
"De drempels zijn weg. We zijn samen met

hetzelfde bezig".
Hij werd op 12 augustus 1954 in Brabant geboren en

woont sinds l97l in Arnhem. Hii studeerde aan de

Land- en Tuinbouwschool en werd daarna dierenverzor-
ger bij Burgers' Zoo. Op 1 juni 1978 kwam hij in
dienst bij Akzo Kleefse Waard, waar hij als coner
begon in de ploegendienst in de Bandenrayonspin-
nerij. Nu is hij teamleider in diezelfde afdeling, waar
hij de ingrijpende veranderingen meemaakte die leid-

dón tot een geheel andere organisatiestructuur' Alle
tussenstappen naar wat nu de business-unit
Industriële Garens, heeft hii van zeer dichtbij meege-

maakt: onze man van t 993.

Hij kent het kantoorgebouw, de mensen, met wie hij

regelmatig overleg pleegt. Ook is hij lid van de

Afdelingscom missie, waarvoor hij de notulen verzorgt
"Mijn eèrste job was coner. lk volgde de Vapro-opleiding,
maàr maakte die niet af, omdat ik als ik eenmaal thuis

was, ook graag met de kinderen allerlei dingen wilde

doen. Spinnerij, twiinerij en conerij waren nog apal-te

afdelingen. lk werd eerste man "op het droge" De spin-

nerij was " nat". "

"ln 1990 ben ik weer aan het studeren geslagen en nam

deel aan de Modulaire Vakopleiding (MVOI.". Uit zijn tas

komt een map met sheets, die o.a de stapsgewijze
invoering van de nieuwe orga-
nisatie aangeven. " Daar wer-
den we vertrouwd gemaakt
met wat ons te wachten
stond. Niet de hiërarchie
kreeg de nadruk, maar het
werken in teamverband.
Het gaat om mensen, van wie
verwacht wordt dat ze een
goed produkt maken.
We leerden over de muren
van onze afdellng heen te ki.l-

ken en hebben begriP gekre-
gen voor wat de toekomst
van de lokatie moet zijn".

' Alles is bespreekbaar

"Communicatie en sociale
vaa rdlgh eden spelen een
grote rol. Een spinner, nu
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spinner/twijner en operator A genoemd, wordt niet op zijn
vingers getikt omdat hij iets fout heeft gedaan. Er wordt nu
samen gesproken over hoe het beter en foutloos zou kunnen.
Je werkt mee en vervult meer de rol van coórdinator. Je gaat
volkomen anders met elkaar om. In de maatschappij is toch
ook alles bespreekbaar geworden?".

Na de Mvo-cursus werd "De man van 1 993" de eerste team-
leider in het nieuwe systeem. "Dat moet in 1995 helemaal
zijn afgerond en we zijn al goed op weg. De organisatie is
aanzienlijk platter geworden. Wat onze afdeling betreft ken-
nen we alleen nog de chef continu dienst (CCDI met daaron-
der een plaatsvervanger en twee teamleiders. ln 1995
worden dit vier teamleiders. Natuurlijk is niet iedereen even
enthousiast, maar alles heeft tijd nodig; het aanpassen aan
een nieuwe situatie verloopt nooit geheel vlekkeloos. Maar...
het werkt !".

Overleg, een goede investering

Het lijkt een hele klus om het hoe en het waarom goed over
te brengen op mensen die jarenlang op een andere manier
hebben gewerkt. "Daarover moet dan ook volledige duidelijk-
heid worden gegeven. ln de eerste plaats hebben we het
overleg op de werkplek. Dan hebben we vier maal per jaar
een teamvergadering in de conferentieruimte, compleet met
agenda en notulen. Ook daar kan van alles aan de orde
komen. Eens in de zes weken is er een gesprek tussen de
teamleiders, de produktiechef en het hoofd opleidingen.
Dat zijn de zogeheten. inten/isiegroepen".

Van elkaar afhankelijk

"Voor de buitenlandse collega's is er de cursus Nederlands
op de Werkvloer, die een bijdrage levert aan de verbetering
van de communicatie in het bedrijf. De Nederlandse taal
hoeft niet langer een belemmering te zijn om een cursus te
volgen of opgeleid te worden tot operator A. Bij belangrijke
operaties ging het er vroeger hièrarchisch aan toe: van boven
naar beneden, nu wordt het geheel van onder naar boven
opgebouwd. Uiteindelijk ben je toch van elkaar afhankelijk.
ln het gewone werk, maar vooral bij het oplossen van proble-
men en het aanbrengen van verbeteringen".

Een grote sprong

Een eigen huis met alle apparatuur van deze tijd: video en
cd, zomervakantie in het buitenland. Je werkt nu niet meer
alleen voor brood op de plank. De keuze tussen met de fiets
of met de auto naar het werk gaan, is slechts afhankelijk van
het weer.
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Na werktiid zie ie veel mensen in hun auto stappen, het par-

keerterrein is de laatste jaren dan ook fors vergroot' dit in
tegenste lling iot de íietsenstalling.
Ook de toegang tot het fabrieksterrein is de laatste jaren

veranderd. Links een groot kantoorgebouw waar drie busi-

ness units zijn gehuisvest. ln het midden de moderne por-

tiersloge, waar het pasje in een gleuf wordt gestoken voor de

aanwezigheidsregistratie per computer' ledereen heeft een

eigen kast met overall en werkschoenen. De voorganger
wordt afgelost, naclat de lopende zaken zijn overgedragen.
En zo begint voor "De man van 1 993" zijn werkdag.
De gemiddelde werkweek bestaat uit 33,6 arbeidsuren
Vanaf 1991 wordt gewerkt in een volledige vijfploegendienst.
Voor die tijd werd tijdens de zomermaanden de vierploegen-
dienst gedraaid. Op de afdeling is een koffielokaal voor de

korte pauzes en in de Havenkantine brengt men zijn lunch-
pauze door, alles in onderling overleg.

Er was ooit een bedrijfsfilm. Die droeg als titel: "Mensen

maken draden". Mensen maken nog steeds draden Maar
niet alleen draden. Het is in alle opzichten een hele sprong
van 1943 naar 1 993l
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1940-1946

De beginperiode van Akzo Kleefse Waard was een zeer bij'
zondere; die viel immers samen met de Tweede Wereldoor-
log. Het is niet de bedoeling hier lang bij stil te staan, maar
we zouden de geschiedenis en vooral de betrokkenen te koft
doen, als we deze jaren niet even voor de geest zouden
ha len.

Rayonvezel

Om in de steeds groeiende behoefte aan rayonvezel te kun-
nen voorzien, besloot de directie van de Algemene Kunstzijde
Unie een groot bedrijf op te richten voor de produktie van
strocellulose en celvezel. ln Arnhem en Ede werden al rayon-
garens gemaakt. Als lokatie werd de Kleefse Waard gekozen.

Ir. A.J. Engel, de Iatere presidentdirecteur, kreeg opdracht
een moderne efficiênte fabriek te bouwen. Deze zou na de
oorlog bijdragen aan de groei van AKU en van de
Nederla ndse economie.

Werkgelegenheid met bijzondere betekenis

De Duitsers zagen in dit project een goede aanvulling op de
weggevallen invoer van wol en katoen. Zlj stelden dan ook de
nodige materialen als staal en cement ter beschikking. De
bouw van het complex, waarmee een bedrag van dertig mil-
joen gulden gemoeid was, was voor die tild een enorme ope
ratie. Naast uitvoering van het puur zakelijke beleid, had dit
nog een ander, zeer belangrijk effect. Er konden grote aantal
len mensen te werk worden gesteld, die anders werkloos zou
den worden of voor minder vredelievende doeleinden
zouden worden ingezet. Denk maar aan de "Arbeitseinsatz".

In maart 1941 reed de eerste dragline het terrein op. De eer-
ste betonpaal kon op 1 8 augustus 1 941 in de grond worden
geslagen en in januari i 942 werd met het metselwerk begon-
nen. Aan het einde van 1942 werkten er op de Kleefse
Waard ongeveer tweeduizend mensen. ln dat jaar kwam ook
de montage gereed, zij het met allerlei problemen.

De eerste spinpunten konden op 22 april 1943 worden inge-
sponnen. Drogerij en pakpersen waren nog niet klaar, maar
het produkt was erl Het eerste monsterbusje rayonvezel
rlerd de heer Engel aangeboden.

Helaas ging het precies een week later weer mis: het Duitse
opperbevel gaf opdracht het gehele Nederlandse leger weer
krijgsgevangen te maken. De reaktie liet niet op zich wach-
ten: overal in het land braken stakingen uit, ook op de
K eefse Waard. En dat betekende het spuien van alle viscose

lr. A.J. Enqel
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en afwachten. Na een week van tegenspoed kon het werk
weer worden hervat. Eind 1 943 werd ongeveer I6.OOO kilo
rayonvezel per dag geProduceerd.

Saamhorigheid

Het werken onder zeer moeilijke omstandigheden had - naast

alle negatieve gevolgen - als belangrijk positief resultaat dat
de werksfeer en de onderlinge samenwerking buitengewoon
goed waren. Wat kreeg men samen niet voor de kiezen I

ln dit verband ls het goed even stil te staan bij een bijzonder
evenement ln het voorjaar van 1944. Namens alle medewer
kers werd toen aan de directie een geschenk aangeboden in

de vorm van een schitterend gedenkraam, dat op de eerste
verdieping van het kantoorgebouw werd aangebracht Daar
bevindt het zich trouwens nog steeds. De spreuk die erin ver-

werkt is, spreekt boekdelen:

"Door soomhorigheid in zwaren tiid, met vereende kracht tot
stcrnd gebracht"

Ondertussen gaat de oorlog door. Die bereikt in septernber
'44 een triest hoogtepunt, of laten we ljever spreken van een

dieptepunt: op I4 september werden alle bedrijven gedwon-
gen tot stopzetting; van I7 tot 22 september vond de Slag

om Arnhem plaats en daarna de evacuatie. Alles wat los en

veel van wat vast zat, wordt weggehaald. Vooral elektromoto-
ren hadden de belangstelling. Ze werden alle geroofd.

Electriciteit voor de Veluwezoom

Als enig onderdeel van de lokatie mocht de electrische cen-

trale in beclrijf bliiven. De electriciteitsvoorziening vanuit
Nijmegen was volledig uitgevallen. Kleefse Waard zorgde dus

voorlopig voor de nodige stroom voor Arnhem en omgeving.

D? elc.triciteitscentrale in 1944
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Na de bevrijding in aprll 1 945 lag de lokatie er troosteloos
bij. De elektrische centrale lag in puin maar toch speelde
men het met gebrekkige middelen en vooral veel enthousias-
me klaar om op I mei de turbogenerator weer bedrijfsklaar
te hebben. Tot 1 juli '45 werd de Veluwezoom weer van
stroom voorzien; toen nam de centra e in Nijmegen het weer
over.

Met de overige gebouwen, de installaties en het machine-
park was het droevig gesteld. Dankzil enorme inspanningen
van zeer veel mensen kon de produktie van rayonvezel toch
in augustus I946 weer op gang worden gebracht.

Strocellulose

Nu, na vijftig jaren, is het iedereen duidelijk dat ondernemen
vaak grote risico's met zich meebrengt. En dat niet alle pro-
dukten dat succes brengen, wat men ervan verwacht.
Strocellulose is hiervan een goed voorbeeld. Op voorstel van
de bezetter werd in de eerste ooriogsjaren het plan opgevat
om uit stro cellulose te maken en vervolgens daaruit rayon te
maken.
Dr.lr. J.H.E. Hessels zegt daarover in het gedenkschrift
"Kleefse Waard 1943-1968": "Deze beslissing werd in grote
mate beinvloed door de wens van de directie zo veel mogelijk
medewerkers in Nederland aan het werk te houden en daar-
door te verhinderen dat zij in Duitsland te werk werden
gesteld. Dat lu kte. "

Tot het maken van rayon uit strocellulose op commercièle
schaal is het echter nooit gekomen. Daarvoor waren de eisen
die aan de vervaardiging van rayon werden gesteld, te hoog.
Wel werd nog jaren strocellulose voor andere doeleinden
geproduceerd. In 1952 werd de N.V. Maatschappij tot
Stroveredeling "Sove" officieel geopend.

':. ' De aanvaer ven stra ten behoeve

van de produktie von strocellulase

l5


