vertinnerij: 187
Elektrotechnici: 342
Elektrotechniek: 222, 232
Elektrotechnische afdeling: 232, 295, 445
Elektrotechnische afdeling Breedband: 276, 283, 286
Elektrotechnische afdeling Martinstaalfabriek: 295, 296
Elektrotechnische afdeling Mekog: 350

Elektrotechnische afdeling Walserij-Oost: 276
Elitewisseling: 289

Erfelijkheidsopvatting, eenzijdige (in verband met intelligentie) :
428

Ergonomische maatregelen: 9
' Ersatzkrlifte' : 156
Erts: 145, 187, 414

Ertsaanvoer: 39, 146
Ertsopslagplaats: 39
Ertstrog: 39
Ertsvoorbereiding: 44
European Productivity Agency: 252, 458
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal; zie: E.G.K.S.
Evacuatie in Velsen tijdens Tweede Wereldoorlog: 467
Evangelie en Industrie: 217, 239, 245, 246, 248, 249, 353, 447
E.V.C.: 209, 211, 331, 336, 445, 446, 470
Expansie: 14, 176, 179, 183, 184, 187, 190, 201, 252, 300
Fabricage van radiotoestellen (Philips): 123
Fabriekscourant: 206
Fabrieksonderwijs: 110, 166
Fabriekspersoneel: 55, 109, 124
Fabrieksreglement: 67, 214
Fachberater: 436

Fachvermittler: 161
Fachwerber: 150, 153

Februaristaking 1941: 149, 150
Federatie van Bedrijfsverenigingen: 418
Federatie van Industrievolkshuizen om de IJmond:
F.I.V.O.Y., Kennemerstaten
Feeling: 51, 136, 203, 317

239; zie ook:

Werf Feyenoord: 101
F.I.V.O.Y.: 239, 244, 245, 445

Forensen-arbeiders, internationale: 410
Forensisme: 222
Frezers: 342

Fryske Krite: 335
Functieanalyse(s): 118, 202, 439, 440
Functiebeschrijvingen: 59, 119
Functieclassificatie(s): 119, 162, 163, 165, 309-311
Functieclassificatiesysteem: 162
Functie-eisen: 58, 118, 458, 460; zie ook: Kwalificatie-eisen
Functiehi rarchie: 311, 464
Functie-omschrijvingen: 55
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Functieroulatie: 7
Functievereisten: 59
Functiewijzigingen: 284
Fundatie ' Werkelijk Dienen' , 210
G.A.B.: 151, 227, 322, 324, 326, 328, 336, 337, 341, 345, 346, 436;
Haarlem: 151, 322, 345, 346, 436; Leeuwarden: 324, 326, 328, 336,
337, 341: zie ook: Gewestelijk Arbeidsbureau
Gasafzet: 25
Gedemobiliseerde militairen: 325
Gedemob seerden: 226
Gedetacheerde arbeiders: 152, 154, 161, 165, 167, 169, 170, 441
Gedragseigenschappen: 241, 287

Geestelijk adviseurs (' Westerduin'): 339
Geestelijke arbeid: 276, 313, 462
Geavacueerde gezinnen: 466
' Gefugeartige Kooperation': 35, 38, 281, 315, 413
Gegoten voorwerpen: 25
Geintegreerd ijzer- en staalbedrijf: 22
Gelder Zonen, N.V. Koninklijke Papierfabriek Van: 61, 95, 167,
239, 245, 248, 470

Geleidekorf: 40
Gemeenschappelijke markt: 190
Gemeenschaps- en verantwoordelijkheidsbesef: 455
Gemeentelijk huisvestin gsbureau: 345
Gemeentelijke Arbeidsreserve: 319
Gemobiliseerden: 145
Geoefende arbeiders: 14, 156, 232, 321; zie ook: Geoefenden
Geoefende functies: 95, 110, 111, 118, 236, 237, 331
Geoefenden: 32-34, 118, 162, 195, 310
Gereedschapmaker(s): 120
Gereformeerde Kerk: 246

Geschoolde arbeiders: 29, 87, 89, 90, 92, 96, 101, 112, 122, 150,
151, 168, 224, 232, 310, 319, 320, 322; zie ook: Geschoolden,
Vaklieden
Geschoolden: 32-34, 102, 118, 162, 195, 224, 310, 327
Gesprekskringen: 247
Gewenningsproblemen, industridle: 331
Gewestelijk Arbeidsbureau: 150-152, 156, 157, 161, 221, 226, 320,
341; zie ook: G.A.B.
Gewestelijke Arbeidsbureaus: 151
Gezellenhuizen: 429
Gietbordessen: 294
'De Gieteling', beambtenvereniging: 78, 79
Gietelingen: 179
Gieterij(en): 25, 27, 44
Gieterij-ijzer: 25
Gieter(s): 307-310, 314
Gietersploeg(en): 294, 307
Giethal(len): 22, 46, 50·, 55, 58, 106, 114, 147, 179, 291, 292-294,
295, 297, 298, 299, 301, 302, 307-310, 312, 316, 317

Giethal Noord Martinstaalfabriek: 292-294, 302
Giethal Zuid Martinstaalfabriek: 292-294, 302
Gietkraandrijver(s): 299, 307, 308, 310
Gietkuil(en): 50, 292, 294, 295, 299, 300, 302, 308, 310, 314
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Gietmachine: 44, 179
Gietpan(nen): 44, 50, 292, 294, 295, 302, 308, 332
Gietplaat: 292
Gietplaten: 295, 302
Gietproced&; zie: Stijgend en vallend gieten
Giettrechter(s): 50
Gietvorm(en): 44, 45

Glasblazer(s): 229

Goot/Goten: 37, 44, 50, 237, 292, 294, 295
Grafologie: 228
Grafologische methoden: 228
Grafoloog: 228
Gras, Fr., Fa.: 87

Grieken: 321
D e G r i j p e r- fabrieksorgaan, 230
' Het Groene Huis', Buurthuis: 244; zie ook: Kennemerstaten
Groepsbinding: 289
Groepssolidariteit: 290, 294
Grondstoffen: 22, 38, 39, 45, 54, 94, 132, 152, 327; zie ook: Cokes,
Erts, Kalksteen, Kolen
Grondstoffenvoorziening: 38, 44, 412
Grondwerkers: 60, 90, 430
Grondwerkzaamheden: 329
Groningse migratie-actie: 352, 355
Werf Gusto: 101
Gute Hoffnungshutte: 22, 87, 90, 92
'
Gysbert Japicx' (Friese toneelvereniging): 336
Haardovens, open: 292, 302

Halffabrikaten: 132, 152, 156, 184
Hamerslag: 258, 274
Handelingspotentieel, begripsomschrijving: 7
Handelingsvrijheid: 7, 36, 149, 249
Handlanger(s): 90, 106, 119, 120, 224, 331, 349, 350
Handlangerswerk: 331
Handvaardigheden: 29, 231
Handvaardigheid: 6, 120, 123, 162, 163, 229, 317
Handvaardigheidsproeven: 229
Haspel(s): 274, 275, 277

Haspelput: 350
Hauptabteilung Soziale Verwaltung: 150, 151, 153, 160, 170, 435,
438

Hauptabteilung Gewerbliche Gewirtschaft: 438
Havenarbeid: 40, 97
Havenarbeiders: 39, 40, 60, 97, 111, 120, 327
Havens: 39, 40, 61, 94, 97, 204, 331, 413, 468
Havenstichting Zaandam: 224
Havenstichters: 224
Hawthorne-fabriek: 142
Hawthorne-onderzoek: 143
Voetbalclub ' Heerenveen' : 333
Heftafel(s): 135, 136, 253
Hematiet: 25
Herkomst arbeiderspersoneel Hoogoven-afdeling: 93
Herscholingscursus(sen): 288
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Herscholingsprogramma' s, formele: 288
"Hersenwerk": 276, 277, 313, 464
Herstel na Tweede Wereldoorlog: 176
Hervormde Jeugdraad: 455
Heuristisch schema verloop industridle accommodatieprocessen:
Hitlerregime: 158
Hoekijzer: 135
'Hollandse Duitsers' : 97, 91-93, 116, 321
'
Hollandtaugliche' arbeiders: 157, 168
Hoofdsmelter(s): 105, 114, 297, 298, 332
Hoogoven-afdeling: 93, 465
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H o o g o v e n - K o e r i e r - fabrieksorgaan: 451

Hoogovenbedrijf, permanent met drie ovens: 179
Hoogovencement: 25

Hoogovenconstructies: 87
Hoogovengas: 55, 135
Hoogovengemeenschap: 116, 446

Hoogoveninstallatie(s): 22, 251, 412; Amerikaanse: 412; Duitse: 412
Hoogovenproc6d&: 40

Hoogovens, als ruwijzerexporteur: 25, 179
Hoogovenslak: 25
Hoogovenstaten: 79-81, 120, 126, 141, 142, 239, 240, 241, 336, 339,
340, 420

Hoogoven-techniek
Huisbezoek(en): 74, 246, 249, 347, 353; in relatie tot Wenckebachfonds: 74; Evangelie en Industrie en industrie-ouderlingen: 246,
247; r.k. Bedrijfsapostolaat: 249
Huisbezoekster: 74, 75
Huisvestingsbeleid/-politiek: 124, 354
Huisvestingsvraagstuk: 321

Hulpafdelingen: 199, 259, 276, 283, 286, 317; Breedband: 283, 286;
Walserij-Oost: 259
Hulpbankwerker(s): 90
Hulpgieter(s): 307-310, 314
Hulpverladers: 300
Hulp-vorm(en)voorbereidingsman: 308, 310, 314
'Human relations' : 14, 83, 142, 143, 175, 204, 206, 213, 215, 218,
220, 246, 289, 318, 341, 447, 449

Huurreglement: 430
Identuicatie met het bedrijf: 9, 111, 115, 220, 224, 237, 262
IJmond-onderzoek: 245

IJzerverwerkende industrie; zie: Metaalindustrie
Immigranten: 5, 114-116, 122, 125, 410
Immigrantenstop (Restriction act van 1924): 428
Immigratie: 3, 116
Improvationschance: 36
Industrialisatie: 2, 13, 241, 248, 249; Geleide: 2
Industrialisatiebeleid: 11, 27, 210, 217,· 445
Industrialisatiemotief: 20
Industrialisatiepolitiek: 13, 184, 218, 241; zie ook: Industrialisatiebeleid

Industrie-gezindheid: 217
Industriehaven: 442
Industrie-minded: 211
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Industr le accommodatie: 1, 3-5, 8, 9, 19, 65, 112-115, 122, 125,
126, 157, 170, 221, 229, 263, 333, 350; zie ook: Accommodatie
Industrie-ouderlingen: 246
Industriepastoraat: 245,. 249
Industriepredikanten: 247
Industrievolkshuis: 239, 240-244
Industrievolkshuiswerk: 239, 241, 455
Industrievolkshuizen: 238, 239; zie ook: F.I.V.O.Y.
Ingenieursmaatschappij: 218
' In-'en 'out-group'-conflicten/-ptocessen: 115, 335
'In-group'-mentaliteit(en): 63, 415
Inpakhal Breedband: 275, 277

Inrichtingskosten: 344, 345, 472
'
Inspection lines' : 459
Institut de Psychologie Appliquee: 210
Instituut voor Praeventieve Geneeskunde: 210, 251, 277, 285
Instructeur(s): 208, 209, 297
Instrumentmaker(s): 229, 231

Integratie in de arbeidssituatie: 5
Integratie in de werkomgeving, sociale: 5, 351, 410
Integratie in de woon- en leefomgeving: 352
Integratie tussen arbeiders en beambten: 14, 15
Integratie, pluralistische, begripsomschrijving: 410
Integratieproblemen, socio-culturele: 353
Intellectuele capaciteiten: 287, 462
Intelligentie-onderzoek: 121
Internationale School voor Wijsbegeerte: 64
Introductie (in het bedrijf): 66, 202, 206, 221, 229, 230, 349, 411
Introductie en voorlichting: 202, 221, 229
Invoerbelemmeringen: 190
Italiaanse arbeiders: 14, 321, 323
Jaargangenactie(s): 158, 159
Jakobsladder: 40
Jeugdaftrek: 320

'Job instruction' : 207
'Job methods': 207

' Job relations' :

207;

zie ook: Cursus werkverhoudin gen

Joegoslaven: 321
Joods personeel Van Leer: 128
Kader: 2, 3, 5, 13, 14, 19, 27, 34-36, 40-45, 57-59, 78, 82, 84,
105, 119, 128, 130, 141, 156, 175, 183, 184, 206-208, 212, 214,
215, 217, 218, 220, 221, 231, 238, 239, 241, 246, 248, 249, 299,

324, 355; Hoger: 175, 215; Midden- : 214; zie ook: Bedrijfskader
Kadercursus(sen): 215, 217-221, 230, 449

Kadertraining: 220; zie ook: Bedrijfskadertraining
Kalkammonsalpeterfabriek: 183
Kalksalpeter: 176
Kalksteen: 39, 44
Kamp Rooswijk: 323, 324, 334
Kampcommissie: 336, 337
Kanaalstenen: 50
Kantelaar: 281
Kantwagenfuhrer: 38

Kapitaal: 20, 21, 184; zie ook: Staatsdeelneming
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Kapitaalverschaffers:

20,

184

Kapitaalvoorziening: 20, 184; zie ook: Aandelenkapitaal
Karaktereigenschappen: 163, 262, 317
Karaktervorming: 80, 215, 216, 226
Katholiek Nationaal Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg: 409
Kennemerstaten: 239, 240-245, 420, 453, 455; zie ook F.I.V.O.Y.
Kerkgenootschap: 330
Kern: 76-78, 161, 206,

208,

209,

230, 300,

322;

zie ook:

Arbeiderskern
Kernen (Buizengieterij): 44

Kernen, flegale, 159
' Kernen' (r.k. Bedrijfsapostolaat): 249
Kernmakerij: 44, 163
Kernploeg: 93-95, 97-99, 111, 112, 147, 148, 155, 172, 221, 331,
332, 349, 434

Kernploeg-dagdienst: 172
Kernverkiezingen: 78
Kesslerhuis: 202
Kettingbaan/-banen: 135, 136, 258
Ketting-migratie: 347, 355
Keuring(en): 112, 120, 122, 123, 164, 227, 231, 301, 327, 439, 458,
465; Medische: 458, 465; Psychologische: 120, 122, 164, 214, 227,
229, 301, 327, 465; Psychotechnische: 112, 123, 165, 228, 231,
439; zie ook: Selectie
Keuringsartsen: 169, 435
Kistenovens: 254
Kleigronden (Friesland): 326
Kleinere bedrijfsopzet: 21
"Kleine project": 22
Kleppenman: 43, 106
Knipbaan: 275, 350

Koelbaan: 258
Koelbed: 254
Koepelovens: 44
Kolen: 19, 39, 40, 43, 68, 146, 327
Kolenkipper: 43
Kolenmeng- en breekhuis: 43
Kolensoorten: 40
Kolentoren: 40
Kolenverwerkers: 43
'Kollektivvollzug' : 38
Koolstof: 47, 50
Koolstofgehalte: 50
Kopcursus(sen): 110, 166, 232, 234
Kosthuizen: 222, 323, 338, 341, 342, 348, 349, 355

Koudbandwalserij: 183, 261, 274, 277, 283
Koudwalstuig(en) : 275
Kraandrijver(s): 106, 108, 110, 136, 229, 234, 258, 294, 295, 297,
298, 299-302, 307, 308, 310, 314, 413

Kraanhulpen: 350
Kranen: 22, 109, 120, 136, 254, 292, 294, 295, 302
Kunstmest: 141, 183

Kwalificatie-eisen: 15, 54, 109, 112, 120, 162, 253, 262, 416, 440,
462

Kwaliteit van de arbeid: 3, 15, 171, 401, 411; zie ook: Aard van het
werk
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Kwartowalstuigen:

274

Laadhal: 302, 307
Laadmachine(s): 292, 298, 302
Landarbeiders: 93, 111
Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders: 87, 89
Lange termijnplannen produktie Breedband: 254
Lasmachine: 274
Lasser(s): 106, 108,

231,

232, 320; Autogenisch: 232; Elektrisch:

231

Leefregels (kadercursussen): 219

Leer's Vereenigde Fabrieken N.V., Van: 431
Leer's Walsbedrijven N.V., Van: 14, 27, 56, 128, 132, 138, 140,
231, 318

Leerlingencontract: 453
Leerlingenwerkplaats Rooswijk: 236
Leerlingopleiding: 236, 465
Leerlingstelsel: 110, 166, 167, 231, 232, 234
Leerlingwerkplaats: 166
Leervicariaat: 249
Leiderschapsstijl: 14, 45, 55, 57, 84, 175, 196, 199, 201

Libertair-socialistische basisfilosofie: 417
Licenties buizen: 113
Limburgse mijnen: 92
Liquidatiebesluit 1941: 431
Locodrijver(s): 118, 322

Lonen: 58, 88, 101, 103, 104, 117-120, 136, 139, 224, 236, 261, 262,
284, 286, 287, 300, 302, 320, 333, 413, 416

Loodgieters: 90
Loonconflict: 60, 211
Loondifferentiatie: 120, 163
Loonniveau: 424
Loonniveau Hoogovens en Mekog vgl. met meta*lnijverheid: 102-104,
416, 424

Loonpolitiek, geleide: 285, 316
Loonregeling: 118, 427
Loonsverhoging: 77
Loonsverlaging: 316, 416, 424, 425
Loontoeslagen: 145
Loopbaanbegeleiding: 162, 163
Loopbaanbeheer: 237
Loopkraan: 47

Los dienstverband:

100

Los-A-contract(en): 226

Los-T-contracten: 226
Los-WK-contracten: 226
Loskade: 39
Loskranen: 39

Losse arbeiders: 31, 32, 44, 52, 53, 59, 93-101, 110-112, 122, 131,
146-149, 151, 155, 164, 192, 222, 224-226, 412, 424, 441

Lossen van zeeschepen: 39
Los- en laadwerkzaamheden: 39, 224

Luchtaanvallen: 433
Luchtbescherming: 437
Luchtsplitsingsapparatuur: 130, 176

491

Madtschappelijk opbouwwerk: 244
Maatschappelijk werk: 74, 143
Machinebankwerker(s): 231, 232, 234, 342, 343
Machinefabriek Stork: 210
Machine-industrie: 210
Machinist(en): 88, 90, 139, 231, 329
Magazijnknechten: 90

Managementsopvatting: 83
Mangaan: 50

Marshall-congres van de Stichting van de Arbeid: 446
Marshall-hulp: 184, 207, 446
' De Martinitoren', Gronings-Drentse migrantenvereniging: 354
Martinstaal: 316; zie ook: Siemens Martin-staal

Martinstaalfabriek: 15, 46, 47, 51, 56, 113, 114, 132, 169, 171,
176, 179, 201, 205, 216, 238, 251-254, 264, 291, 292, 297,
313-318, 321, 332

Maschinenfabrik Augsburg-Nurnberg (M.A.N.): 87
Massajeugd: 239, 244, 457
R.k. Massajeugd: 457

Massajeugdwerk: 244, 245, 455
Massificatie: 241, 243; zie ook: Ontworteling
Massificatieproces: 241, 243
Mechanisatiegraad: 37, 43, 44, 135
Mechanisatiemaatregelen : 9
Medische Dienst: 327, 346, 460; zie ook: Bedrijfsgeneeskundige
Dienst

Medische keuring; zie: Keuring, Selectie
Medische selectie; zie: Keuring, Selectie
Meet- en regeltechniek: 232
Mekog, Maatschappij tot Exploitatie van Kooksovengassen, N.V.: 25,
30, 32-34, 44, 52-54, 56, 73, 75, 76, 91, 102, 104, 105, 108,
130-132, 145, 166, 168, 169, 176, 183, 187, 192-194, 204, 220,
226, 232, 324, 325, 331, 350

Mengerman: 298
Mengerwagens: 251

M e n s e n O n d e r n e m i n g- tijdschrift: 212, 216
Menselijke arbeid: 2, 3, 8, 204, 205, 220
Menselijke factor: 64, 142, 143, 166, 175, 199, 205, 206, 208, 214,
349

Mental Fatigue Research Board: 121
Mentaliteit: 21, 35, 63, 82, 108, 139, 211, 213, 217, 218, 415
MentaliteitsbeTnvloeding: 175, 341
Metaalbond: 77
Metaalindustrie: 19, 27, 103, 104, 413, 445
Metallurgische afdeling Martinstaalfabriek: 296
Metallurgische basisindustrie: 19
Metallurgische processen: 412
Methode Carrard: 210, 214

Metselaars: 89, 90
Migrabiliteit: 348
Migranten: 1, 2, 5, 10, 11, 14, 15, 101, 116, 117, 122-126, 246,
249, 293, 319, 321, 324, 327, 329-334, 336, 339-343, 345, 347,

348, 349-355, 429, 474; Niet-stedelijke: 354; Rurale: 246; Stedelijke: 354
Migrantenvereniging: 335, 354, 355

Migratie: 10, 13, 117, 123, 125, 222, 241, 242, 319, 326, 327,
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342-248, 349, 351, 352, 355; Bedrijfsgeleide: 13; Geleide: 342
Migratie-actie(s): 342, 343, 345-347, 349, 351, 352, 355, 475, 476;
zie ook: Groningse migratie-actie
Migratiegezindheid: 348
Mijnbouwondernemingen: 429
Mijnen: 39, 92, 440
Milieu-onderzoek: 347, 352
Miniatuur verzorgingsstaat: 176
Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid: 423
Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting: 344
Ministerie van Maatschappelijk Werk: 245, 410
Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen: 453
Ministerie van Sociale Zaken: 105
Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting: 344, 345
Mobilisatiepolitiek: 217
Mobiliteit: 222, 349, 351; Geografische: 222, 349; Sociale: 351
Montagebouw/-werkzaamheden: 38, 88, 323, 425
Monteurs: 88, 135, 136, 258, 323
' Moral
Rearmament' : 212; zie ook: Morele Herbewapening
Moreel: 75, 95, 108, 144
Morele Herbewapening: 175, 204, 209, 212, 215-217, 246, 349, 445
Motorische functies: 228, 301
Motorische vaardigheid: 311
'
MoushBrn', Gronings-Drentse migrantenvereniging: 354
Muinck Keizer, v/h J.M. de; zie: Nederlandsche Staalgieterij
en Demka
N.A.M.: 32, 33, 413

Naselectie-in-de-praktijk: 10, 21, 111, 164, 169, 227, 237
Nationaal-socialistische organisaties: 171
Naturalisatie: 106-108, 125, 126
Naturalisatie-aanvragen: 106, 107, 125

Nederlands Hervormde Gemeente: 457
Nederlands Hervormde Kerk: 246, 249
Nederlands Instituut voor E fficiency: 75
Nederlands Instituut voor Personeelsleiding: 207, 210, 212, 215
Nederlandsche Bank: 176
Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel; zie:
Werkspoor

Nederlandsche
Nederlandsche
Nederlandsche
Demka
Nederlandsche

Kabelfabrieken N.V. : 128, 476
Linoleumfabriek: 152
Staalgieterij v/h J.M. de Muinck Keizer: 21; zie ook:
Stichting voor Psychotechniek: 85, 112, 140, 162, 164,

227, 228, 229, 252, 301, 426, 440

Nederlandsche Werkgevers, Verbond van: 104, 434; zie ook: V.N.W.
Nederlandse Bond voor Sociaal-Cultureel Vormingswerk: 239, 455
Nederlandse Bond van Volkshuizen (N.B.V.): 239, 243
Nederlandse Christelijke Landarbeiders Bond: 331
Nevenbedrijven: 66, 67, 76, 78, 98, 131, 183, 220
Nieuwbouwbureau: 263
Nieuwelingen/Nieuwkomers: 1, 5, 9, 122, 126, 127, 171, 207, 214,
230, 246, 335, 340, 351, 411

Nijverheidsavondschool: 166
Nijverheidsonderwijswet: 231

Nijverheidsschool: 109, 231
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Noodwoningen: 323, 466
Nood-commissie Noordholland van de Nederlands Hervormde Kerk:
Noordfabrieken: 56, 196
Noord-Hollandsche Margarinefabriek ' De Kroon' : 152

246

Norduco: 194, 195

Normalisatiebureau voor Arbeidszaken in de Metaalindustrie: 33; zie
ook: N.A.M.
Normaliseerder: 258
N.S.B.: 129
N.S.B.-er(s): 129, 151, 157, 435, 436
Nutsseminarium voor Paedagogiek: 449
N.V.V.: 331
N.V.V.-afdelingen: 239

Objectpsychotechniek: 426, 427
Oefening in de praktijk: 12, 136, 166
Omscholingsprogramma' s, formele: 288
Onaangepastheid: 4, 409
Onafhankelijkheid (vereiste karaktereigenschap): 311
Onafhankelijkheidsmotief: 20
Onderhouds- en reparatie-afdeling(en): 259, 260, 276, 286, 288-289,
295, 317

Onderwijs: 21, 110, 286, 202, 210, 214, 217, 231, 232, 234, 239,
241, 286, 300, 347; zie ook: Opleiding
Ongevallen: 84, 94, 98
Ongevallencijfers: 98
Ongevallenverzuimcijfer: 168, 207
Ongevalscijfers: 84, 145, 440
Ongevalsrisico: 51, 53
Ongevalsverzuimcijfers: 440, 441
Onkerkelijkheid: 242, 246, 330
Onmaatschappelijk gezinnen, vraagstuk van de: 410
Ontkolen :

47

Ontslagbeleid: 236
Ontslagverbod: 139, 320
Ontslagverordening: 146-149
Ontspanningscommissie: 339, 340
Ontspannnings- en ontwikkelingswerk : 78, 141
Ontwikkelingsgebieden: 244, 248, 343; Geestelijke: 248
Ontworteling: 123; zie ook: Massificatie

Oorlogseconomie: 149, 150, 435
Oorlogsindustrie: 127, 145, 150, 152, 435, 437
Opbouw van het bedrijf: 21 e.v., 192
Opbouwwerk, maatschappelijk en cultureel: 238, 244
Operator(s): 276, 277, 282, 290, 307, 310, 462
Opleiding: 2, 8, 9, 82, 109, 110, 113, 143, 144, 154, 156, 162, 166,
167, 207, 210, 215, 227, 228, 231, 232, 234, 236, 263, 287, 288,

310, 317, 323, 347, 440; zie ook: Onderwijs

Opslagkraan: 22, 66
Opslagplaats: 22, 39, 187, 261
Opvoedingsideaal: 239, 343
Opzegtermijn: 147, 148
Opzichter(s): 82, 83, 92, 107, 118, 159, 220, 221, 343
Ordemaatregelen: 438
Orgaan der Personeelsvoorziening: 155
Organisatiehi5rarchie langs de produktielijn: 199, 200
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Organisatieschema: 196-198, 282, 307; Globaal: 197
Organisatiestructuur: 14, 19, 34, 37, 175, 196, 199, 282, 201, 202,
258, 295, 297-299, 302, 307, 308, 315

Organisatorische innovaties: 13
Organisatorische structurering: 8, 412
Organisatorische structuur: 8, 175, 196, 253, 254, 263, 291; zie
ook: Organisatiestructuur
Organisatorische voorstructurering: 7
Ouderdomspensioen: 76, 100, 101
Ovenbaas: 43
Ovenbouwers: 298
Ovendek: 40, 43, 332
Ovendeuren: 40
Oven-functies: 258
Ovenlaadbordes: 292, 297, 302, 307
Ovenladers: 298, 299
Ovenvuller: 106
Overbruggingsregeling: 326, 459
Overheid: 13, 20, 25, 34, 66, 92, 105, 124, 155, 183, 184, 210, 217,
241, 248, 320, 336, 343-345; zie ook: Rijksoverheid
Overleg: 27, 66, 76, 77, 93, 120, 129, 162, 205, 211, 227, 229, 230,
246, 260-263, 353

Overlijden G.A. Kessler: 176
Overlijden H.J.E. Wenckebach: 22
Overplaatsing: 9, 10, 95, 206, 225, 237, 284, 288, 301, 302, 314,
332, 350

Oxford-groep: 209
Oxydatie: 275
Oxydehuid/-laag: 258, 274
Oxystaalfabriek: 187
Pakkettenoven(s): 135, 258

Palmolie: 275

Pannenlieden/-man: 294, 299, 307, 308, 310
Particuliere kapitaalverschaffers: 20
Pastoraal werk: 239, 246, 247; zie ook: Industriepastoraat
Pastoraal werker(s): 247, 249, 353
Pastorale zorg: 248, 249, 429, 470
P.E.N.-centrale: 25, 167, 239
Pendelarbeid: 222, 323, 423
Pendelarbeiders: 351
Pensioen: 76, 100
Pensioenfonds(en): 75, 76; voor arbeiders: 76; voor beambten: 75
Pensioenregeling: 75, 76
Pensioenreglement: 76
Pensions: 323
Personeel (in dienst) van derden: 195, 222

Personeelsafdeling: 65, 80, 123, 140, 144, 199, 202, 203, 244, 249,
301; zie ook: Sociale Afdeling
Personeelsafdeling Breedband: 283
Personeelsafdeling Martinstaalfabriek: 296
Personeelsafdeling Walserij-Oost: 259
Personeelsbeheer: 89, 206, 214, 221, 222, 227, 326, 332, 344, 346,
347, 349, 350, 353

Personeelsbeleid: 2, 3, 9, 12-15, 35, 62, 65, 81, 142, 143, 175,
202, 203, 206, 210, 214, 221, 317, 318
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Personeelsbeoordeling: 118, 325
Personeelsbestand: 29, 31, 100, 130, 141, 175, 191, 192, 195, 413;
zie ook: Personeelsbezetting, Personeelssterkte
Personeelsbezetting: 98, · 111, 140, 160, 192-195, 222, 225, 260, 300
Personeelskosten: 249
Personeelsontwikkelingswerk: 240
Personeelsselectie: 113, 213, 426, 439
Personeelssterkte: 29-31, 33, 130, 131, 413; zie ook: Personeelsbestand, Personeelsbezetting
Personeelsvertegenwoordiging: 215; zie ook: Kern, Commissie van
Overleg
Personeelsvoorziening: 9, 39, 86, 89, 96, 127, 144, 145, 149, 153,
155, 159, 206, 221, 319, 342, 441

Personeelswerk: 10, 65, 201-205, 209, 240

10, 77, 199, 260, 343; zie ook: Personeelsafdeling,
Sociale Afdeling
Philips Eindhoven: 62, 121, 238, 411, 426
Philips' Gloeilampen Fabrieken N.V.: 122; zie ook: Philips
Personeelszaken:

Eindhoven
Philips Vereniging voor Onderwijs en Volksontwikkeling: 240,
Pijpbewerker(s): 231

241

Pijpenmonteur(s): 231, 322, 343
Pioniershabitus: 199; zie ook: Leiderschapsstijl
Pioniersmentaliteit: 115

Plaat: 27, 128, 132, 138, 141, 176, 183, 260, 274, 275, 292

Plaatijzer: 350
Plaatsing (van personeel): 121, 162, 165, 206, 221, 224, 225,
227, 333

132, 135, 136, 187, 253; zie ook: Walserij-Oost en
est
erij-W
Wals
Plaatwellerij N.V.: 239, 245
Plaatwerkers: 320
Plakken: 38, 184, 264, 274
Planningsafdeling voor verscheping, Breedband: 283
Planologische Dienst van Noord-Holland: 245
Platenmaker(s): 294, 295, 299, 300, 308, 310, 314

Plaatwalserij:

Platenstrekbank: 254, 299, 314

Platenwalserij: 254, 260
Plattegrond van het bedrijvencomplex: 190
Ploegenchauvinisme: 415
Ploegendienst(en): 78, 117, 145, 222, 249, 297, 331, 347, 349, 353,
415, 441

' De Ploeg ' , arbeidersgemeenschap: 417

Ploegendiensttoeslag: 475
Polderjongens: 90
Polen: 321
Politieke controle: 337, 438
Politieke propaganda ('Westerduin'): 337
Positietoewijzing: 2, 9, 86
Praktijkervaring: 114-116, 237, 288, 310, 311, 313, 332, 350
Praktijkkennis: 114
Praktijkopleiding: 113,
Premiesysteem: 205

350

Prestatietoeslagen: 320
Priesterkandidaten: 249
Produktie-arbeiders: 289
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Produktiecapaciteit: 25, 191
Produktiefuncties: 22, 109, 166, 231, 276, 350
Produktieplanning: 284
Produktieproces: 8, 13, 34, 35, 37, 39, 40, 44, 45, 50, 51, 54, 57,
108, 115, 130, 135, 136, 179, 218, 230, 237, 254, 263, 264, 276,
277, 281, 290, 292, 315

Produktieschema, globaal: 187-189
Produktietechniek: 8, 34
Produktietechnische termen, lijst met verklaring van: 405 e.v.
Produktiewerkers: 138
Proeffabriek Buizengieterij: 113
Proeftijd: 148, 224-227, 325, 344, 348, 352
Profielen: 21, 132, 135, 136, 183, 254
Profiel- en strippenwalserij: 132, 135, 136, 254
Promotie: 167, 339, 351
Promotiebeleid: 10, 116, 215, 236, 237, 289
Promotiekansen/-mogelijkheden: 6, 82, 113, 116, 236, 286, 321, 322,
350, 351, 452, 460

Protestants-christelijke kerken: 246
Protestants-christelijke levensbeschouwing: 64
Provinciaal Electriciteitsbedrijf voor Noord-Holland: 25; zie ook:
P.E.N.-centrale
Psychologische Dienst: 9, 59
Psychologische keuring(en); zie: Keuring
Psychologische tests: 227, 289, 426
Psychotechniek: 3, 85, 112, 140, 143, 162, 164, 202, 210, 213, 214,
227, 228, 229, 252, 301, 314, 411, 426, 427

Psychotechnische
Psychotechnische
Psychotechnische
Psychotechnische
P.T.T.: 426

afdeling: 140, 165, 228, 229, 301, 310, 348, 439
instituten: 426
keuring; zie: Keuring
selectie; zie: Selectie

Putovens: 264
P.v.d.A.: 469

R.A.B.: 345; zie ook: Rijksarbeidsbureau
Raden van Arbeid: 418
Rangeerder(s): 90, 118, 300, 302
Rangeerhal: 47
Rationalisering/-smaatregelen: 1, 9, 58, 426, 427
Reactiesnelheid: 317
Rechtsherstel Van Leer: 431
Recrutering: 2, 9, 20, 54, 63, 86, 101, 111, 123, 147, 149, 157,
167, 236, 321, 323, 350; zie ook: Werving
Recruteringsgebied(en): 222, 325, 327, 346; zie ook: Wervingsgebied(en)
Regie-arbeiders: 222, 224
Regionale herkomst: 124
Reglement van orde (' Westerduin'): 337
Reichskommissariat: 150, 438
Reichswerke Hermann GBring: 128
Reinigingsinstallatie: 275
Reisgebied: 222, 351
Reiskostenvergoeding: 125, 344, 469
Relatieve deprivatie: 118, 290
Rendement: 142, 191, 232
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Rentegarantie:
184
'
Reorganisatie' Martinstaalfabriek:
Reparatieploegen: 38, 44, 414

299 e. v.

Represaillemaatregelen: 151
Reserveleger (van arbeidskrachten): 89
Reservepersoneel: 94, 109
Richtmachine: 135, 254, 258, 350
Rijksarbeidsbureau: 147, 321, 322, 343-346, 472; zie ook: R.A.B.
Rijksbureau voor IJzer en Staal: 128
Rijkscommissaris: 150, 155
Rijksdienst voor Uitvoerende Werken: 334 ; zie o o k:D.U.W.
Rijksoverheid: 11, 20, 184, 346, 422
Rijkspaspoortenkantoor: 88
Rijkswerkplaatsen: 344
Rivaliteit tussen ploegen: 415
RoUenbaan: 135, 254, 276, 281, 282

R.K. Fabrieksarbeidersbond: 331
Rooms-Katholieke Metaalbewerkersbond (St. Eloy): 209
Rooms-Katholieken: 453
Rotterdamse Droogdok Maatschappij: 349
Routine-bankwerkers: 350
Routine-draaiers: 231
Rustungsbedrijven: 156
Rustungsinspektion: 127-129, 150, 153, 438
Rilstungs- und Bewaffnungs-Kommission: 438
Ruwijzer: 19, 21, 22, 25, 27, 37, 44, 47, 55, 128, 179, 187, 191,
231, 292, 298, 299

Ruwijzer - eerste aftap: 22
Ruwijzerbereiding: 19
Ruwijzerexport: 22, 23, 179
Ruwijzergietmachine: 179, 251
Ruwijzerproduktie: 22, 190, 191
Ruwstaalproduktie: 190, 191

0

Saamhorigheid: 63, 137, 209, 212
Sabotage(tactieken): 146, 437
Salpeterzuur: 129
S a m e n- maandblad: 62, 63, 78, 105, 230, 261, 334, 451
Samenwerking: 6, 7, 12, 21, 25, 35, 36, 38, 44, 54, 55, 79, 85, 138,
157, 167. 171, 199, 209, 213, 215, 228, 263, 281, 311, 336, 355

Samenwerkingsrelaties:7,
' Sauckelaktione' : 150

281

Schaar/scharen: 135, 137, 258, 274, 350

Schaarlijn: 254, 350
Scheepsbouw: 183
Scheepsplaat: 176
Scheepvaartvereniging Zuid: 426
Schilders: 90
Scholing: 12, 54, 75, 95, 108, 112, 122, 143, 166, 214, 218, 239,
288, 350, 411

Scholingsgraad van arbeiders: 32-34, 195, 413
Scholingsovereenkomst: 453

Schoonmaakwerk: 295
Schoonmakers: 310, 311
Schroot: 204
Schrot: 44, 47, 187, 292, 295, 298
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Schrotbakken: 292

Schrothal: 46, 47, 292, 298, 302, 307
Schrotkraan: 47

Schrotkraandrijvers: 298, 299
Schrotkranen: 292
Schrot-tremmers: 298

Screening op communistische gezindheid: 453
Sectorpersoneelschefs: 203
Seinwachter: 276, 281
Seizoenarbeid: 333
' Sekundtirsituation' : 414
Selectie: 2, 8, 9, 12, 46, 63, 82, 86, 89, 92-95, 108, 109, 111-113,
117-119, 121, 122, 137, 139, 140, 148, 151, 152, 156, 157,
161-165, 167, 215, 221, 224, 227, 236, 262, 301, 317, 322,
324-327, 331, 342, 345, 346, 348, 349, 351, 411; Medische: 108,

152; Psychotechnische: 9, 140, 161-164, 227, 236, 327, 439; zie
ook: Keuring
Selectie op communistische gezindheid: 453
Selectie op politieke antecedenten: 326
Selectieve perceptie: 115
Semi-continue instaUatie: 274
Semi-vaklieden: 231

Senso-motorische aanleg: 136
Senso-motorische vaardigheden: 6
' Settlement work' : 243, 245
Siemens Martin-staal: 27, 183
Siemens Martin-staalfabriek; zie: Martinstaalfabriek
Siemens Martin-staalfabricage: 114
Sigarenmakers: 60

Sjouwers: 90
Slak: 25, 44, 50
Slakkenman: 106
Slakkenpan(nen): 50, 294, 308
Slakkenwerker: 91
Slijpmachines: 45
Smeden (beroepsuitoefenaren): 88
Smeerders: 43
Smelterij: 44
Smelter(s): 22, 37, 50, 51, 91, 93, 105, 113, 114, 165, 195, 227,
231, 232, 298, 311

Smelterscursus(sen): 166, 231
Smeltmeester(s): 51, 91, 93, 107, 113, 321
Sociaal werkster(s): 74, 141, 172, 202, 203, 345-348, 353, 429, 443
Sociaal-christelijk congres: 243
Sociaal-pedagogische beTnvloeding: 64
Sociaal-politieke controle ( ' Westerduin ' ) : 337
Sociale Afdeling: 51, 61, 65, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 83-85, 93, 96,
100-101, 109, 111, 118, 120, 125, 126, 140, 143, 144, 147,
154-156, 162, 168, 170, 171, 196, 197, 201-207, 217, 220, 224,
225, 227, 228, 230, 240, 241, 246, 252, 262, 263, 300, 320-322,
324, 325, 327, 334-340, 342, 349, 352, 353, 420, 433, 452

Sodiale avonden: 203
Sociale denken: 62, 417; in r.k. kringen: 417; in protestantschristelijke kringen: 417
Sociale fondsen: 64-66, 147, 172, 224; zie ook: Wenckebachfonds,
Pensioenfondsen
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Sociale geschiedenis: 1, 61
Sociale infrastructuur: 78
Sociale outillage: 65
Sociale Post: 203, 217, 353
Sociale Post-bijeenkomst(en): 217, 443
Sociale smeltkroes: 108
Sociale vaardigheden: 301
Sociale voorman: 129
Sociale werk: 420
Sociale wetenschappen: 142
Sociale zekerheid: 65, 224, 300, 318, 341
Socialisatie: 9, 63
Socio-technische situatie: 315
Sociologische binding: 237
Solidaristische mens- en maatschappijopvatting: 62
Solidariteit: 62, 115, 289, 415, 463
Sorteerhal: 460
Spaarregeling, verplichte: 472
Spanjaarden: 14, 106
Spilgietmachine: 294
Spoorleggers: 90
Sport-Staten-Hoogovens: 79

Staal: 19, 21, 25, 27, 29, 38, 44, 50, 114, 128, 132, 183, 187, 204,
210, 264, 275, 276, 292, 294, 332; zie ook: Siemens Martin-staal

Staalbereiding: 220
Staalblokken: 132, 136, 254, 295
Staalcapaciteit: 187
Staalfabriek: 20, 21, 27, 51, 107, 113, 114, 153, 165, 166, 172,
179, 184, 187, 191, 201, 231, 232, 253, 264, 291, 292, 294, 295,
297, 301, 302, 309, 311, 313-316, 440

Staalhaven: 323
Staalijzer: 25
Staalindustrie: 11, 27, 35, 38, 91, 113, 156, 190, 234, 236., 237,
246, 252, 262, 282, 288, 290, 321, 322, 459, 463; Amerikaanse:
459; Duitse: 38, 282, 322; Franse: 463
Staalpan(nen): 50, 308
Staalplan: 187
Staalprodukten: 25
Staalproduktie: 21, 231, 292
Staalstudiebureau: 27
Staatsdeelneming: 20, 184
Staatsmijnen: 20, 166, 176, 207, 210, 240, 342, 418, 426
Stafafdelingen: 10, 199, 205, 206, 295
' Stahl- und Eisen-Aktion' : 156
Staking(en): 60, 61, 150, 159, 211, 214, 336

Stakingsbereidheid: 139
Stakingstraditie: 139
Standaardbezetting: 225, 325
Statenhuis: 142, 244
Steenkolenhandelsvereniging: 210
Steuermann: 38, 461
Steunfonds 1941: 141

Steunmaatregelen tijdens Tweede Wereldoorlog: 141
Steunmaatregelen bij het verrichten van arbeid buiten de
woonplaats in Nederland: 423
Steunregeling: 326
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Steunwalsen: 274
Stichting Bedrijfsgroepen Metaal- en Electrotechnische Industrie:
231, 232; zie ook: Bemetel
Stichting Clubhuizen voor Ongeorganiseerde Arbeidersjeugd: 455
Stichting Evangelisch Herstel en Opbouw: 455
Stichting Noord-Holland voor Maatschappelijk Werk: 245
Stichting Opbouw Katholiek Kennemerland: 248
'
Stichting Vacantievreugd' : 342

Stijgend gieten: 50, 184, 251, 294
Stikstofmeststof: 183

Stokers: 29, 90, 109, 137, 139
Stokkentest: 228, 450

Stolpoven(s): 258, 275 '
Stoomvaart Maatschappij Nederland' : 152
Storingsaanvallen: 146
Stork & Co., Gebr., N.V.: 210, 342
Streekmentaliteit, Friese: 334
Strekwalsen: 274
Strip(pen): 132, 135, 136, 183, 254
Strippenoven(s): 254
Strippenwalserij: 132, 135, 136, 254, 260

Stroophal: 264, 302, 307, 308, 310
Stroopkraan: 264

Stroopkraandrijver: 308
Stuurhuis: 276
Subjectpsychotechniek: 426, 427
Sulfaat: 44
Sulfaatmakers: 92
' Superspecialisten' : 195
Taakanalyses: 120
Taakgebieden: 201-203
Taakinhoud(en): 10, 276, 277, 287, 294, 308, 313, 460

Taakverdeling: 9, 37, 43
Taakverrijking: 9, 411
Taakwisseling: 7
Tangkraan: 264

Tariefstelsel: 46
'
Teamachtige samenwerking: 36, 413, 414; zie ook: Teamartige
Kooperation'
'
Teamartige Kooperation' : 35
Teamgeest: 137, 212, 289, 314, 413, 415
Technisch Bureau Walserij-Oost: 259
Technisch voorgestructureerde samenwerking: 38, 413; zie ook:
' GefUgeartige Kooperation'
Technische afdeling Breedband: 283
Technische afdeling Martinstaalfabriek: 295-299, 307
Technische Avondschool (T.A.S.): 232, 234
Technische Hogeschool: 22
Technische outillage: 6, 38, 205, 263, 462
Technische specialisten: 22, 117
Technische structurering: 412

Technische structuur: 11, 12, 14, 19, 34, 35, 37-39, 136, 137, 175,
254, 261, 264, 276, 290-292, 302, 314, 315, 343, 415, 432

Technische voorstructurering: 8, 85, 413
Technologisch determinisme: 34
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Technologische innovatie(s): 1, 15, 251, 291, 315, 316, 318
Teer: 25
'Temper'-walstuig: 275
Terreinbewaking: 437
Terreinen: 55, 88, 192; zie ook: Vestigingsplaats
Textielindustrie: 445
Theologische kandidaten: 249
Theoretische kennis: 301
Thomas-staal: 183
Tijdskader: 37
Tijdsordening: 36
Tijdsregulering: 37
Tijdstudies: 204, 205
Timmerlieden: 88-90, 322
Tinbad: 275
Toeslagen, tijdelijke: 263
Toeslagstoffen: 50, 332
Toezichthoudend personeel: 82, 96, 97, 99, 159, 222, 287
Training en Vorming: 202, 206, 209, 215, 217, 221, 246, 249, 288
'Training on the job' : 9, 109, 287
'Training within industry' : 207
Transportafdeling Martinstaalfabriek: 295, 296
Trechter(s): 50, 292, 295, 302
Trek naar het westen: 347
Tremmers: 51, 298
Triowals(en)/-walstuig(en): 135, 136, 253, 254, 432
Tuinders: 29, 111, 137
Tweede ban: 94, 95, 97
Twents Instituut voor Opvoeding (T.I.V.O.): 240
Uitbreiding(en): 13, 27, 56, 59, 79, 94, 100, 101, 123, 130, 132,
147, 150, 166, 168, 179, 183, 184, 187, 192, 199, 218, 222, 226,
231, 247, 251, 307, 324, 350

Uitgebreid Technische School (U.T.S.): 232
Uitleenbedrijven/-firma's: 170, 224, 441
Uitstootmachine: 40, 43
UItstootmachinisten: 92
Unilever: 207

' Us Memmetael', Friese migrantenvereniging: 335
Uurinkomens: 102, 103
Uurlonen: 102, 103

Vakbekwaamheid, eisen van: 413
Vakbonden/-organisaties: 8, 11, 12, 34, 58, 60, 61, 64, 76, 77, 116,
129, 211, 216, 226, 239, 263, 300, 336

Vakbondsvertegenwoordigers: 226, 252, 337
Vakgroepen: 118-120, 144, 162, 163, 227
Vakgroep I: 118-120, 162, 165, 166, 195, 227; Vakgroep II: 118-120,
162, 195, 227; Vakgroep III: 118-120, 162, 195, 227

Vaklieden: 21, 57, 59, 86-88, 90-92, 96, 101-104, 109, 114-117, 119,
136, 151, 153, 156, 165, 166, 221, 222, 224, 225, 229, 231, 236,
237, 288, 316, 317, 320, 321, 323, 324, 327, 342, 343, 350, 427;

zie ook: Geschoolde arbeiders, Geschoolden
Vaklieden, loonniveau: 102-104

Vakliedenfuncties: 59, 119, 166, 231, 350
Vakopleiding: 109, 110, 166
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Vallend gieten: 184, 251, 302
Vast dienstverband: 329
Vasde aanstelling: 95, 97, 100, 168, 226, 341
Vaste arbeiders: 32, 53, 54, 74, 94, 98-100, 148, 164, 168, 169,
225, 253, 284, 412

Vaten: 27
Veiligheidsbeleid: 45, 82, 84
Veiligheidscommissies: 51, 84
Veiligheidsdagen: 52
Veiligheidsdienst: 84,437
Veiligheidsingenieur: 82
Veiligheidskleding: 171
Veiligheidsmateriaal: 171
Veiligheidswerk: 84, 421
Velser Gemeenschap: 355
Verantwoordelijkheidsgevoel: 163, 276, 287, 462
Verbond van Nederlandsche Werkgevers: 104; zie ook: V.N.W.
Verduisteringsmaatregelen: 140, 152
Vereeniging van arbeiders aan de Hoogovens: 60
Vereinigte Stahlwerke: 127
Vereniging tot Bevordering van Elektrotechnisch
Vakonderwijs: 167; zie ook: V.E.V.
Verflechtung: 127
Vergunningsstelsel: 105, 142
Verhuiskostenvergoeding: 122
Verificatie-onderzoek(en): 228, 229, 451
Verladers: 300
Verlading: 98, 204, 331
Verloop: 10, 34, 51, 58, 60, 79, 101, 116, 117, 131, 150, 169, 218,
226, 262, 308, 325, 345, 350

Verloopcijfer: 116
Verplaatsen van arbeidskrachten: 346, 423
Verplaatsing van arbeidskrachten, stimuleringsmaatregel inzake de:
422, 423

Verplaatsingskosten: 92
Verplaatste personen (' displaced persons' ): 321
Vertaal- en tolkfaciliteiten: 10
Vertind blik: 183, 275
Vertinnerij: 183, 187, 283, 350; zie ook: Dompelvertinnerij,
Elektrolytische Vertinnerij
Vertragingstactieken: 128
Vervolgcursus(sen): 110, 232, 234; zie ook: Kopcursus(sen)
Verzuimdagen: 52, 53
Verzuimongevallen: 98
Vestigingsbeleid: 352
Vestigingsplaats: 20
Vestigingsplaatskeuze: 20
V.E.V. : 167, 232, 234; zie ook: Vereniging tot Bevordering van
Electrotechnisch Vakonderwijs
V.E.V.-aspirant-sterkstroommonteur: 234
V.E.V.-hulpmonteur sterkstroom: 234
V.E.V.-monteurscursussen: 234
Vierploegendienst: 331, 346, 353, 424, 475
Viskaart: 141

Visserijschool: 109
Visuele inspectie: 275, 459
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Visumproblematiek: 88
Vitaliteit: 311
Vloeibaar ruwijzer: 292, 298, 299
Vloeibaar ruwijzer-kraandrijver: 298, 299
V.N.W.: 104, 116

Voedseluitdeling: 141
Volcontinue bandwalserijen: 274
Volcontinue dienst: 54, 475
Volkshogeschool: 218
Volkshuizen, Nederlandse Bond van: 239, 243
Volksontwikkelingswerk: 78, 241
Volwassenenvorming: 244
Voorlichtingsavonden: 346, 347
Voorlieden: 83-85, 221, 260, 284, 297, 299-301
Voorman: 57, 129, 236, 284, 297, 298, 299, 307
Vooronderzoek(en): 227, 327

Vooropleiding: 78, 116, 224, 232, 237
Voorschotkas: 67

Voorschotregeling: 472
Voorselectie, industriale: 112, 115, 117
Voorwalstuigen: 274
Voorzieningskas: 68, 73, 125
'Vorgesetzten-Kurs' : 210
'Vorgesetztenschulung' : 214
Vormenhal: 302, 307, 308, 310
Vormen-schoonmakers: 311
Vormvoorbereidingsman: 308-310

Vormerij: 44
Vorming: 2, 8, 9, 12, 14, 82, 108, 143, 144, 202, 206, 209, 213-215,
217, 218, 221, 246, 249, 288; zie ook: Training en Vorming
Vormkasten: 44, 45
Vormzand: 45
Vouwmachine: 135, 258
Vreugde en Arbeid: 128
Vrijgezellenhuis: 125, 230, 430
Vrijheidsgraden: 8
Vrijzinnig-Democratische Bond: 21
Vulwagen: 40, 43

Vulwagendrijver: 43
Vuurwerkers: 90
V.V.A. (Vereeniging tot Vereedeling van het Ambacht): 167
V.V.A.-cursussen: 232
V.V.A.-gezel machinebankwerker: 234

V.V.D.: 469

De W a a r h e i d- dagblad: 332, 446
Wachtgeld: 161

Wachtgeldregeling: 147, 148. 164
Walser: 165, 281
Walserijen: 20, 21, 38, 131, 132, 187, 201, 231, 238, 251, 261. 264,
281, 288, 317

Walserij-Oost: 14, 15, 56, 128, 132, 140, 152, 158, 169, 171, 172,
179, 187, 196, 211, 237, 238, 251-254, 258, 260-264, 276, 287-291,
315-318, 332

Walserij-West: 27, 56, 128, 153, 184. 274, 314, 325
Walsers: 136, 195, 227, 237, 261, 277, 282, 288
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Walsgoed: 264, 266, 274, 281
Walsprodukten: 19, 25, 260

Walssinter: 50
Walstechniek: 183, 254. 290

Walstuig(en): 135-137, 258, 261, 274, 275, 281

Walsvak:

29,

136

Walzzugmachinist: 38
Warmbandwalserij: 183, 187. 261, 264, 274, 276, 277, 281, 283, 350
Warmzagen: 254
Watervliet (sportcomplex): 79, 142, 244
Wederopbouw: 13, 176, 211-213, 300, 323, 336, 344, 345; Geestelijke
212, 213

Wederopbouwkamp(en): 334, 336. 469, 470

Wederopbouwperiode: 2
Weduwenpensioen: 76
Weegschalen: 292

Wegers: 298
Wenckebachfonds: 66-68, 71, 73, 75, 95, 101, 125, 141; afdeling
Arbeiders: 66, 71, 73; afdeling Beambten: 68, 71
Wereldoorlog, Eerste: 19, 21, 59, 92, 120, 121, 413
Wereldoorlog, Tweede: 1, 2, 5, 13, 19, 37, 57, 83, 99, 122, 126,
127, 175, 179, 183, 199, 206, 207, 210, 225, 230, 243, 253

Werkclassificatie: 202, 291, 310
Werkclassificatiesysteem, Amerikaans: 262
Werkgelegenheid: 100, 184, 318, 323
Werkgemeenschap: 55, 61 e.v., 78, 85, 139, 230, 242
Werkgemeenschapsgedachte/-ideologie: 62. 65, 80-84, 108, 211, 213
Werkinstructie: 207-209, 214
Werkloosheid: 21, 59, 87, 89, 92, 104, 138, 146, 149, 325, 333,
341,471

Werkloosheidscijfers: 325, 469
Werkloosheidsuitkeringen: 345
Werkmethoden: 45, 205, 207, 214, 288
Werkontledingen: 287, 288
Werkplaats(en) : 90, 135, 140, 231, 326, 342
Werkspoor: 60, 61, 157, 207
Werkspreiding: 424
Werkstructurering: 9, 411
Werktijd: 43, 94, 109, 145, 153, 154, 246, 331
Werktijdverkorting: 77, 416, 433
Werktuigbouwkunde: 232
Werktuigkundigen: 342
Werkvergunningen: 322
Werkverhoudingen: 14, 19, 34, 35, 39, 40, 55, 59, 91, 138, 175,
217, 290, 291, 301, 314, 315; Amerikaans programma: 447; Cursus:
208, 217

Werkverschaffing: 147, 326, 339, 469
Werkvoorbereiding: 57, 167, 205, 208, 260, 284, 290
Werkweigering : 332, 335, 338
Werving: 86, 122, 124, 222, 320, 323-328, 344, 346; zie ook:
Recrutering
Wervingsbeleid: 96, 350
Wervingsgebied(en): 222, 325, 326, 342, 343; zie ook: Recruteringsgebied(en)
Wervingsindicaties: 225
Wervingsteam(s): 342, 346
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Wessanen's Koninklijke Fabrieken N.V.: 152
'Westerduin' : 324, 328, 332-342, 457, 466. 470; zie ook:
Arbeiderstehuis
Western Electric Company: 142
Wetenschappelijke bedrijfsvoering: 46
W.i.k.a. (werker in kerkelijke arbeid): 246, 247, 457

Windverhitter-man: 106
Windverhitters: 25, 51, 55
Winterhoff, Biiro: 129
Winterhulp: 128, 141
Wisconsin Steel Company: 84
Woningbezit Hoogovens: 124
Woningbouw: 323, 429
Woningbouwverenigingen: 429
Woningen: 92, 124, 324, 344, 345, 347, 352
Woninginspectiedienst: 429
Woningnood: 323, 324
Woon- en leefklimaat: 245, 346
Woon- en leefmilieu: 10. 15, 237
Zandbed: 179

Zandgebieden (Friesland): 326, 328
Zandverwijdering: 44, 45
Zeefinrichting: 43
Zeehaven: 39

Zentralauftragstelle: 150, 438
Zetbank: 350
Ziekengeldregeling: 418
Ziektecijfer: 169, 418
Ziekteverzuim: 71, 146, 157, 160, 418
Zielzorg: 248, 249, 429
Zielzorger(s): 248, 353, 429
Zondagsuren: 102, 118, 475

Zoutwaterpompstation: 145
Zuid- en Oosteuropeanen: 428

Zuidfabrieken: 56, 196
Zuurstof, vloeibare: 129
Zwavelzure ammoniak: 183
Zwavelzure-ammoniakfabriek: 183
Zwavelzuur: 274
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INDEX VAN GEOGRAFISCHE NAMEN

Achtkarspelen: 325
Alblasserdam: 476
Alkmaar: 323
Amerika: 215, 220, 245, 246, 412, 432; zie ook: Noord-Amerika,
Verenigde Staten, V.S.

Amersfoort: 343
Amsterdam: 20, 61, 74, 101, 103, 104, 152, 243, 247, 348, 413, 449,
455

Apeldoorn: 343
Bakkum: 222
Belgia: 252, 290
Benelux: 183
Bergeijk: 417
Bergen (N-H): 218
Best: 417

Beverwijk: 89, 99, 101, 109, 142, 166, 221, 231, 236, 239, 242,
244-246, 248, 319, 320, 335, 336, 457, 470, 471

Biarritz: 467
Bolsward: 328

Brabant; zie: Noord-Brabant
de Breesaap: 20
Brussel: 87, 458

Buitenpost: 328
Caux (sur Montreux): 216

Chicago: 84
Croydon: 114

Dantumadeel: 325
Deventer: 475

Dokkum: 325, 328
Dordrecht: 103

Dortmund: 87, 458
Douai (Fr.): 92
Drachten: 46, 328
Drenthe: 123, 125, 244, 320, 344, 346, 348, 476; noord-oost: 346

Driebergen: 207, 212, 215
Duitsland: 59, 87, 91, 92, 108, 115-117, 125, 127, 128, 145, 149,
150, 152, 153, 156, 160, 168, 171, 176, 190, 192, 236, 246, 252,
290, 321, 327, 411, 426, 429, 434, 437, 462

E.G.K.S.-landen: 2
Eindhoven: 62, 123-123, 238, 411, 429
Emmen: 320
Engeland: 243, 246, 252, 290, 411, 426, 458, 460
Enschede: 101
Europa: 20, 22, 183, 214, 217, 246

Finland: 458
Franeker: 328

Frankrijk: 92, 190, 231, 236, 248, 252, 290; noord-: 92
Friesland: 123, 325-328, 333, 337, 339, 343, 344, 349, 469, 471;
oost-: 325. 344
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Gaasterland: 326
's-Gravenhage: 103; zie ook: Den Haag
Grijpskerk: 328
Groningen, provincie: 123, 342-346, 348, 349, 353, 354, 475-476;
Oost-: 123, 343-345; zuid-oost: 475
Groot Brittanni5: 191; zie ook: Engeland
'

Den Haag: 86-88, 161, 210, 336, 337, 426; zie ook: s-Gravenhage
Haarlem: 88, 101, 151, 152, 156, 157, 161, 221, 247, 248, 250, 320,
322, 336, 345, 346, 436, 470

Hannover: 156

Heemskerk: 79, 245, 319
Heerenveen: 325, 326, 328, 333
Den Helder: 467
Hengelo: 101, 103, 342
Hilversum: 343
Hoek van Holland: 467

Hoogvliet: 474
IJmond: 15, 20, 116, 117, 142, 175, 215, 221, 222, 238, 239, 242,
244-248, 323, 348, 351, 355, 470

IJmondgebied: 117, 124, 239, 241, 248
IJmuiden: 1, 20, 21, 25, 56, 63, 87, 89, 105, 109, 114, 116, 124,
138, 228, 239, 346, 352, 354, 430, 436, 467, 474; IJmuiden-Oost:
124

Italia: 252, 290, 322, 429

Krommenie: 152
Leeuwarden: 324, 326-328, 336, 337, 341
Leiden: 161, 210, 241, 243
Lemmer: 328
Limburg: 90, 161, 247, 344, 429
Liverpool: 458

Londen: 114
Luik: 93

Maastricht: 25
Mackinac (Michigan): 210
Medendorp: 328

Middletown (V.S.): 218
Milaan : 458

Murmerwoude: 325
Musselkanaal: 346

Nederland: 2, 11, 13, 19, 21, 25, 54, 55, 87-89, 91, 92, 117, 126,
127, 143, 150, 152, 158-160, 171, 207, 210, 212, 214, 218, 222,
244, 245, 249, 252, 262, 321, 342, 346, 410, 413, 426, 434, 445,
446

Noord-Amerika: 246
Noord-Brabant: 91, 329, 341, 343, 344, 417, 4.71; westelijk: 344
Noord-Holland: 21, 25, 159, 351
Noordkaap: 467

Noord-Limburg: 344
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Noord-Oostpolder: 329
Noordzeekanaal: 20, 39, 56, 124
Oberhausen: 22, 87, 91

Ooststellingwerf: 326
Ouchy (bij Lausanne): 210, 211
Oude Pekela: 352, 353
Parijs: 458
Polen: 321, 429
Rijnland: 92
Rivierenbuurt (IJmuiden): 352, 474

Rotterdam: 20, 78, 101. 103, 243, 247, 343, 413, 426, 455
Ruhrgebied: 35, 91, 92, 117, 321
Rusland: 59
Santpoort: 222

Schiedam:

103, 246

Schotland: 246

Sheffield: 246
Sneek: 328

Stadskanaal: 345, 346
Tjimahi (Java): 78
Uitgeest: 222
Utrecht: 21, 85, 101, 103, 112, 142, 228, 229, 243, 301

Veendam: 346
Velsen: 20, 61, 87, 98, 96, 99, 101, 116. 124, 149, 159, 221, 236,
239, 242, 244, 245, 319, 323, 324, 334, 345-348, 352. 436, 466,
467

Velsen-Noord: 116, 124, 239, 242, 244, 245, 323, 334, 467
Verenigde Staten: 128, 207, 261; zie ook: (Noord-) Amerika, V.S.
Vlissingen: 467
V.S.: 2, 84, 132, 210, 214, 218, 243, 262, 274, 288, 410, 449, 452;

zie ook: (Noord-) Amerika, Verenigde Staten
Watenstedt (bij Brunswijk): 128
West-Europa: 20, 183, 217

West-Virginia (V.S.): 410
Westfalen: 92
Weststellingwerf: 326
Vijk aan Zee: 324, 335, 457
Winschoten: 346
Wolvega: 325, 328
Wormerveer: 152

Zaandam: 224, 246

Zaandijk: 152
Zeeland:

248, 470

Zeeuws-Vlaanderen: 91
Zuid-Holland : 346, 351

Zuid-Limburg: 247
Zuilen: 21, 113
Zwitserland: 210, 211, 214, 246, 445
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INDEX VAN PERSOONSNAMEN
Albers, A. : 346

Bakker, W. : 324, 329, 455
Banning, W.: 241
Barbiers, P.B.M.: 228, 439, 449
Bauer, A.J.H.: 157

Beel (aalmoezenier van de arbeid): 247
Bentz van den Berg, P.R.: 129, 176

Blaauw, G.S.K.: 61, 65, 66, 77, 85, 96, 100, 105, 111, 140, 142,
143, 154, 157, 159, 202-204, 206, 207, 210-212, 218, 220, 230,
243, 321, 323, 336, 344, 345, 433, 437, 471

Bouman, P.J.: 4
Broedelet, G. : 340
Bruyn, W.J.: 446
Buchman, Frank N.D.: 209, 216
Calcar, J.D. van: 62, 63, 78
Carrard, A.: 210, 212-214, 445
Chadwick-Jones, J.K.: 315
Christiansen, F.C.: 159
Dael, J. van: 426
Dam, C.F. van: 103, 336
Danials, M.J.M. : 4

Deinum-Kooman, mw. J.C.: 74, 353
Delden, P. van: 187, 220

Demmers, A.: 65, 66, 74, 78, 79, 96, 240, 419, 420
Derks, P.W.: 340
Dickson, W.J.: 142

Dikkenberg: 437
Doesschate, J.F. ten: 176, 196

Doorn, J.A.A. van: 55
Dorp, W. van: 240, 335

Duren, K.J. van: 449
Epen, J.C. van: 437

Feitsma, H. : 4
Fiebig, R. : 160, 438
Fischback. H.: 127, 156

Geraets, C.F.A.: 248
Giese, F.: 427

Ginneken, J. van: 428
Gogh, V.W. van: 142
Gould, S.J.: 428

GBring, H.: 128
Groot, J. de: 346

Grunfeld,

K.R. :

346

Halbertsma, N.A.: 212, 215
Hennecke, A.: 129, 438
Heyden, Ph. M. van der: 428
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Hijmans, E.: 439
Hitler, A. : 150, 158, 437
Holtrop, M.W. : 27, 129, 159, 176
Hoogervorst, J.Th.: 248
Howard, P.: 216

Huibers, P.J.: 247, 248, 470
Iersel, E. van: 247, 470, 471

Ingen Housz, A.H.: 20, 22, 64, 84, 129, 143, 159, 176, 240, 438,
444, 446, 455

Janssen, W.: 129, 160, 437, 441

Jong, L. de: 127
Jonge, jhr. B. de: 262, 288
Jonges, J. : 80, 120
Jures, E.A.: 462

Kelder, G. : 60, 61, 76, 91
Kern, H.: 39, 414, 461

Kessler, G.A.: 20-22, 58, 61, 64, 65, 75, 77, 78, 80, 81, 128, 129,
176, 202

Kesting, H. : 462
Kolkmeyer, mw. H.C.: 449
Konings, A.: 65
Korman, G.: 84
Kilnkel, F., 447
Leer, B. van: 27, 128, 132, 138, 260, 318, 431
Lennep, D.J. van: 426

Leusden, W. van: 449
Liagre BBhl, H. de: 14

Luning Prak, J.: 121, 426, 428
*

Meissner, M. : 39
Milikowski: 410
Muinck Keizer, J.M. de: 21
Netscher, F.: 21, 87

Nolst Trenite, mw. C.: 228
Oort, A.M.: 121
Otto, L.F.: 113, 129, 130, 205

Patterson, Sh.: 114, 410
Peekel, H.J.:

Peype, W.F. van: 439

Philips, F.J. : 212
Popitz, H.: 35, 37, 38, 40, 281, 315, 413, 461
Reeper, J.J.M. de: 449
Roethlisberger, F.J.: 142
Sauckel, F.: 150-152, 431, 437, 438
Scherer, A.: 449

Schmidt, F.: 434
Schumann, M.: 39
511

Schweitzer, A.: 246
Seyss-Inquart, A.: 434
Simons, M.S.M.: 429
Speer, A.: 437, 438

Spies, F.W.E.: 65, 82, 83, 85, 92, 159, 210-212, 321, 322, 412, 414,
421, 437, 445

Steigstra (w.i.k.a.): 246
Steinmetz, S.R. : 83
Stoel, A. : 449
Stoop,

A. :

61

Teyinck, J.A.: 61, 89
Tienen, A.J.M. van: 410
Titmuss, R.M.: 176
Torren, F. van der: 449
Troelstra, P.J.: 59

Veltkamp, J.J.: 221, 323, 325, 338, 342-346, 350, 353, 449, 473
Verhoog, P.: 65
Voorzanger, H.: 240, 242, 243, 340, 458
Vries, J. de : 449

Vries, Joh. de: 61, 85, 128
Waal, R. de: 77
Wallenburg (w.i.k.a.): 457
Wehrheim, 0.: 54, 82, 92, 144, 167, 412
Wenckebach, H.J.E.: 20, 22
Winterhoff, F.: 129

Wolterbeek, C.: 471
Woudenberg, H.J.: 129

Ydo, M.G.: 207
Yerkes, R.M.: 428
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CURRICULUM VITAE

Mel C.M. van Elteren werd op 14 april 1947 te Breda geboren. Hij
bezocht de avond-h.b. s. aan het O.L. Vrouwelyceum in zijn geboorteplaats. Na in juli 1968 het diploma h.b.s.-B (staatsexamen) te
hebben behaald, begon hij in september van dat jaar met de studie
sociologie aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg. In november 1973
studeerde hij cum laude af met als hoofdvakken algemene en cultuursociologie en sociale psychologie en als keuzevakken organisatiesociologie, sociale filosofie en sociale geschiedenis. Inmiddels was
hij, in september daaraan voorafgaand, begonnen met de studie psychologie, eveneens aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg. In november 1985 behaalde hij cum laude het doctoraal-examen psychologie
(oude stijl), met als specialisatie arbeids- en organisatiepsychologie en als tweede afstudeervak sociale psychologie. De keuzevakken
waren klinische psychologie en wijsgerige anthropologie.
Gedurende de studiejaren 1969 t/m 1972 was hij student-assistent
bij de vakgroep sociale en economische geschiedenis (prof. dr.
H.F.J.M. van den Eerenbeemt) van de Subfaculteit Sociaal-Culturele
Wetenschappen. Van september 1974 t/m november 1977 was hij studentassistent bij de vakgroep filosofie (prof. dr. J. Arntz) van dezelfde subfaculteit. In deze hoedanigheid gaf hij ook hoorcolleges in de
geschiedenis van de westerse filosofie en sociale filosofie.
Van september 1977 t/m juli 1979 was hij als wetenschappelijk medewerker in tijdelijke dienst verbonden aan de vakgroep geschiedenis
en theorie van de psychologie van de Subfaculteit Psychologie,
Rijksuniversiteit Utrecht. Hij verzorgde hier een inleidin g in de
geschiedenis van de psychologie alsmede de cursus psychologie en
maatschappij. Sedert 1 augustus 1979 is hij wetenschappelijk medewerker (thans docent) in de Subfaculteit Maatschappijgeschiedenis,
Erasmus Universiteit Rotterdam bij de vakgroep geschiedenis van industI·i@le samenlevingen, voor sociale psychologie en mentale aspecten van industriale samenlevingen.
De auteur publiceerde eerder artikelen op het terrein van de wetenschapstheorie der sociale wetenschappen, de geschiedenis van de
- geschiedenis.
psychologie en de relatie sociale psychologie
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