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[Hoofdstuk 1]

Vooraf
- 1998: een gedenkwaardig jaar!
Hoe oud is nu de afdeling Enschede? Zo simpel een vraag kan zijn, zo moeilijk het
antwoord. De afdeling Enschede van FNV Bondgenoten is in 1998 100 jaar oud. Voor dit
standpunt is wat te zeggen. De Eendracht opgericht door de dissidente Jan Brinkhuis stamt
immers uit 1898! De Eendracht is een zuivere voorloper van FNV Bondgenoten. Na fusies
tot de Algemene Bond voor Textiel en Kleding ‘De Eendracht’ fuseert ze in 1972 met ‘de
metaal’ en ‘fabrieksarbeiders’ tot Industriebond NVV. In 1998 kun je dus met een gerust
geweten een feestje vieren. Brinkhuis heet echter niet voor niets dissident. Als hij De
Eendracht opricht heeft hij Sint Severus verlaten. Sint Severus is in 1891 opgericht door
Alphons Ariëns als Twentsche R.K. Fabrieksarbeidersbond. Ook Sint Severus is een
voorloper van FNV Bondgenoten. Via fusies komt deze bond, ook in 1972 in de
Industriebond NKV terecht. De beide Industriebonden fuseren in 1979 tot Industriebond
FNV en gaan in 1998 samen met de Vervoersbond FNV, de Voedingsbond FNV en de FNV
Dienstenbond op in FNV Bondgenoten. De afdeling bestaat dus 107 jaar zult u nu zeggen.
Jammer geen reden voor een feestje. We zijn er echter nog niet. Jan Brinkhuis is namelijk al
eens eerder overgestapt. In 1891 wordt hij door Ariëns overgehaald van de neutrale
Wevers- en Spinnersbond Vooruit over te stappen naar de zojuist opgerichte Twentsche
R.K. Fabrieksarbeidersbond. Vooruit is opgericht in 1888. De afdeling bestaat dus 110 jaar!
Het is mogelijk, maar het kan ook 125 jaar zijn. In 1872 wordt een Werklieden-vereeniging
opgericht. Naar overlevering wil het verhaal dat deze vereniging overgaat in de vereniging
De Broederband die in 1889 oplost in Vooruit. Harde bewijzen hebben we niet, maar het is
dus goed mogelijk dat de afdeling in 1998 125 jaar bestaat! 100 jaar, 110 jaar, 125 jaar.......
wie het weet mag het zeggen. Vast staat dat de leeftijd van de afdeling inmiddels die van de
hele sterken is gepasseerd en genoeg aanleiding geeft voor een feestje, of misschien wel
drie feestjes?
Er valt in 1998 meer te gedenken. Op 7 augustus was het 60 jaar geleden dat Alphons
Ariëns overleed. Zijn opponent en medespeler Jan Brinkhuis vond drie weken voor hem de
eeuwige rust. Van beiden valt dus in 1998 de zestigste sterfdag te gedenken.
Nemen we daarbij dat FNV Bondgenoten op 29 januari 1998 is opgericht, dan kan het niet
anders, dan dat we 1998 een zeer gedenkwaardig jaar noemen voor de vakbeweging in
Enschede. Dit boek mag er een bijdrage aan zijn.

- verantwoording
Er is veel over Twente en Enschede geschreven. Er bestaan goede boeken over Enschede
die ieder, op een geheel eigen wijze, de stadsgeschiedenis in ‘beeld’ brengen. Dit boek is
dan ook, zeker omtrent hetgeen is geschreven over het tijdperk van voor de Tweede
Wereldoorlog, meer een verzameling van reeds door anderen geschreven teksten, dan dat
het een product is van oorspronkelijke geschiedschrijving. Natuurlijk hebben deze teksten
een redactionele bewerking ondergaan. De grootste inspanning is geweest het vinden en
verzamelen van de teksten. Soms leek de voorraad onuitputtelijk en moest er een keus
worden gemaakt. In een aantal gevallen was dat niet moeilijk, omdat nogal eens bleek dat
de schrijvers uit de zelfde bron hadden geput. Een enkele keer, als de verschillende auteurs
een kwestie anders beoordelen, is de keus moeilijker. In die gevallen is er een keus gemaakt
naar wat naar mijn inschatting het meest waarschijnlijke is. Naar verluidt zijn de
afdelingsarchieven in de Tweede Wereldoorlog vernietigd of verloren gegaan. Het betekent
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dat geen gebruik gemaakt kon worden van oorspronkelijke stukken zoals notulenboeken.
Eerst voor de periode na 1945 zijn er notulenboeken voor handen. Zij het ook dan slechts
van enkele bonden en lang niet van alle organisaties die bestaan hebben in Enschede. Voor
de overzichtelijkheid en de leesbaarheid is gekozen om voor elk hoofdstuk achter in het
boek een literatuurlijst op te nemen met de vermelding waar de gebruikte teksten zijn
aangetroffen.
Getracht is de geschiedenis van de afdeling verhalend weer te geven. Onderwerpen,
organisaties en personen wisselen elkaar af in een opbouw die weliswaar niet zuiver
chronologisch is maar wel een zekere tijdsvolgorde in acht neemt. De Tweede
Wereldoorlog vormt als het ware een breuklijn. Voor de Tweede Wereldoorlog is er sprake
van een vakorganisatie op ‘plaatselijk niveau’, dat wil zeggen men bestierde meer zelf, dan
dat de landelijke organisatie dat deed. Na 1945 zijn de arbeidsverhoudingen gecentraliseerd
wat zijn weerslag heeft op de aard van het vakbondswerk in de afdelingen.

- parallellen en verschillen
Het is belangrijk om terug te kijken op de omstandigheden in de negentiende eeuw. Het is
goed om ons ook nu nog te realiseren hoe werknemers leefden en werkten. Hoe zagen toen
de omstandigheden van de werklieden eruit? En hoe zijn zij in de loop van ruim honderd
jaar werknemer geworden? We vertellen niets nieuws als we de ellende van de werklieden
weer voor het voetlicht brengen. We vertellen ook niets nieuws als we vaststellen dat er in
honderd jaar heel wat is verbeterd. De werkman is geëmancipeerd tot werknemer en wat
meer is een volwaardig medeburger geworden met rechten als mens, als burger, maar
bovenal als werknemer. Van een bijna diersoort werd hij een individu die meetelt. Natuurlijk is het allemaal al eens gezegd. Het gaat nu echter om Enschede en dat maakt het nieuw
en de moeite waard om het te vertellen, omdat onze afdeling Enschede een bijzondere
plaats inneemt. Enschede is een industrieplaats, met een industrie die bepalend was voor de
arbeidsverhoudingen. Er is sprake van een bijzondere cultuur. Waar anders dan met name in
Enschede werd geschiedenis gemaakt met een interconfessionele vakorganisatie als Unitas.
Niet alleen Unitas is het opmerkelijke verschil met elders, maar ook, of misschien wel juist,
De Eendracht. De Eendracht vormt een heel eigen en uniek stuk geschiedenis in de
Nederlandse arbeidersbeweging.
Merkwaardig mag ook genoemd worden de typische ontwikkeling in de
arbeidsverhoudingen. Mogelijk vanwege het afbranden van de stad in 1862, waardoor rijk
directer inzicht en enig mededogen kreeg met de omstandigheden van arm, is er in de jaren
zestig en zeventig sprake van een ‘milde’ arbeidsverhouding. Totstandkoming van onder
meer een ziekenfonds is daar een uiting van. In de tachtiger jaren van de negentiende eeuw
slaan de arbeidsverhoudingen om tot misschien wel de hardste die in Nederland hebben
bestaan. Het wapen van uitsluiting ‘het hongerwapen’ is daar een scherpe uiting van. Deze
verhouding zet zich tot ver in de twintigste eeuw voort.
Een alomvattende geschiedenis is het niet geworden. Dat kan ook niet. De mensen van het
eerste uur zijn reeds lang niet meer onder ons. Veel van wat alleen in hoofden van mensen
aanwezig is, is voor ons niet meer bereikbaar. Teveel materiaal is definitief verloren
gegaan, omdat niet kon worden ingezien, dat ook die ene brief of juist dat pamflet van
waarde is voor de toekomst. We moeten het derhalve doen met de fragmenten die ons zijn
gebleven in kranten en boeken en met overleveringen van latere generaties. Het verteld wat
mensen hebben gedaan en gelaten, maar bovenal hebben geofferd voor, wat zij zagen als,
een betere toekomst. Alsmaar weer de strijd aangaan tegen het ongeloof en defaitisme van
de medearbeiders. Alsmaar weer de strijd aangaan voor erkenning van de bond door de
werkgevers. De moed om op te treden tegen het nationaal-socialisme in de oorlogsjaren,
met voor sommigen het grootste offer wat een mens kan brengen; zijn leven. De stakingen
8

voor betere arbeidsvoorwaarden. De acties tegen verlies aan werk. Het is allemaal gebeurd
in Enschede. Telkens zijn er mensen die het vakbondswerk weer oppakken en verder
brengen. Vakbondswerk is mensenwerk, dit boek getuigd daarvan. Het is een monument
voor al degenen die zich belangeloos en vaak met persoonlijke offers hebben ingezet.
De geschiedschrijving van de plaatselijke vakbeweging kent nog steeds geen grote omvang.
Slechts van een gering aantal afdelingen is de geschiedenis beschreven. Daar is nu die van
Enschede aan toegevoegd.
Dik Nas
Drempt, 1 september 1998
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De stad als decor
Al wandelend door Enschede zie je dat heel veel straatnaambordjes zijn voorzien van een
verklaring. De Blekerstraat is, volgens de verklaring, vernoemd naar de bleek die eertijds
op die plek was. De Kremersmaten is vernoemd naar de gronden op die plaats in lang
vervlogen jaren. Niet alleen vernoemingen naar de ‘historische’ plaats, maar ook
vernoemingen naar (plaatselijke) coryfeeën sieren de gevels aan de in- en uitgang van de
straat. Zo prijken bijvoorbeeld Van Heek, Ledeboer en Blijdestein als fabrikanten en
Tusveld, Brinkhuis en Ariëns als pioniers van de arbeidersbeweging op een
straatnaambordje. Het zijn stille getuigen van wat is geweest. De stad als historisch decor.
Schaars zijn de plekken waar tastbaar het verleden is af te lezen. Toch is het de moeite
waard om de ontwikkeling van de stad, ook al is het maar op hoofdlijnen, te volgen. De
ontwikkeling van de industrie bepaalde immers in hoge mate het aanzien van de stad. De
groei van de textielindustrie maakten de huisvesting van veel werknemers noodzakelijk. De
inzichten van die tijd veroorzaakten de krottenwijken. De zorg van de stad moest breder
worden. Is de belangstelling aanvankelijk niet veel groter dan de zorg voor de openbare
orde, langzamerhand worden de gezondheidszorg, volkshuisvesting en onderwijs
belangrijker. De stad is toneel en decor tegelijkertijd. Als Johan Tusveld bij het bezoek van
de koningin in 1895 de rode vlag uitsteekt, als zij zijn huis in de Koningsstraat passeert, dan
is het goed te beseffen dat de Koningsstraat aan de rand van de stad lag, maar betrekkelijk
dicht bij het centrum. Niets van de straat van toen is nu een eeuw later nog aanwezig. Een
grote particuliere parkeerplaats is het actuele decor.
De economische ontwikkeling en de stand van de techniek zijn ingrediënten die de
arbeidsverhoudingen sterk bepalen. Als er behoefte ontstaat voor een exportartikel naar
Indië en de keus valt op katoen dan is dat een enorme stimulans tot uitbreiding van de
produktie in de textiel. De technische ontwikkeling maakt het mogelijk en de groei naar
groot bedrijf in de textiel vindt plaats. Het aangezicht van Enschede wordt er decennia lang
door bepaald. Er ontstaat een stad met een silhouet van fabrieksgebouwen: hoog, vierkant
en met de opvallende watertorens. De schoorstenen pieken er boven uit en de rook die ze
uitbraken zijn, anders dan nu, gewaardeerde symbolen. Een rokende schoorsteen staat
immers synoniem aan welvaart. De stad is het decor; een decor dat zich alsmaar wijzigt en
aanpast aan de ontwikkeling. Het eertijds omwalde stadje heeft menig ingrijpende
verandering ondergaan. De stad van een eeuw geleden is nauwelijks nog terug te vinden.
Veranderde het gezicht van de stad door de bouw van al die grote fabrieksgebouwen het
veranderde opnieuw met de verdwijning ervan. De ‘open wonden’ die Enschede er aan
overhield zijn nog maar nauwelijks geheeld. Om de geschiedenis van de Enschedese
arbeidersbeweging te kunnen plaatsen is het goed de ontwikkeling van de stad te kennen.
De beweging vindt immers plaats in de stad. Soms zelfs letterlijk: op straat.

- geschiedenis van de stad
Enschede, voor het eerst vermeldt in 1119 als Anescehe (Anneschethe), is tot in de 19de
eeuw een landelijk plaatsje. Het oudste deel van de plaats is de markt met kerk en toren. Het
kerkdorp gelegen tussen esdorpen krijgt in 1325 stadsrechten van de Bisschop van Utrecht.
De stad wordt door een gracht en wallen verdedigbaar gemaakt. Enschede ontwikkelt zich
tot een centrum voor het direct omringende agrarische gebied. De stad wordt met enige
regelmaat bezocht door de rode haan. Tot vier maal toe brandt ze af: in 1455, 1517, 1750
en 1862. In 1597 wordt de stad ontmanteld, nadat ze door Maurits op de Spanjaarden is
veroverd. In 1748 telt de stad niet meer dan 1.503 inwoners. De betekenis van de stad is wat
groter dan het bevolkingsaantal doet vermoeden. De aard van de textielnijverheid brengt dat
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met zich mee. Rondom de stad werken in 1819 zo’n 5.000 thuiswerkers voor de stedelijke
ondernemers. Met het jaar 1833 breekt voor Enschede en omgeving een tijdperk van bloei
en welvaart aan. De textielindustrie verandert door de invoering van sneltouwen van
huisindustrie in fabrieksnijverheid. Een groot deel van de daarbij betrokken huiswevers
vestigt zich in of bij de stad. Het inwonertal groeit daardoor sterk. Bij de volkstelling van
1829 telt de stad 2.891 zielen. Tien jaar later zijn dat er 3.721. In de volgende decennia
groeit het aantal inwoners wel, maar zeer gematigd. In 1859 zijn er 4.334 inwoners, in
1869: 5.084.
Enschede komt pas in de 19de eeuw, na de afscheiding van België (1830), echt tot
ontwikkeling. Op gezag van koning Willem I wordt de katoennijverheid tot ontwikkeling
gebracht. Door de vanouds bestaande huisnijverheid in Twente, de gunstige ligging ten
opzichte van de handelsroute Deventer-Duitsland en de hulp van Thomas Ainsworth, de
vader van het machinale spinnen en weven, ontstaat een bloeiende textiel- en confectieindustrie (spinnerijen, weverijen, ververijen en blekerijen; fabricage van weefspoelen,
textielmachines en kunstzijde), die tot halverwege de twintigste eeuw van groot belang is
gebleven. De textielindustrie heeft van aanvang af sterk het karakter van een familiebedrijf.
De werkgevers hebben een grote invloed op het openbare leven. Na de neergang van de
textielindustrie komt een herstructureringsproces op gang, die sterk gericht is op de functie
van de stad als dienstverlenend en verzorgend centrum.

- stadsuitbreiding
Tussen 1833 en 1840 wordt er veel gebouwd aan de toegangswegen tot de Veld- en
Eschpoort. In het grensgebied in de Eschmarke verrijzen fabrieksgebouwen en
arbeiderswoningen, niet alleen enkele en dubbele woningen, maar ook in rijtjes zoals de
Langehuizen aan de Hengelosestraat en de Arke aan de Kuipersdijk. De snelle
industrialisatie verloopt weliswaar niet zonder spanningen, maar komt zelden tot explosie.
Aan het eind van de negentiende eeuw is het inwonertal de 25.000 gepasseerd.
Reeds in 1837 doet Enschede een poging tot verruiming van zijn grondgebied.
Waarschijnlijk is de stad daartoe aangezet door de vestiging van de Stoomspinnerij ( de
Groote Stoom) en van De Maere’s Bontweverij even buiten haar gebied aan de
Hengelosestraat. Lonneker is wel bereid tot tegemoetkoming, mits Enschede de te derven
inkomsten vergoedt. De grensverlegging gaat niet door. In 1876 wordt de klacht dat de stad
in te nauwe grenzen is opgesloten weer gehoord. Het annexatieverlangen vindt bij de
Lonnekers, de stadslasten en de schutterijplichten vrezend, weinig steun. Pas in 1884 wordt
een deel van de gemeente Lonneker aan Enschede toegevoegd. De stad groeit in een klap
van 5.801 naar 12.118 inwoners en van 61 naar 682 ha. In 1896 wordt opnieuw de
stadsgrens te nauw bevonden. Het duurt echter tot 1934 aleer de samenvoeging van
Lonneker en Enschede plaatsvindt.

- de brand van 1862
Op 1 mei heeft de stad koning Willem III nog op bezoek gehad. De opwinding van het
bezoek houdt de stad nog enige dagen in feesttooi. Het verdorde groen van de versiering is
nog niet geheel opgeruimd als even na het middaguur van 7 mei in de Kalanderstraat brand
uitbreekt. Aangewakkerd door een sterke en wisselvallige wind legt de brand in zes uur tijd
de gehele stad in as. De volle omvang van de ramp komt naar voren als blijkt dat 633
woningen, 25 stallen, 44 pakhuizen, 4 kerken, 4 scholen, het weeshuis, de sociëteit en het
raadhuis in de vlammen zijn opgegaan. 3.675 inwoners van de stad zijn dakloos. Slechts
delen van enkele buitenwijken zijn gespaard gebleven. Ook de industrie gaat voor een
belangrijk deel in de brand verloren. De stoomspinnerijen Getkat en Ter Weele, H. Römer,
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van Heek en Co. en die van Jannink; de stoomspinnerij, ververij en apprêteerderij1 van L.
ten Cate; de stoomweverij Blijdestein en Co. en de stoomkorenmolen zijn in rook
opgegaan. De verwoesting van de stad laat zich moeilijk in woorden vatten. Minister
Thorbecke, minister van binnenlandse zaken, die twee dagen na de brand de stad bezoekt,
zendt onmiddellijk een bericht aan zijn collega de minister van oorlog: “Hier is nood, zendt
400 tenten en 6.000 dekens”. Thorbecke zegt later in de Tweede Kamer: “Alles is voor
overdrijving vatbaar, alleen de voorstelling dezer verwoesting niet”.

- handel en verkeer
Een belangrijke handelsplaats is Enschede nooit geweest. Daar wijzen de handelswegen uit
Westfalen en Hannover op, die na het opkomen van Amsterdam wel levendiger worden,
doch buiten de stad omgaan. Enschede ligt niet aan de grote postwegen en ook de omgeving
beheersen kan ze niet. Als de stad in de zestiende eeuw tracht de Lonneker boeren te
dwingen zich alleen in de stad van bier te voorzien loopt dat op een mislukking uit.
De brand van 1862 die de stad totaal verwoest, heeft tijdelijk een terugslag op de nieuwe
industrie, maar bevordert uiteindelijk de modernisering er van. Bij de herbouw van de stad
wordt in hoofdzaak aan het oude stratenplan vastgehouden. Het is er de oorzaak van dat de
bochtige hoofdstraat en de nauwe zijstraten in het centrum later het verkeer zeer zullen
bemoeilijken. Aanvankelijk vindt buiten de stad de bebouwing langs de hoofdwegen plaats.
De loop van de hoofdwegen maakt het verkeersprobleem erger. Aan verschillende zijden
verenigen deze zich, kort voor ze het centrum bereiken, waardoor opstoppingen ontstaan.
Oudtijds waren de wegen in Twente berucht. In 1800 waren ze levensgevaarlijk voor mens
en paard. Wagens moeten in Almelo stapvoets voort en de Regge bij Rijssen moet in de
wagen worden overgestoken. Bij Vriezenveen kun je in de modder blijven steken. De weg
naar Oldenzaal is al wel verhard met veldkeien. Nog in 1880 kunnen verschillende
buurtschappen ‘s winters onbereikbaar zijn. Zelfs nog in 1905 is er de klacht dat het bezoek
uit de buurtschappen aan de stad wordt gedrukt door de slechte wegen. Het kan iemand bij
avond overkomen dat hij plotseling de weg geheel kwijt raakt. In 1910 zijn rondom
Enschede alleen de hoofdwegen verhard en de onderhoudskosten besteedt aan de overige
wegen geven vooral in natte zomers weinig voldoening. Tussen 1911 en 1926 wordt op het
grondgebied van Lonneker 80 à 90 km weg verhard of grondig verbeterd. De aanleg van
grote verkeerswegen begint laat. De straatweg naar Hengelo, waarmee die naar Glanerbrug
een geheel vormt, wordt in 1849 voltooid. De verharding van de weg naar Haaksbergen
komt gereed in 1856.
De grootste verkeersgevaren die ons vroeger - tot nog in de twintiger jaren van de twintigste
eeuw - bedreigden is een op hol geslagen paard en een onbesuisde fietser.

- spoor- en waterwegen
De ligging ver van de westelijke provincies, waar een belangrijk deel van het Enschedese
fabrikaat wordt gesleten en waar ook de belangrijke zeehavens zijn, is een rem op de
industriële ontwikkeling. De ligging van Enschede in een hoek van Overijssel, voor het
arme Münsterland, zal er wel de oorzaak van zijn dat de postweg noordelijker in Twente
wordt aangelegd. Evenals dat het geval is met de spoorweg. Wel komt er in 1839 een
dagelijkse postwagendienst van Deventer over Enschede naar Vreden in Duitsland.
De slechte verkeerssituatie doet de industrie spoedig de aandacht richten op de voordelen
van een spoorweg. Reeds in 1837 wordt door de commissarissen van de Enschedesche
Stoomspinnerij op het belang van een spoorweg gewezen. Hoewel in 1845 een
1

Appreteren is het nader bewerken (reinigen, glanzen, krimpvrij-, motecht-, waterafstotend- of
kreukherstellend maken) van de stof om ze als handelswaar meer waarde te geven.
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spoorwegconsessie door Twentenaren verkregen wordt, duurt het nog twintig jaar voor een
spoorweg wordt aangelegd. In 1865 krijgt Enschede via Hengelo een spoorwegverbinding
naar Zutphen. In 1912 wordt deze verbinding dubbelsporig. In 1875 komt een
spoorwegverbinding met Münster gereed. In 1884 die met Winterswijk, die aansluit op het
Duitse spoorwegnet en de aanvoer van kolen uit het Roergebied mogelijk maakt.
Niet alleen de landwegen zijn slecht, goede waterwegen ontbreken ook. Bij gebrek aan
beter maakt men zo goed en zo kwaad als dat kan gebruik van kleine stroompjes. Voor
Enschede heeft dat een zeer geringe betekenis. Voor 1885 is het dichtst bij gelegen - op drie
uur gaans - en enigszins bevaarbare water; de Twickelsevaart. Deze vaart is tusen 1771 en
1774 gegraven op particulier initiatief voor een bedrag van 60.000,- . De vaart loopt van
Delden tot aan de Regge bij Enter; is elf kilometer lang en heeft twee schutsluizen. Het
smalle kanaaltje, dat alleen bij hoog water bruikbaar is, dient honderd jaar als
‘transportband’ voor textielprodukten uit Hengelo, Oldenzaal en Enschede. In 1873 wordt
de Twickelsevaart gesloten; de spoorweg heeft de taak overgenomen.
De vooraanstaande fabrikant J.B. Blijdestein betuigt reeds in 1796 instemming met plannen
voor verbetering van de waterwegen. In 1820 pleit hij wederom hiervoor. Er wordt dus
weinig voortgang gemaakt. De wensen zijn bescheiden. Hengelo hoopt een betere
aansluiting te krijgen op de Twickelse vaart. Deventer wenst de Schipbeek bevaarbaar te
maken voor scheepjes van 2 à 3 last!2 Het is dan ook geen wonder dat het gezegde gaat,
dat: “de Twentse scheepvaart de kunst verstaat te varen waar geen water is”. De scheepjes
hebben slechts enkele lasten laadvermogen. De schippers leggen soms dammetjes in het
water om het op te stuwen. Het dammetje wordt vervolgens doorgestoken zodat ze zich een
eind mee kunnen laten drijven. Zo varen de schippers met de schop in de hand of wachten
af in de herberg tot de elementen gunstiger zijn.
Het Overijsselsch Kanaal - een particulier kanaal tussen Zwolle en Almelo - komt in 1855
tot stand. Het effect is meteen merkbaar. De prijs van 10 ton kolen die eerst 116 gulden is,
zakt naar 90 gulden. Enschede wordt in 1865 voorlopig tevreden gesteld met een
spoorwegaanleg. In 1895 komt het vraagstuk van transport over water weer aan de orde.
Het kost de Kamer van Koophandel echter 10 jaar voor zij besluit de zaak in studie te
nemen. In 1914 leidt het tot instelling van een staatscommissie die in 1917 rapport
uitbrengt. Het plan voorziet in een kanaal vanaf de Rijn bij Lobith naar het noorden tot
Almen en vandaar naar het oosten tot Enschede. Hoewel dit plan in 1919 tot wet wordt
verheven, gaat het vanwege de rijksbezuinigingen al snel de ijskast in. Met de verbetering
van de _ssel wordt het uiteindelijk een kanaal naar Zutphen. Na twee jaar grondaankopen en
technische voorbereidingen, neemt op 12 maart 1930 bij Eefde de baggermolen ‘Jongejan’
de eerste hap grond uit het toekomstige Twentekanaal. De grootste ingreep (na de ijstijden)
in ons land is gestart. Het kanaal wordt in fasen aangelegd, de kunstwerken het eerst, zodat
bruggen een tijd lang op het drogen liggen. Excavateurs en baggermolens doen het meeste
graafwerk, maar 14 kilometer kanaal tussen Goor en Hengelo zijn met de hand gegraven. In
het kader van de werkverschaffing graven werklozen met schop en kruiwagen de brede
sleuf. De Heidemaatschappij zet ruim 700 werkloze textielarbeiders aan de schop. Tien uur
per dag verrichten zij grondwerk met onervaren handen vol blaren slechts onderbroken door
tweemaal een schaft van een kwartier. Sloven voor twintig gulden in de week, maar de steun
bedraagt elf gulden en een dubbeltje. De lange werkdag betekent bij nacht en ontij fietsen
van en naar het werk. Machines die het werk ook kunnen doen staan vaak stil. Het gemeente
bestuur van Goor moet de zwoegers nog wel eens ter wille zijn geweest, getuige de
reprimande die men in 1933 van de Rijksinspectie voor de werkverschaffing krijgt: “het is
ongewenst (...) aanvullingen op de loonen te verstrekken. (....) Wanneer (het) basisloon niet
wordt verdiend, is dat zoo goed als altijd te wijten aan den arbeiderzelf.” Tenslotte wordt
een beroep gedaan op de gemeentebesturen om bij schorsing of uitsluiting van arbeiders
1. Een last is een oude scheepsmaat die overeenkomt met tweeduizend kilo.
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nimmer regelingen te treffen, die de als straf bedoelde maatregelen verzwakken. “(Het is)
zeer gewenscht er op toe te zien, dat de hulpverleening (....) geschiedt in natura en wel op
sobere wijze, zoodat de uitsluiting steeds als een ernstige straf wordt aangevat. (....) Van
gemeentewege mag geen werk worden aangeboden (....).”
Het Twentekanaal - van
Zutphen naar Enschede - is in 1936 voltooid. Het kanaal overwint een hoogteverschil van
30 meter. Vandaar de schutsluizen bij Eefde, Wiene en Hengelo. Het zijkanaal - naar
Almelo - wordt tussen 1936 en 1938 aangelegd.

- openbare nuts bedrijven
Gas, licht en water. Het is voor ons dood normaal dat het beschikbaar is door aan een kraan
te draaien of op een knopje te drukken. Deze voorzieningen echter hebben hun eeuwfeestje
nog maar nauwelijks achter de rug. De gasfabriek wordt op 1 januari 1881 overgenomen
door de gemeente, ze bestaat dan reeds sedert 1859. In 1904 wordt ze vervangen door de
nieuwe gasfabriek. De Gemeente-waterleiding stamt van enige jaren later: 1889. In 1884
zag Enschede voor het eerst de telefoon. Binnen het jaar zijn er 143 aansluitingen. Het
leidingnet is bovengronds aangelegd. Bij zware sneeuwval kan dat ernstige storing
opleveren vanwege draadbreuk. Bij het Elderinkhuis tegenover de Veenstraat staat een
mast die een verzamelpunt is van telefoondraden. In 1916 waait deze mast om. Nog maar 3
van de 500 abonnees op het Enschedese telefoonnet kunnen dan nog bellen. In 1917 gaat de
telefoonleiding ondergronds en verdwijnt het warnet van draden uit het stadsbeeld. In 1892
wordt in Glanerbrug een publieke telefooncel geopend. De electriciteitsvoorziening vindt
zijn aanvang in 1901 met de bouw van de gemeentelijke centrale. Deze centrale wordt
geëxploiteerd door de firma Hofstede, Crul en Willink. In 1909 gaat de gemeente een
overeenkomst aan voor stroomlevering door de TCS gevestigd in Hengelo. Een electrische
tramverbinding met Glanerbrug komt na veel geharrewar tot stand. De eerste officiële rit
naar Glanerbrug en terug naar de Tubantiasingel vindt plaats op de eerste zaterdag van juli
in 1908. Nog geen kwart eeuw zal de tramlijn dienst doen. Reeds op 28 februari 1933 vindt
de laatste rit plaats. Een busverbinding neemt de dienst over.
- Stadsbeeld
Ten gevolge van de grote brand van 7 mei 1862 zijn er in de stad maar weinig historische
bouwwerken. De herbouwde van oorsprong 13de-eeuwse hervormde kerk is de
belangrijkste. Het middeleeuwse stratenpatroon blijft bij de wederopbouw grotendeels
gehandhaafd. Alleen de dubbele grachtengordel, waarvan in 1597 reeds een deel is
gedempt, verdwijnt. Thans biedt de stad een moderne aanblik. Kenmerkend zijn de vele
groenstroken, parken en singels. Voorts zijn vermeldenswaard de synagoge (1928), het
raadhuis (1930–1933), het complex van de universiteit, het Muziekcentrum (1988) en in het
Volkspark het verzetsmonument van Mari Andriessen. In Usselo staat een open
standerdkorenmolen (1802).
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Enschede is vandaag de dag 141 km2 groot en telt zo’n 148.000 inwoners. De gemeente
omvat naast de hoofdstad Enschede o.m. de plaatsen Boekelo, Broekheurne, Driene,
Glanerbrug, Lonneker, Rutbeek, Twekkelo en Usselo. De gemeente ligt in Zuidoost-Twente
tegen de Duitse grens. Enschede is nu een belangrijk knooppunt van verkeers-, spoor- en
waterwegen en is een belangrijk centrum op het gebied van industrie, handel en zakelijke
dienstverlening. De industrie omvat thans machinebouw; fabricage van meubelen en
rubberbanden; vervaardiging van elektronica en optische instrumenten. De traditioneel
belangrijke textielindustrie, waaraan de stad haar economisch belang dankte, is nu van
ondergeschikt belang. Er zijn diverse educatieve en wetenschappelijke instellingen, w.o. de
Universiteit Twente (1964), een academie voor beeldende kunst, een conservatorium, de
Hogeschool Enschede, het ITC (Internationaal Instituut voor Lucht-, Ruimtekaartering en
Aardkunde) en een volkssterrenwacht in het Natuurmuseum. Op cultureel gebied zijn er het
Muziekcentrum, de Twentse Schouwburg, het Rijksmuseum Twente (16de- tot 19deeeuwse kunst), Museum Jannink (ondergebracht in een voormalige spinnerij) en het
Luchtvaartmuseum. Enschede is de vestigingsplaats van de Nationale Reisopera en het
Orkest van het Oosten.

[Hoofdstuk 3}

De textiel overheerst het beeld
- ontwikkeling
We zeggen niets bijzonders als we stellen dat de textielindustrie in Enschede en in geheel
Twente een overheersende tak van nijverheid is geweest. Zeer lang heeft de textiel de
economische positie van de streek bepaald. Andere takken van nijverheid in Twente zoals
de metaalindustrie vinden hun ontstaan veelal als toeleveringsbedrijf aan de textielindustrie.
In de zestiende eeuw ontstaat de linnenweverij als huisindustrie. Een aantal linnenkopers
slaagt erin om in 1728 een monopolie te verwerven in de provincie in de bombazijnweverij3. Fabrikeurs die zich in de achttiende eeuw vestigen in Enschede richten
spinnerijen, blekerijen en ververijen op. Het brengt de stad economische vooruitgang. In
1790 wordt het aantal wevers en spinners, die werk vinden bij de fabricage van ‘Enscheder
bomzij’, op 6.000 geschat.
Uit een enquête uit 18194 blijkt dat er in de katoen-, linnen- en wollenstoffenindustrie in
Twente 716 bedrijven zijn met ruim 5.600 werknemers. Van grootbedrijf is buiten de
Bombazijnfabrieken nog geen sprake. De linnenweverij vindt hoofdzakelijk plaats in
huisnijverheid. De Bombazijnfabrieken kennen gemiddeld 72 werknemers, de
katoenspinnerijen 19. Ook hier wordt een aanzienlijk deel van de productie door
thuiswerkers uitgevoerd. De meeste wevers en spinners te Enschede wonen op het land en
zijn landbouwers.
Lang heeft in Twente de huisindustrie de overhand. In 1833 voeren een groot aantal
fabrikanten in Enschede de sneltouwen5 in. Reeds het jaar daarop worden honderden
bombazijn- en andere getouwen in sneltouwen herschapen. Het betekent een aanzienlijke
stijging van de productie. In 1836 groeit deze tot 180.000 stuks katoen ter waarde van 1,3
miljoen gulden. Er is sprake van tweeërlei weefindustrie: de oude huisweverij producerend
voor het binnenland en de nieuwe sneltouwen, aanvankelijk slechts calicots6 producerend,
voor Indië. Na de afscheiding met België - in 1830 - besluit koning Willem I de
katoennijverheid in Nederland tot ontwikkeling te brengen. Daartoe wordt o.m. de
Nederlandsche Handelsmaatschappij opgericht. Gelet op de vanouds bestaande huisnijverheid in Twente en de aanwezigheid van de fabrikeurs, gevestigd langs de handelsroute
Deventer-Duitsland, wordt Enschede als een geschikt centrum gezien. De nieuwe industrie
ontstaat op impuls van de Nederlandsche Handelsmaatschappij.
Volgens de in 1849 gehouden volkstelling werken in de textiel- en kledingbranche in
Nederland 98.000 personen. Daarmee is deze sector - met ruim 1/3 van de
nijverheidsbevolking - de grootste van de gehele nijverheid. Zeer opvallend is het grote
aantal vrouwen, ongeveer de helft van de totale personeelssterkte. Zij zijn in hoofdzaak
werkzaam als huis- of verstelnaaister voor particulieren of in dienst van ateliers. In de
3

Bombazijn is een soort wollen stof (oorspronkelijk. zijde stof). Vanaf de 16de eeuw wordt bombazijn
vervaardigd uit linnen (de ketting) en katoen (de inslag). De Bombazijnweverij doet in Enschede in 1728 zijn
intrede.
4
Enquête ingesteld door de minister van publiek, onderwijs, nationale nijverheid en koloniën. De minister
verzocht de provincies om per gemeente een opgave te doen van het aantal bedrijven. het aantal arbeiders, het
aantal kinderen, loon, afzetgebied en de mate van bloei en verval.
5
Sneltouwen maakten gebruik van een z.g. snelspoel. De snelspoel is reeds in 1757 door John Kaye in
Engeland ingevoerd. Deze spoel, die op een paar wieltjes tussen de draden van de ketting doorloopt is in 1830
in Gent en ook hier en daar in Twente in gebruik. Bij de door Thomas Ainsworth verbeterde de snelspoel is een
‘zweepje’ aangebracht, een handvat met twee touwtjes die links en rechts aan een leren huls zijn bevestigd.
Door aan het handvat te trekken, werpen de hulzen de spoel heen en weer door de ketting.
6
Calicot is een fijne linnenachtige stof van ongebleekt katoen (oorspronkelijk katoen van Calicot of Calcutta).

textielnijverheid is, relatief gesproken, het aantal vrouwen eveneens hoog, zei het minder
dan in de kledingmakerij (43 respectievelijk 128 per 100 mannen).

- onder stoom
Na de invoering van de snelspoel wordt al snel de behoefte gevoeld om meer katoenen
garens te spinnen. Dit leidt tot de oprichting van de Enschedese katoenspinnerij ‘de Groote
Stoom’ aan de Hengeloseweg, buiten de bebouwde kom, maar wel op een plaats waar de
buitenkant van de stad goede uitwijkmogelijkheden biedt. De Groote Stoom is de tweede
stoomspinnerij in Twente. De eerste is die van Hofkes in Almelo opgericht in 1829. De
fabriek van Hofkes werkt met 10.000 spillen, de Groote Stoom aanvankelijk met 12.000.
Dezelfde firma bouwt enige jaren later - in 1838 - een kleinere spinnerij aan de overkant
van de weg, die ‘de Kleine Stoom’ wordt genoemd. De Twentse industrie kent reeds in
1841 talrijke grootondernemingen (werkend met veel thuiswerkers), daarentegen weinig
grootbedrijven (met veel werklieden in een fabriek) : twee stoomkatoenspinnerijen te StadAlmelo met tezamen 132 werklieden, een te Ambt-Almelo met 94, tenslotte de Groote
Stoom onder Lonneker met 177. De Groote Stoom is op dat moment de grootste
textielfabriek in Twente. In Lonneker wordt kort voor 1855 een stoomweverij opgericht, die
220 fabrieksarbeiders in dienst heeft met daarnaast 2.200 thuiswevers, waarvan de meesten
alleen ‘s winters weven.
De ‘grote zegetocht’ van de stoommachine vindt na 1860 plaats. Er zijn in dat jaar 32
fabrikanten met 1197 werklieden in dienst. Dat betekent dat ruim 27% van de inwoners van
Enschede werkzaam zijn in de textielnijverheid. Er zijn 8 stoomspinnerijen actief met
22.600 spillen en 6 stoomweverijen met 868 getouwen. Dat de huisindustrie nog volop
meedraait mag blijken uit het feit dat de spinnerijen 2/3 van de geproduceerde garens
leveren aan de ruim 6.000 handwevers. In de stad Enschede zijn dat er slechts 60, maar
meer dan 2.000 in Lonneker. De stoomaandrijving betekent veel voor het imago van een
onderneming en wordt dan ook in de naam tot uitdrukking gebracht. Een van de fabrieken
die deze naamgeving tot het eind van haar bestaan blijft voeren is de Stoomweverij
Nijverheid, die later in Texoprint opgaat. Hoe belangrijk zo’n naamgeving is blijkt wel uit
het feit dat in Enschede een textielfabriek ook wel met ‘stoom’ wordt aangeduid.
Vanwege de afschaffing van de accijns en de verbetering van de verbindingen tussen 1860
en 1865 dalen de grondstoffenprijzen in Twente in belangrijke mate, waardoor de
concurrentiepositie van de stoomfabrieken verbetert. De stoomweverijen komen in het
voordeel ten opzichte van de handwevers, wiens aantal dan ook sterk terugloopt. Het
handweven komt na 1870 nog wel voor, maar de wevers kunnen alleen emplooi vinden
tegen zeer lage lonen.
De Groote Stoom brandt in 1890 af en wordt niet op dezelfde plaats herbouwd. De Kleine
Stoom brandt in 1902 af. De brandt van de Groote Stoom blijft nog lang in het geheugen
van de stadsbewoners hangen vanwege de indrukwekkende omvang van de gebeurtenis.

- stagnatie en groei
Ten gevolge van de Amerikaanse burgeroorlog komt de katoen aanvoer nagenoeg stil te
liggen en breekt er voor de Twentse industrie een tijd van productiestremming aan. De
stagnatie wordt benut om het bedrijf te moderniseren. Het aantal opgestelde
stoommachines krijgt een belangrijke uitbreiding. Tussen 1861 en 1867 stijgt het aantal
stoomspinnerijen tot 18 waarvan 11 in Enschede; het aantal spillen tot 162.000 waarvan
63.350 in Enschede. Zijn er in 1861 13 stoomweverijen met 2.286 getouwen, in 1867 zijn
het er reeds 34 met 7.960 getouwen. In Enschede alleen 13 met 2.659 getouwen. Deze
opmerkelijke toename hangt ook met andere factoren samen. De brand in 1862, stelt
plotseling verschillende fabrieken voor de noodzaak, het bedrijf opnieuw in te richten en

aan te passen aan de eisen van de moderne techniek. De aanleg van kanalen en spoorwegen,
laat de transportkosten van de steenkool aanzienlijk dalen. De handweverij gaat zich nu
gaandeweg beperken tot de verder van de fabriekscentra afgelegen dorpen.
De industriële ontwikkeling is in het algemeen zo geleidelijk, dat niet een bepaald jaar als
mijlpaal kan worden aangeduid. Maar uit een vergelijking van 1871 met 1857 blijkt dat er
in het belangrijke industriecentrum Twente opmerkelijke ontwikkelingen zijn geweest.
Spoorwegen hebben hun intreden gedaan. Er is sprake van industrieel onderwijs. Is er in
1857 nog slechts sprake van de vervaardiging van calicots en madapollams7, in 1871
worden stoffen gemaakt in de meest denkbare verscheidenheid. En misschien wel het
belangrijkste: de ondernemingsgeest die in 1857 maar matig is vertegenwoordigd blijkt in
1871 in het machinale grootbedrijf sterk aanwezig.
De verlaging en daarna de afschaffing van de differentiële8 rechten in Indië noodzaken de
Twentse katoenindustrie met haar tijd mee te gaan en zich ook op andere exportmarkten te
richten dan alleen de Indische. De textielindustrie ondervindt, nadat in 1874 de
invoerheffingen zijn opgeheven, een sterke opwaartse druk die tot ver in de twintigste eeuw
voortduurt. Er is feitelijk geen plaats meer voor het kleinbedrijf. Dit komt het sterkst naar
voren bij de spinnerijen. In 1870 zijn er 11 spinnerijen, waaronder enkele kleine met
gezamenlijk 70.460 spillen. In de 25 jaar daarna verdwijnen de kleine bedrijven en is het
aantal spinnerijen 5 met 110.780 spillen. In 1914 heeft zich dat uitgebreid naar 11
spinnerijen met zo’n 600.000 spillen in bedrijf. Twee-derde van deze capaciteit bevindt zich
in Enschede. Ook in de weverijen neemt Enschede een dominante plaats in. In 1910 staan er
13.649 weefgetouwen opgesteld, dat is zo’n 40% van het aantal weefgetouwen in Twente.
Verdienden in 1866 6.000 werklieden hun brood in de textiel, een kleine 50 jaar later zijn
dat er ruim 10.000 onder wie meer dan 3.500 vrouwen.

- overige industrie
Behalve de vlas- en katoennijverheid zijn er in 1810 twee korenmolens (de ‘Stadsche
Noord- en Zuidmolen’), de in 1776 gebouwde olie- en pelmolen (in 1827 verbouwt voor het
malen van verfhout en in 1887 gesloopt), drie grutmolens, een branderij, een azijnfabriek,
vijf bierbrouwerijen en een jeneverstokerij. Er zijn verscheidene leerlooierijen en enige
hoedenmakerijen. De Enschedese hoge vilten of castoren hoeden zijn in die tijd door hun
fijnheid en soliditeit gewild en beroemd. Voor 1900 bevindt zich aan de Oldenzaalsestraat
een steenbakkerij met de naam ‘ de Poeterij’. Nadat de kleivoorraad is uitgeput wordt het
bedrijf gesloopt en de kleiput gedempt. In 1830 wordt een steendrukkerij opgericht, die in
1859 de eerste litografische snelpers in ons land in werking zal stellen. De Enschedese
Courant aanschouwt in deze drukkerij in 1855 het licht. De vestiging van de ijzergieterij
Tubantia - in 1857 - is een teleurstelling. Het gebouw wordt niet meer dan voor de helft
voltooid en de gieterij komt nooit in werking. Later vestigt katoenspinnerij ‘Tubantia’ zich
op deze plaats.
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Madapollams zijn gebleekte calicots

Een invoerheffing die voor Nederlands fabrikaat 12,5 % en voor ander fabrikaat 25% bedroeg. Het verschil
tussen deze heffingen kwam eerst ten goede aan de Nederlandsche Handelsmaatschappij, later aan de
exporterende industrie. In 1866 en in 1868 werd het verschil verlaagt tot 10 resp. 6% . In 1874 wordt de heffing
afgeschaft

Een zelfstandig bedrijf is de zout-industrie. Zout uit de bodem is bij ons een
‘oorlogsproduct’. In 1910 is in de buurt van Buurse in een proefboring zout aangeboord.
Als aan het eind van de Eerste Wereldoorlog gebrek aan zout ontstaat, richten een aantal
zoutzieders onder aanvoering van het Rotterdamse bedrijf Kolf en Vis een onderneming op
voor het winnen van zout. Zo ontstaat in 1918 op de Boekelose heide de Koninklijke
Nederlandsche Zoutindustrie. In 1919 start de ontginning. Het bedrijf heeft bij oprichting
een jaarcapaciteit van 25.000 ton. In 1930 is dat opgevoerd tot 45.000 ton.
In 1918 is het beeld van de Enschedese nijverheid als volgt: 10 spinnerijen; 14 weverijen;
een grote verscheidenheid aan afwerkings- en veredelingsbedrijven meest aan de weverijen
en spinnerijen verbonden zoals: ververijen, drukkerijen en apprêteerderijen; vier
machinefabrieken; een ketelmakerij; een houtdraaierij; drie meubelfabrieken; een
cartonnagefabriek; zeven drukkerijen; zes steenfabrieken; een brouwerij - De Klok - die in
1922 door Grolsch wordt overgenomen; drie zuivelfabrieken; een cichoreifabriek; een
sigarenfabriek; etc. Een totaal van 160 inrichtingen waar met krachtwerktuigen gewerkt
wordt.
In 1929 blijkt uit een overzicht van de arbeidsinspectie dat er in Enschede 932
ondernemingen bestaan waarvan 118 met 10 of meer personeelsleden. Gezamenlijk werken
in deze bedrijven 19.547 werknemers. Het aantal vrouwen hiervan is 4.325.

- bankzaken
In 1896 wordt de Lonneker Coöperatieve Landbouwersbank en Handelsvereniging
opgericht. Het is de eerste landbouwcoöperatie in Nederland naar model van Friedrich
Wilhelm Raiffeisen. De landbouwcoöperatie, met de daarna opgerichte zuster coöperaties,
zoals de Lonneker Melkinrichting, heeft grote invloed gehad op de ontwikkeling van
Enschede-Lonneker. De oprichting van de landbouwcoöperatie zorgt ervoor dat de parallel
lopende belangen van landbouw en industrie worden gebundeld. De bankactiviteit krijgt na
de tweede wereldoorlog de naam van Raiffeisenbank. Uit de landbouwcoöperatie ontstaat
als reactie op de monopolistische prijspolitiek van het kali-syndicaat het centraal-bureau.
Dit bureau zal uitgroeien tot een gigant met de naam: Cebeco.
De Twentsche Bank is van oudere datum. In 1836 stichtte B.W. Blijdestein Jr. een
bankierskantoor. Doel is het uitvoeren van wissel- en bankzaken en in consignatie nemen
van goederen met bestemming Indië. Veel Twentse industriëlen sluiten zich bij de bank aan
als commanditair vennoot. Met hun deposito’s is de bank in staat zaken te doen. In 1910
wordt het gebouw aan het Hoedemakerplein betrokken.

[Hoofdstuk 4]

De arbeidende stand
- Van huiswever, ambachtsman en boer naar fabrieksarbeider
In 1819 is de huisindustrie een overheersende bedrijfsvorm. In Twente zijn de meeste
wevers boeren die in de uren dat ze niets om handen hebben het weefgetouw bedienen. In
wel haast elk huisgezin wordt garen gesponnen. De meeste wevers en spinners, werkzaam in
de textielindustrie in Enschede, wonen op het land en zijn landbouwers. De werklieden
werkzaam in de fabrieken zijn van oorsprong geen fabrieksarbeiders, maar ambachtslieden,
boeren-wevers en boeren. De landbouw vormt het hoofdmiddel van bestaan, de
huisnijverheid een extra verdienste. Met de groei van de manufacturen9, na 1830, vindt
degene die geen eigen kapitaal bezit een plaats aan een weefstoel in een fabriek waar onder
toezicht arbeid wordt verricht. De invoering van stoomkracht in de textielnijverheid leidt op
zich niet tot enig verzet. De gedachte dat de groei van de textielnijverheid voldoende
arbeidsplaatsen op zal leveren overheerst en het gevaar van verlies aan arbeid door de
mechanisatie wordt niet gevoeld. Wel verandert de invoering van de stoommachine grondig
de wijze van produceren en de sociale verhoudingen. De textielnijverheid groeit en er
worden Belgen, Duitsers en Engelsen geworven die ervaring hebben met het werken met
stoom. Uit de aanliggende provincies Friesland en Drente, maar ook uit de andere delen van
Overijssel stappen handwevers over naar het gemechaniseerde bedrijf in Twente. Voortaan
werken zij met een groot aantal wevers in één vertrek. Zij krijgen vaste werkuren en
verliezen daarmee de vrije beschikking over hun tijd. Had de huiswever zich vroeger als de
kleine compagnon en medewerker van de ‘heer’ of ‘baas’ beschouwd, thans gaat hij op in
het collectief van het werkvolk in de fabriek. Dat in zo’n verschillend gezelschap van
werklieden maar weinig sprake is van enig ‘klassenbewustzijn’ zal duidelijk zijn. Door hun
achtergrond hebben de boeren en de handwevers nijging de patroon te zien als een
weldoener die het beste met hun voor heeft. De huisnijverheid die zich tot 1859 weet te
handhaven - en tot in begin van de twintigste eeuw haar bestaan rekt - is lange tijd een rem
op de ontwikkeling naar enig klassenbewustzijn. Echter de verhoudingen wijzigen zich. De
werkverschaffer en de werkuitvoerder van weleer worden fabrikant en loonarbeider. De
goede verstandhouding maakt plaats voor onverschilligheid en wantrouwen. De herleving
van de fabrieksnijverheid na de brand van 1862, vooral na 1867, versterkt dat nog als tal
van werklieden uit andere delen van het land zich in Enschede komen vestigen. Onbedreven
in het werk, dat zij moeten verrichten, voelen deze zich bedrogen in hun verwachtingen. Zij
zijn daarom ‘gevoelig’ voor de ‘begrippen van de nieuwe tijd’ die in Twente na 1884
worden gepropageerd. De stakingen die herhaaldelijk voorkomen verbreken de laatste
banden die werkgever en werknemer nog met elkaar verbinden. Zij staan nog slechts als
‘contracterende partijen’ tegenover elkaar.

- arbeidsomstandigheden
Wat in 1830 fabrieken heet; zijn vochtige, lage, donkere, ongezonde lokalen, waarin een
twintigtal personen 14 à 15 uur per dag katoen spinnen. De invoering van stoom in de
spinnerij brengt daar maar weinig verandering in. Door de afscheiding met België vindt er
een grote uitbreiding van de textielnijverheid plaats. Noordelijk Nederland moet voortaan
zelf in zijn behoefte aan geweven stoffen voorzien. De capaciteitsuitbreiding vindt
merendeels in de huisindustrie plaats. Het behoeft dan ook geen verwondering te wekken
als B.&W. van Enschede in 1841 schrijven: “Alhoewel de fabryken te Enschede de
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voornaamste tak van bestaan uitmaken, zoo vindt men aldaar geen gebouwen van grooten
omvang, waarin de werklieden hunnen arbeid verrigten en ook algemeen bekend zijn onder
de naam van fabryken”. De stoomspinnerijen winnen slechts langzaam terrein. In de
weefnijverheid, waar de eerste stoomfabriek pas in 1852 wordt geopend, heeft de
huisindustrie nog veel langer de hoofdrol. De provincie Overijssel constateert in haar
verslag over 1853, dat in de weverij van calicots en andere stoffen het aantal personen dat
in de fabrieken werkt “zeer gering” is in verhouding tot hen, die in de eigen woning weven.
In Lonneker is in 1862 het aantal fabrieksarbeiders 250 á 260, terwijl er ruim 1.000
huiswevers actief zijn.
Het verenigen van thuiswerkende spinners en wevers in één grote lokaliteit vindt vooral
plaats na invoering van de stoomkracht, maar ook daarvoor al in de 17de eeuw komt het
voor dat wevers in ‘weefhuezen’ te werk worden gesteld en dat voor vrouwen ‘spinhuezen’
worden opgericht. Omvangrijk waren deze lokalen echter niet. De eerste grootbedrijven in
de Twentse textielindustrie komen omstreeks 1830 op. De eerste stoomspinnerij dateert van
1829 te Almelo, de tweede te Enschede is van 1833. Deze stoomspinnerij van vier
verdiepingen werkt met Engelse machines. Pas na 1860 begint de stoomfabriek de wevers
uit hun huizen te trekken. In 1861 bestaan er te Enschede drie soorten spinnerijen:
handspinnerijen. De lokalen van deze zonder stoom werkende bedrijven zijn oud,
slecht en klein.
oude fabrieken. De zuiveringsmachines werken met stoom, de overige machines
met handkracht. De lucht is met katoenstof bezwangerd en voor de gezondheid
nadelig.
nieuwe stoomfabrieken. Alle machines worden met stoomkracht gedreven. In deze
spinnerijen is de lucht minder stoffig.
Aanvankelijk heerst er op de fabrieken een zekere gemoedelijkheid. In 1890 wordt er
bijvoorbeeld in een fabriek pas een boete opgelegd bij een te laat komen van meer dan 10
minuten. Ook bij de andere bedrijven wordt op 5 of 10 minuten niet gekeken. De
veranderingen kondigen zich echter reeds aan. Op een enkele fabriek wordt er tegen
telaatkomers krasser opgetreden. Wie bij het slaan van de klok niet binnen is krijgt 30 cent
boete opgelegd. Is in de negentiger jaren van de negentiende eeuw het aantal getouwen, dat
een wever met een hulp bediend reeds vrij algemeen vier, het tempo wordt steeds verder
opgevoerd. In 1912 breekt op “Rigtersbleek” een staking uit, omdat het aantal machines op
6 per wever wordt gebracht. In het midden van de twintiger jaren is dat aantal heel gewoon
geworden, terwijl zelfs het 10-touwen stelsel al voorkomt. Het valt werknemers natuurlijk
zwaar deze opvoering van de productiviteit te volgen. Geklaagd wordt over de veelvuldige
boetes bij weeffouten en de hardheid, waarmee het soms noodzakelijke verlof wordt
geweigerd. Aandoeningen die werknemers reeds op 50-55 jarige leeftijd nopen met werken
te stoppen zijn vaak aan de intensieve arbeid te wijten. Het is dan ook geen wonder dat met
name jongeren het eentonige werk wel eens te veel wordt en ze gebruik maken van een
zonnige dag buiten. Het ziekenfonds besluit dan ook de uitkering van 70% van het loon van
meisjes te verlagen tot 50%. Een vakantieweek die zeer in het verlangen van de werknemers
ligt zou waarschijnlijk zeer veel gevallen van “ongeoorloofd” verzuim hebben kunnen
voorkomen.

- vrouwenarbeid
Spinnen behoort vanouds tot de vrouwelijke huisvlijt. In de steeds meer handen vragende
huisindustrie zijn vrouwen naast het spinnen actief met haspelen, spoelen en kammen rijgen.
Als na 1830 de fabrieksnijverheid zich ontwikkeld, hebben vrouwen daarin hun aandeel als
fabrieksarbeidster. In de eerste dertig jaar van de twintigste eeuw schommelt het aandeel
van vrouwen in de textielnijverheid tussen de dertig en vijfendertig procent, wat in de
twintiger jaren meer dan 4.000 vrouwen betekent. In het begin van de twintigste eeuw
bedraagt het aantal gehuwden onder de fabrieksarbeidsters ruim 20%; dit daalt in de

twintiger jaren naar pakweg 18%. Voor vele vrouwen is de verzorging van het gezin naast
de fabrieksarbeid zwaar. Uit een onderzoek in 1908 blijkt dat 42,5 % van de vrouwen die
praktisch het gehele huiswerk naast de fabrieksarbeid uitvoeren klaagt over vermoeidheid,
hoofdpijn en bloedarmoede. Aangezien in de textiel veel staand werk moet worden verricht
is er vaak sprake van beenzwellingen, rugpijn en menstruatiestoornissen. De positieve
bijdragen aan het gezinsinkomen gaat vaak weer teniet aan noodzakelijke hulp. De zorg
voor de kinderen moet aan anderen worden overgelaten of blijft voor een belangrijk deel
achterwegen. De langdurige en ingespannen arbeid van gehuwde vrouwen betekent dat de
borstvoeding voor zuigelingen vervalt. Het hoge aantal sterfgevallen onder kinderen
beneden 1 jaar valt mede hierdoor te verklaren.

- kinderarbeid
Reeds in het oude textielhandwerk lenen verschillende deelbewerkingen, waar meer
handigheid dan kracht voor vereist is, zich voor kinderarbeid. De eerste stap op het terrein
van de bescherming van kinderen is reeds voor 1850 gezet. In haar verslag over 1834
vestigt de Provinciale Commissie van Onderwijs in Overijssel de aandacht op het
toenemend gebruik in de textielindustrie van kinderen en de nadelige lichamelijke en
geestelijke gevolgen voor hen. De commissie vindt het wenselijk dat een minimum leeftijd
wordt ingesteld en een verbod op toelating van kinderen in de fabrieken die geen onderwijs
hebben genoten. Gedeputeerde Staten gaat echter niet verder dan op betere handhaving van
het schoolreglement van 1807 aan te dringen. Dit reglement stelt straffen aan de ouders die
hun kinderen, tussen de 8 en 12 jaar oud, niet naar school zenden.
In de weverij zijn de verhoudingen anders dan in de spinnerij en in de huizen anders dan in
de fabrieken. Een ding is echter duidelijk: het euvel van de kinderarbeid is niet met de
fabrieken ontstaan; het bestond al in de huisindustrie en de manufacturen. In 1820
rapporteert de burgemeester van Enschede aan de regering, dat kinderen van 7 en 8 jaar oud
werk vinden in de textielnijverheid; “een jongen of meisje met het 10de of 12de jaar in ‘t
weefgetouw gezet, strekken het ouderlijk gezin niet meer tot overlast; in een paar jaren zijn
zij reeds hun eigen meester en winnen het brood”. Van fabrieken is in dat jaar nog geen
sprake. In Enschede bestaan in 1861 nog naast elkaar; de oude spinnerijen, waar alleen de
zuiveringsmachines door stoom worden bewogen, de overige (w.o. de spinmachines) door
menselijke kracht en de nieuwe spinnerijen, waar stoom alle werktuigen in beweging
brengt. In de eerste soort worden veel kinderen gebruikt, in de nieuwe soort, de wezenlijke
fabrieken dus, worden geen kinderen ingezet , behalve voor werkzaamheden , die niet in
een bepaalde lokaliteit worden uitgeoefend. De meeste kinderarbeid in 1841 komt voor in
de katoenspinnerijen. Van de 965 werklieden in de katoenspinnerijen zijn er 511 kind. Meer
dan 50%! In de Bombazijnfabrieken werken 2.020 kinderen t.o.v. 4.320 volwassenen. Ook
in de wolspinnerij is het aandeel van kinderen meer dan 50%. Op het totaal van 5.673
werknemers werken er 2.672 kinderen in de textielnijverheid ofwel 47%.
De invoering van Thomas Ainsworth’s laatst verbeterde snelspoel, vanaf 1833, (er is eerder
sprake van gebruik van de snelspoel via Belgische wevers) vergroot de mogelijkheid van
kinderarbeid. Het halen van de inslag door de kettingdraden is eenvoudiger geworden en
dus is het weven door kinderen ‘minder bezwaarlijk’. De arbeid voor zeer jeugdige
kinderen is spoelen10. De thuiswever gebruikt voor dit werk zijn eigen kinderen. Heeft hij
die niet, dan moet hij kinderen huren. De kleine spoelers werken in de weefkamer, die bij
elke arbeiders- of boerenwoning te vinden is. Deze weefkamer laat in hygiënisch opzicht
alles te wensen over. De zoldering is veelal zo laag, dat men niet rechtop kan staan. Als er
‘s avonds bij het karige licht van olielampen wordt gewerkt , hangt er een ondragelijke
walm. In die dompige en vochtige vertrekken moeten de kleinen vaak van ‘s ochtends 3 á 4
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uur tot ‘s avonds laat “spoelen”. Stelt men hier tegenover , dat in de moderne
stoomweverijen de kinderen geen fabrieksarbeid verrichten, doch slechts boodschappen
deden e.d. dan blijkt dat het nadeel van de kinderarbeid niet met het fabriekswezen is
ontstaan en dat zelfs voor menig kind het binnengaan van de fabriekspoort een verbetering
van de toestand betekent. Vooral wat betreft de omgeving waarin wordt gewerkt. De
werktijden in de huizen zijn in het algemeen langer dan die in de fabrieken, al komen ook in
de laatste abnormaal lange arbeidsdagen voor. Zo werken er in 1841in de grote Enschedese
Katoenspinnerij te Lonneker, waar een 13-urige arbeidsdag geldt, 81 kinderen tussen de 7
en 15 jaar.

- onderwijs
De ontwikkeling van de werklieden is in het algemeen evenredig aan de frequentie waarmee
de school wordt bezocht. Niet alleen blijft een aanzienlijk percentage van de kinderen van
onderwijs verstoken, ook een groot deel die wel bij de school staan ingeschreven,
verzuimen de school zo gauw ze ingezet kunnen worden bij het veldwerk of op een andere
manier iets kunnen verdienen. Avondonderwijs, en ook onderwijs in de middagpauze heeft
weinig succes; wat te begrijpen valt aangezien de kinderen vaak te vermoeid zijn om aan
het onderwijs deel te nemen. Niet alle kinderen die loonarbeid verrichten missen onderwijs.
Uit de enquêtes van 1841 en 186011 blijkt dat verschillende fabrikanten de kinderen in de
gelegenheid stellen naar school te gaan. De kinderen mogen de fabriek vroeger verlaten.
Een enkele maal wordt in zulke gevallen het loon doorbetaald. Er bestaat sedert 1807 in
Overijssel een verordening die straffen stelt op het van school houden van kinderen. Deze
wordt echter slecht gehandhaafd, zodat het in de praktijk weinig uithaalt Meer succes
hebben de fabrikanten zelf door vast te stellen dat geen kinderen beneden een bepaalde
leeftijd of die niet kunnen lezen en schrijven zullen worden aangenomen. Op nog directere
wijze wordt door de fabrikanten gezorgd voor de ontwikkeling van de jeugdige arbeiders:
door het inrichten van scholen bij de fabriek. Aan verschillende z.g. armenfabrieken, die ten
delen een filantropisch karakter dragen is een school verbonden. In 1860 bestaan dergelijke
scholen o.m. in Enschede en Lonneker.
Met het vakonderwijs is het in het midden van de 19de eeuw slecht gesteld. De eerste
ambachtsschool wordt in 1861 opgericht in Amsterdam. Het zal nog lang de enige blijven.
Buiten tekenonderwijs bestaat er geen vakgerichte opleiding. De uitzondering is de
enigszins stelselmatige opleiding voor weven en spinnen. Onder leiding van Ainsworth
werd in 1833 in Goor, Diepenheim, Enter, Holten en elders weefscholen opgericht om
werklieden bekend te maken met de nieuwe weefmethode met de snelspoel. In Enschede
wordt een schooltje opgericht door de fabrikant de Maere in samenwerking met het
stadsbestuur. Het schooltje heeft in 1833 reeds 25 leerlingen. In 1836 het moment dat men
oordeelde dat het procédé voldoende bekendheid genoot wordt deze school, net als die in
andere plaatsen, weer opgeheven.

- de arbeidstijden
Het lijkt er op dat in de Twentse textielindustrie tussen 1841 en 1860 de duur van de
gemiddelde arbeidsdag is toegenomen. In de enquête van 1841 wordt voor 82% van de
werknemers werkzaam in de spinnerij een werkdag van 12 uur of langer opgegeven. Voor
de weverij is dat 57%. In 1860 wordt door niemand in de spinnerijen korter gewerkt dan 12
uur, terwijl in de weverij de opgave voor 12 uur of langer 75% bedraagt. De handwevers
buiten de fabrieken werken geregeld 14 uur per dag. In de winter komt het voor dat de
aanvang van de werkdag wordt verschoven om met daglicht te kunnen beginnen. Bij de
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Groote Stoom in Enschede waar in de zomer van 6 uur ‘s morgens tot 8 uur ‘s avonds wordt
gewerkt, is in de winter de werkdag van 8 uur in de ochtend tot 9 à 10 uur in de avond.
Vooral het late eindigen wordt het eerst als een bezwaar gevoeld. In enkele fabrieken wordt
in 1887 de twee halve uren schaft op verzoek van de werknemers afgeschaft en wordt een
uur vervroeging van de beëindiging van de werktijd verkregen. Dit gewonnen uur wordt
gewoonlijk gebruikt om de eigen grond te bewerken. De rustpauzes zijn over het algemeen
niet lang. In de spinnerijen bedraagt deze 1 uur en in de weverijen 1 1/4 tot 1 1/2 uur. De
arbeidswet van 1890 brengt verbetering doordat deze de maximum werkdag op 11 uur stelt
en ook in de textielindustrie deze maximum werkdag wordt toegepast. De textiel steekt dan
nog steeds ongunstig af tegen de metaalnijverheid waar een 10-urige werkdag geldt.
Gewoonlijk wordt op zaterdag 1 à 2 uur eerder gestopt met produceren om de machines
schoon te kunnen maken. De werktijden in Twente zijn het ongunstigst in Enschede. In
1903 wordt door de meeste werknemers in de textiel in Almelo 59 uur gewerkt, in Hengelo
60 uur, in Oldenzaal 61 uur en te Enschede en Lonneker 64 en 65 uur. Nog in 1912 wordt
in Enschede en Lonneker opvallend lang gewerkt. 2/3 van de werknemers aldaar werkt
langer dan 62 uur, terwijl dat elders in Twente voor de meeste minder dan 60 uur bedraagt.

- de lonen
In de spinnerijen wordt beter verdiend dan in de weverijen. De oorzaak daarvan is te vinden
in het feit dat in de weverij meer concurrentie is van de huisindustrie dan in de spinnerij. De
goedkope huisindustriële arbeidskracht drukt de verdienste in de weeffabrieken. De lonen
stijgen tussen 1841 en 1860 met ruim 30%. Dat is minder gunstig dan het lijkt aangezien de
lonen in de jaren ‘40 bijzonder laag zijn. Na de beëindiging van de oorlog met België keren
de arbeiders terug en houden de bestellingen van het leger op. Deze verslechtering van de
arbeidsmarkt zorgt ervoor dat op sommige plaatsen het loon met 30% daalt en een niveau
bereikt dat lager is dan ooit te voren. In dit licht bezien mag de geconstateerde stijging niet
tot al te optimistische conclusies leiden. Eigenlijk bereiken de lonen in 1860 een niveau die
voor 1830 ook al bestond. Uit een vergelijking van de gebroeders Salomonson uit 1841
blijkt dat wevers in Zeeland ruim _ meer verdienen dan hun vakgenoten in Twente. Het
verschil met de lonen in Haarlem is nog groter. De absolute hoogte van het loon is zeer
gering. Een bedrag van 1,- per dag wordt door geen enkele textielarbeider verdiend. In
1853 is de gemiddelde verdienste van een wever 3,- per week. Nog in 1865 wordt in de
bontweverij van C.T. Stork en Co. te Hengelo door een wever 5,- en door een baas in de
weverij 5,50 per week verdiend. Wevers en apprêteerders12 ontvangen 4,50. De
verdiensten van de huisarbeiders zijn nog lager.
Een misbruik is, de vooral in Twente heersende gewoonte, om in Duitse munt te betalen. De
Twentse fabrikanten betalen in Thalers, die zij met 1,80 gelijk stellen. In 1860 kopen zij ze
zelf in voor 1,70 à 1,75. Deze gewoonte heeft niet alleen in de grensstreken plaats, maar
in het gehele oosten en midden van de provincie. Voor de werklieden betekent deze wijze
van loonbetaling een nadeel , omdat veel winkeliers met Thalers geen genoegen nemen of
ze alleen tegen koerswaarde accepteren.
In 1867 zijn de lonen gestegen ten opzichte van die van 1860. In de spinnerijen verdienen
mannen 10,- tot 18,- , vrouwen 6,- tot 9,50 en kinderen 2,70 tot 4,- per week. In de
weverijen ligt het loon nog steeds lager. Mannen verdienen daar 4,50 tot 10,- , vrouwen
4,- tot 9,- en kinderen 2,- tot 4,50 per week.
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Het hogere loon van de spinner zal wel veroorzaakt zijn door het feit dat het spinnen eerder
de huisindustrie ontstegen is dan het weven. Helaas ontbreken ons goede gegevens omtrent
de kosten van levensonderhoud, zodat het lastig is om het loon te vergelijken met de
noodzakelijke uitgaven van een arbeidersgezin. Uit nood gebruiken we derhalve ter
vergelijking een enquête die in 1870 werd gehouden door de Werkmansvereeniging
Arnhem. Uit deze enquête komen we te weten dat de arbeidsdag in Arnhem 10 à 12 uur
duurt. Het uurloon van een timmerman en een metselaar bedraagt 11 cent. Het
weekinkomen zal dus tussen 6,60 en 7,92 bedragen. In de winter wordt er wel korter
gewerkt en in de zomer langer. Feitelijk schommelt het inkomen daardoor van ruim 5,- tot
ruim 9,-. Deze lonen komen dus in de buurt van die van de wevers in Twente. In de
enquête in Arnhem komt men tot de conclusie dat een weekbudget voor een gezin van man,
vrouw en vier kinderen gemiddeld 9,- aan uitgave laat zien. We kunnen met deze
vergelijking heel voorzichtig concluderen, aannemend dat de kosten van levensonderhoud
in Enschede en Arnhem vergelijkbaar zijn, dat de lonen van de spinners in Twente
voldoende zijn om in het levensonderhoud te voorzien, maar die van de wevers niet en dat
het in ieder geval voor die categorie werklieden nodig is aanvullende bronnen van
inkomsten te hebben. Meestal worden die gevonden doordat meerdere gezinsleden in
loondienst werken. Tussen 1870 en 1890 stijgen de lonen in de textielindustrie met zo’n
20% ondanks de verkorte arbeidstijd. Het gebruik van betere garens en de verbetering van
de organisatie van het bedrijf, waardoor kortere wachttijden ontstaan bij het breken van een
boom, werken dat in de hand. Wachtijden zijn daarmee niet uit de wereld. In achterstands
bedrijven kan de wachttijd tot zes dagen oplopen. Over de lonen van de textielwerknemers
in Enschede is moeilijk een vergelijking te maken. Het stukloon en het ontbreken van een
cao maakt dat in iedere fabriek een grote vrijheid bestaat om de lonen vast te stellen. De
wever blijft in vergelijking met andere bedrijfstakken toch behoren tot de laagst betaalde
werknemer. Uit een rapport opgesteld door de drie grote textielbonden blijkt dat de lonen
van andere beroepsgroepen variëren van 30 tot 36 gulden per week. De lonen van de
textielarbeiders bewegen zich tussen 24 en 28 gulden per week. We spreken dan over 1921.

- woonomstandigheden
De bevolking groeit tussen 1830 en 1840 met een kleine duizend zielen als gevolg van de
uitbreiding van de industrie. Woningnood is hiervan een noodwendig gevolg. Meer en meer
komt het voor dat een woonhuis aan twee, een enkele maal zelfs aan drie gezinnen,
onderdak moet bieden. Ongehuwden worden soms in grote getale in een kosthuis
ondergebracht. Aan de woningnood wordt niet erg vlug wat gedaan. In 1861 wordt door
enige fabrikanten de Enschedesche Vereeniging tot verschaffen van woningen voor den
arbeidersstand opgericht. De eerste steen voor woningen in ‘de Krim’ wordt gelegd in
september 1861. De eerste 33 woningen worden nog voor het einde van het jaar opgeleverd.
De grote brand enkele maanden later levert een bijna volledige woningnood op. De
woningbouw in ‘de Krim’ wordt dan ook in hoog tempo voortgezet. Nog voor 1862 ten
einde is telt het complex 145 woningen. De prijs voor een dergelijke bouw is een hopeloze
eenvormigheid waar smaak noch kraak aan te ontdekken valt. Aan hygiëne is niet gedacht
en ook lucht en licht is er onvoldoende. Niet alleen de huizen in de Krim verrijzen in korte
tijd na de brand. In 1863 komen veertig huizen gereed in het zogenaamde ‘Sebastopol’ en
12 woningen genaamd ‘Hoog en Droog. In de loop van een halve eeuw degraderen deze
woningen tot de onaanzienlijkste krottenwijken van Enschede. ‘Krim’ en ‘Sebom’ - voor
Sebastopol - worden zeer minachtende scheldwoorden. Het ‘Krimvolk’ wordt door de
‘fatsoenlijke’ burgers, meestal ten onrechte, letterlijk veracht. Als er echter ergens sprake is
van burenplicht en burenhulp dan is het wel in deze wijken, waar men min of meer vanzelf
op elkaar is aangewezen.

Met de verdere groei van de bevolking in het begin van de twintigste eeuw groeit ook de
woningnood. Er vindt een opstapeling van mensen plaats in een omvang waar tegen de
gemeentelijke woningtoezicht machteloos staat en de wettelijke bepalingen niet kan
handhaven. In 1907 wonen meer dan 200 gezinnen bij anderen in. De in 1861 opgerichte
woningbouwvereniging heeft het niet verder gebracht dan de reeds vermelde 197 woningen.
In 1907 wordt de vereniging De Volkswoning opgericht. Tussen 1908 en 1910 worden op
vier locaties 325 woningen gebouwd. Nadat in 1911 de woningnood weer onrustbarend
stijgt worden er nog eens 253 huizen bijgebouwd. De Krim, aanvankelijk gebouwd voor de
huisvesting van arbeiders, wordt geleidelijk aan een buurt van mensen die op de onderste
treden van de maatschappelijke ladder staan. De buurt wordt meer en meer bewoond door
‘scharrelaars’ en losse arbeiders. Mensen die in de marge van de samenleving hun beroep
uitoefenen. Als er in tijden van economische crisis weinig geld te besteden valt, verdienen
scharenslijpers en orgeldraaiers zelfs geen droge boterham meer. Als in Enschede het
economische peil zakt, zakken de Krimbewoners mee. De slechte situatie ten tijde van de
Eerste Wereldoorlog leidt tot broodrellen. In april 1918 is het onrustig in de stad omdat veel
gezinnen geen broodbonnen meer hebben. Op 11 april zijn er relletjes. Winkels worden
geplunderd. Er wordt bij bakkerijen naar binnengedrongen en het pas gebakken brood
meegenomen. ‘En passant’ worden ook andere zaken die enige waarde hebben ontvreemd.
De Krim vormt met de aanliggende Beltstraat en Diezerstraat het brandpunt van de rellen.
In 1916 besluit de gemeenteraad de woningen aan De Krim, Sebastopol en Hoog en Droog
te verwerven om ze te slopen. Het duurt echter nog tot 1930 aleer tot sloop wordt
overgegaan.

[Hoofdstuk 5]

Arbeidersleven in Twente
- boerenwevers
Verspreid langs de zandwegen liggen armoedige boerenhuisjes met schrale weitjes en
magere koetjes. De huizen zijn laag; de daken gedekt met pannen of stro. Zo laag zijn de
huisjes, dat een volwassen man met weinig moeite zo op ‘t dak kan klimmen. Binnen is ‘t
een holle ruimte; woonvertrek en koestal. Voorin vindt je rechts en links bedsteden met
houten schuifdeuren. Achter op de “deel” tegenover de koestal is een lage deur die toegang
geeft tot de “weefkamer”.
Daar in die lage, vunze ruimte staat een houten weefgetouw, waarop de boer, zijn vrouw,
zoon of dochter, alle tijd die hij of zij missen kan, al wevende doorbrengt. Het beetje geld
dat de boer verdient - met koe of koetje, met wat eieren, met een varkentje dat hij mest voor
anderen - moet aangevuld worden met loon voor, ‘s morgens vroeg of ‘s avonds laat,
geweven stof. Hiermee betaalt hij de pacht, en van de rest blijft hij .......... in leven.
Hoe?
Ellendig, dat hoeft geen verder betoog.
Om te kunnen weven krijgt hij van de patroon in de stad alleen de ketting en de inslag. Die
haalt hij op een kruiwagen en als het stuk gereed is brengt hij het ook zo terug. Zijn werk
wordt gewogen, dikwijls te licht bevonden, en dan krijgt hij minder loon. Natuurlijk! Hij
vindt dat vanzelfsprekend. De verdere benodigdheden bij het weven moet hij zelf kopen.
Het gereedschap is voor eigen rekening. Dat alles gaat af van de twee Pruisische Thalers, of
3,60, waarvoor een gezinslid constant de gehele week moet weven. En dat lukt niet altijd.
Zo is het in het midden van de negentiende eeuw.

- thuisweefster
In een Twents dorp woont een weduwe. Daar ze geen ander middel van bestaan heeft om
met haar kinderen van te leven, weeft zij aan huis. Alle tijd die zij haar kinderen ontstelen
kan, brengt zij door aan het weefgetouw, plus halve nachten. Zoveel en dikwijls meer als ze
eisen kan van haar zwakke krachten. Eindelijk is er weer een stuk gereed. Ze spoedt zich
naar het kantoor om het in te wisselen tegen loon. Van dit loon moet zij met haar kinderen
leven tot zij een nieuw stuk klaar heeft. Het is een gelovige, brave vrouw, die haar leed aan
God klaagt en daar troost en opbeuring in vindt. Zij heeft dat ook nodig, anders is het leven
van deze arme vrouw ondraagbaar. Haar geweven stuk wordt in orde bevonden. Echter in
plaats dat haar het loon in geld wordt betaald, legt de patroon haar enige servetten voor.
Deze servetten verklaart hij, zijn bij de bewerking bedorven en nu moeten al onze wevers er
enige van afnemen, want verkopen kunnen we ze niet. Of de weduwe al betoogt, dat ze die
servetten niet kan gebruiken, dat ze geld nodig heeft om te kunnen leven, het baat niet. Voor
50 cent per stuk duurder dan in de winkel worden ze haar in rekening gebracht en samen
met enig klein geld als haar loon toegewezen. Heeft ze nu geen brood voor zich en haar
kinderen, ze heeft tenminste servetten om haar tranen te drogen.

- fabrieksmenschen
De bevolking vervreemdt hoe langer hoe meer van haar eigen betrekkelijk zelfstandige
bestaan van handspinners en -wevers en trekt naar de fabriek. Niet alleen de volwassen
mannen, maar ook vrouwen en kinderen. Er zijn er die op 9-jarigen leeftijd van ‘s morgens
vroeg tot ‘s avonds laat voor nog geen 1,- in de week in de spinnerij werken. Het leven en
lijden van deze kinderen is ontzettend. Wanneer de ouders de kleinen ‘s morgens niet

wakker krijgen, worden ze uit bed getild en met de blote voeten op de koude stenen vloer
gezet om ze zo de slaap te ontnemen. Slaapdronken, vaak huilend gaan ze naar de fabriek.
Als Erna van ‘t Hooft honderd wordt, ze is nog voor het ‘stadverbranden’ in 1862 geboren,
vertelt ze hoe ze ‘s morgens uit bed getild op een natte dweil wordt gezet om wakker te
worden, alvorens vader haar meeneemt naar de fabriek. Een ervaring die ze in haar lange
leven nooit meer kwijtraakt.
In het leven van deze kleinen komt door de wet-Van Houten verbetering, doordat de
leeftijdsgrens op 12 jaar wordt gesteld. Onder die leeftijd mag geen fabrieksarbeid meer
worden verricht. Nu zijn echter de gezinnen geheel aangewezen op de verdienste van de
vader, of vader en moeder samen. Het loon is op verre na niet voldoende. Armoede is de
onafscheidelijke gezel van de nijvere werkers.

- een huisgezin
Vader verdient oorspronkelijk drie Pruisische Thalers (= 5,40) als vast loon. Later wordt
dat 6,- wat het jaren en jaren blijft. Van deze 6,- moeten vier mensen leven.
Grootmoeder, vader en twee kinderen. Moeder is vroeg gestorven. Altijd is ze naar de
fabriek gegaan, onder alle omstandigheden. Na de geboorte van het tweede kind raakt ze
aan het sukkelen, komt er niet meer bovenop en sterft. Sinds de moeder de kinderen ontviel
en het gezin haar loon als fabrieksarbeidster moest ontberen, is het loon van vader alleen te
klein om van te leven. Al het ‘overbodige’ wordt geschrapt. De huisheer, lid van het
armbestuur, raadt ze aan naar de armenzorg te gaan. Wat echter verontwaardigd van de
hand wordt gewezen. Vader vraagt en krijgt werk in de nachtploeg die in de nacht van
zaterdag op zondag de ketels schoonmaakt. Hij verdient daarmee éénmaal in de veertien
dagen 2,50 extra. De nachtrust die hem dat kost haalt hij in op zondag, na het bezoek aan
de H. Mis. Grootmoeder heeft vroeger kettings geschoren en klossen gespoeld. Ze vindt een
patroon bereid haar werk af te nemen. De weekverdienste wordt zo met 0,60 verhoogd.
De ketel schoonmaken is een ongemakkelijk baantje. De fabriek blijft meestal tot 5 uur
doorwerken. Dan worden de vuren onder de ketel weggehaald en de stoom afgeblazen. Een
behoorlijke tijd voor afkoelen wordt niet genomen. Wanneer de mannen in de ketel gaan
zijn de platen doorgaans nog gloeiend heet. Liggend op rug of buik moet het schoonmaken
geschieden. De ruimte in de ketel laat geen andere lichaamshouding toe. Wanneer men met
meerdere mannen in deze smoorhete, door walmende lampen nog meer bedorven lucht een
nacht heeft doorgebracht, is het duidelijk, dat men nog dagen daarna de verlammende
gevolgen ondervindt. Het schoonmaken is nog niet eens het ergste, de as weghalen achter de
ketels is nog erger, daar de gloeiende stof het ademen vrijwel belet.

- stopzetten is tijdverlies
Er worden nieuwe fabrieken gebouwd op Engelse leest met sneller lopende machines. Veel
hoger wordt de productie en veel lager, steeds lager de stuklonen. Door deze veranderde
werkwijze wordt geheel en al beslag gelegd op de werkkracht. De arbeiders worden
uitgebuit als nooit te voren. De onderlinge jaloezie en broodnijd tussen de werklieden is
daar een hulpkracht bij. De één tracht de ander in aantal te overtreffen en in verdiend loon
achter zich te laten. Alles is er op ingericht van de arbeiders machines te maken, die slechts
leven voor hun werk en die geen hoger levensdoel hebben dan werken. Door strenge
reglementen in de fabriek aan hun machine geketend, wordt hen op straffe van boete
verboden “zich met iets anders dan hun werk te bemoeien”. Zelfs de paar sneden
roggebrood moeten tussen het werk door worden opgegeten. De machine stop zetten is
tijdverlies. De productie mag geen ogenblik onderbroken worden. Het is gebeurd dat een
werkman om een as gekneld raakt, tussen de muur wordt rond gewrongen, net zolang tot
zijn kleren van het lijf zijn gerukt en hij met ontvelde borstkas en een op meerdere plaatsen

gebroken arm, naar beneden valt. De machine wordt niet gestopt. De lappen van zijn kleren
blijven ronddraaien tot 12 uur. Dan worden ze verwijderd. Stop zetten is tijdverlies! ‘t
Diende immers ook nergens toe, die kerel is er immers al af.

- Gerard Veldhuis
De 34-jarige Gerard Veldhuis werkt in 1890 al twintig jaar op de Groote Stoom in
Enschede. Als spinner is hij een vakman en behoort tot de best betaalden. Toch houdt hij
samen met zijn vrouw nog een ‘bierhuis’ als bijverdienste, waar hij na een dag op de fabriek
‘s avonds zelf achter de tap staat. Het is mogelijk dat hij daarom weigert zich blindelings bij
de bevelen van de bazen neer te leggen. Hij wordt ontslagen. Zijn collega’s gaan daarop
anderhalve dag - tevergeefs - in staking. Over de arbeidsomstandigheden in de
textielfabrieken geeft Veldhuis verslag in het vraaggesprek in de enquête die plaats vind in
189013.
Vraag: Waar zijt gij vroeger werkzaam geweest?
Antwoord: Bij de heeren B.W. en H. ter Kuile te Enschede, eigenaars van de Enschedese
katoenspinnerij.
Dat is de fabriek die genoemd wordt: De Groote Stoom, nietwaar?
Ja.
Hoe lang hebt gij daar gewerkt?
Ik ben daar elf jaar als aanlapper en spinner werkzaam geweest; de negen laatste jaren als
spinner.
Hoeveel loon krijgt gij als spinner?
Een zeer goed loon. De eerste tijd 9,-, 10,-; later 14,- tot 15,-.
Krijgt gij als spinner ook het loon uitbetaald voor de aanlapper?
Ja, ik moest van hetgeen ik verdiende de aanlapper betalen. Wij nemen een aanlapper aan
tegen zooveel centen van iedere gulden die wij verdienen. Vroeger kregen de aanlappers 20
cents van elke gulden, thans 22 cents. Toen het mij bleek dat ik meer werk te doen kreeg en
de aanlapper derhalve ook, kwam het mij niet billijk voor dat mijne verdiensten hoger
werden en die van de aanlapper niet. Uit eigen beweging bracht ik dus zijn loon op 22
cents, ofschoon de baas tot mij zeide: dat zou ik maar niet doen en de heeren mij later
verweten dat ik geen goed spinner was, omdat ik zeide het werk zonder jongen als derde
aanlapper niet af te kunnen. Ik zeide tegen de baas dat hij niet zo oneerlijk moest zijn, want
dat ik het werk niet kon doen en dat, als hij dan wel kon doen, ik aanbood om 14 dagen
voor niets te werken. Het baatte niet, de heer en de baas stemmen altijd overeen en als men
hun de waarheid zegt, moet men vallen.
Wanneer is dat gebeurd?
Ongeveer twee of drie jaar geleden.
Zijt gij toen nog in de fabriek werkzaam gebleven?
Ja.
Hoe zijt gij er dan vandaan geraakt?
Dat zal ik u eens vertellen. Wij moeten de afval zelf uitzoeken. Nergens in Enschede wordt
geëist dat de spinner zelf de afval schoonmaakt, maar in ‘De Groote Stoom’ wel, en doet
een ander het dan moeten wij betalen. Ik deed het zelf en dat haalde mij ‘s weeks 1,- à
1,50 uit. Op zekere morgen hing er een papier op de deur (van de fabriek): ‘iedere spinner
moet vanmiddag tusschen 1 en 2 uur zijn kattenstaarten (d.i. afval van katoen op stokken)
inbrengen’. Er stond niet bij dat het niet gevolg geven aan dat bevel met boete gestraft
werd. Ik nam de vrijheid ‘s middags tussen 1 en 2 uur de afval in een zak weg te brengen.
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Maar daar kwam de baas aan, die zeide dat de afval niet schoon was en dat hij die op mijne
kosten zou laten schoonmaken. Ik deed het niet; ik zei het over 8 dagen te zullen schoon
hebben, maar het gaf niet. Ik verklaarde hem, dat als hij het liet schoonmaken, ik van mijn
loon geen cent afgaf. Eindelijk zei hij mij dat ik alles vóór 2 uur schoon moest hebben en
het was toen twintig vóór tweeën. Wij zijn daarop met ons vieren aan het werk gegaan. Hij
was bij de machine van Voskamp aan het werk, en zette mijne machine aan het werk terwijl
er geen man voor was. Ik ging er dadelijk heen en zette ze weer stop en ging weder voort
met de wol te zuiveren. Onder het bedrijf ging hij naar mijnheer Hendrik ter Kuile die
daarop naar mij toekwam en mij zeide dat ik dadelijk vertrekken kon, en dat hij mij nog
acht dagen loon erbij zou geven. Ik kan feitelijk bewijzen, dat ik nog nooit loon voor mijn
werk ontvangen heb.
Hebt gij dan geen goed loon verdiend?
Ja wel, maar wat heb ik er aan bijvoorbeeld 50 gulden te verdienen, maar nooit te weten wat
men er zal afhouden.
Is uw vertrek uit De Groote Stoom niet door een werkstaking gevolgd?
Ja, maar die heb ik zo hard mogelijk tegengehouden.
Welke was de reden van die werkstaking?
De mensen waren overtuigd van de onbillijkheid van het ontslag aan Ten Bruggen Cate en
mij gegeven, en wilde het werk niet hervatten vóór wij weder geplaatst waren.
Hoe lang heeft die werkstaking geduurd?
Anderhalve dag à twee dagen.
Hebt gij de arbeiders aangeraden aan het werk te gaan?
Ja, zij kwamen ‘s morgens om half zeven bij mij toen ik nog sliep en ik heb ze aangeraden
naar de fabriek te gaan en - ik heb een bierhuis - hun afgeraden drank te gebruiken, en ons
maar aan ons lot over te laten. En toch heeft de burgemeester mij in het gezicht durven te
zeggen dat ik de mensen ‘s morgens vroeg had aangeraden uit de fabriek weg te blijven.
Hebt gij dat bierhuis opgezet, nadat gij uit de fabriek ontslagen waart?
Neen, ik heb het reeds zeven à acht jaar gehad.
Hoe werd het gedreven toen gij nog in de fabriek werkzaam waart?
Door mijne vrouw en ‘s avonds door mij.
Hebt gij kinderen die op de fabrieksschool gaan?
Neen, ik heb wel zeven kinderen, maar die gaan er nog niet heen. Zoveel weet ik echter wel
dat men met die fabrieksschool de kinderen van 12 tot 13 uren op de fabriek houdt. ‘s
Zaterdags en vrijdags blijven ook vele vrouwen over om te poetsen.
Hoe gebruiken die vrouwen haar maal?
Tussen het werk door eten die vrouwen zo nu en dan maar een stuk. Ook zijn er vrouwen
die 14 dagen na hare bevalling reeds weder op de fabriek werken. Ik heb er ene gekend, die
ik kan noemen.
Wanneer is dat gebeurd?
Na nieuwjaar toen ik zelf nog aan de fabriek was.
Kunt gij de naam van die vrouw noemen?
Het is de vrouw van G. Blenkers.
Woont die vrouw in Driene?
Neen, in Enschede.
Weet gij ook wanneer die vrouw bevallen is?
Daar heb ik geen notitie van gehouden. Ook kan ik de heren nog mededelen dat toen ik bij
B. en W. ter Kuile werkzaam was, een meisje op de fabriek tussen de machines is bevallen,
en toen eerst de volgende dag is kunnen vervoerd worden.
Hoe lang is dat geleden?
Ongeveer zeven jaar.
Kunt gij de naam van dat meisje geven?
Naatje Heutink. Ook is nog onlangs na Nieuwjaar een vrouw genaamt Aaltje Zwijnenberg
des avonds bevallen, na nog den zelfden dag op de fabriek werkzaam te zijn geweest.

Heerst er veel warmte in De Groote Stoom?
We hebben een tijd lang ‘s nachts moeten werken en ik kan u onder ede verklaren dat het
niet vol te houden was door de warmte van het gas. De bazen gingen slapen waar het fris
was en lieten de arbeiders aan hun lot over. Wij vroegen aan de machinist om stoom af te
doen, waaraan hij nu eens wel dan weder niet voldeed. Er zijn op de lokalen maar 2 of 3
kleine luikjes, die los gezet kunnen worden, zodat het erg benauwd is. Het is een
ouderwetse fabriek met een lage zoldering.
Is er goed drinkwater?
Dat is slecht en we mogen niet naar buiten, anders betalen we boete.
Zijn de privaten goed in orde?
Neen, ik zou haast zeggen die zien er schandelijk uit.
Zijn de privaten binnen of buiten?
Binnen. We zijn verplicht zelf de privaten te ledigen; het is warm op de fabriek en wij
hebben geen tijd om ons om te kleden, zodat wij in hemd en onderbroek naar buiten
moeten om de tonnetjes te ledigen. Het is zo vuil op de fabriek, dat daar waar de privaten
staan, de wormen over de grond kruipen. Men zou haast waterlaarzen aantrekken om er
heen te gaan. Wanneer men om 9 uur geledigd heeft dan is de lucht om 12 uur nog niet weg.
Zijn er afzonderlijke privaten voor mannen en vrouwen?
De vrouwen kunnen naar buiten gaan. Maar op de vierde verdieping hebben mannen en
vrouwen een gezamenlijke bestekamer. Onlangs hadden wij, een kameraad en ik, het
ongeluk bij het ledigen van een tonnetje wat op de trap te morsen. Wij zijn 2 à 3 uur bezig
geweest om het schoon te maken; die tijd ging dus van het werk af en bovendien kregen wij
ieder een rijksdaalder boete. Wij hadden eerst een grote hekel aan dat privaten
schoonmaken, omdat wij het geen werk voor een arbeider vonden, maar wij moesten er ons
aan onderwerpen of vertrekken. Dat ledigen geschiedt des winters als de sneeuwvlokken
vallen even zo goed als des zomers. Voorts vind ik het een groot bezwaar dat kinderen van
12 tot 13 jaar kistjes op hun rug uit de schuur naar boven moeten dragen. Het is om
medelijden met de armen schapen te krijgen. Er is een man voor aangewezen, maar die
draagt geen enkel kistje naar boven. En omdat ik eerlijk was en aanmerking maakte, moest
ik vertrekken. Over het loon had ik volstrekt geen klagen.
Hebt gij ons nog iets mede te delen?
Ja, over het spinnen van het garen. De arbeiders verkregen daarvoor niet het loon dat zij
verdienden. Als zij spinnen: garen no. 17, krijgen zij uitbetaald naar de prijs van zwaarder
garen, van garen no. 16. Van no. 17 werd betaald 2,70, maar van garen no. 16 maar 2,50
per honderd kilo. Als het garen nu gesponnen was, werd het, alvorens gewogen te worden,
eerst met water besprenkeld en kregen wij dus uitbetaald naar zwaarder garen en dus tegen
lagere prijs dan wij in werkelijkheid gesponnen hadden. Van het bruto gewicht wordt dan
de hoeveelheid van het bijgevoegde water bij de bepaling van het verdiende loon weer
afgetrokken. En omdat ik tegen dit alles opkwam, moest ik vertrekken. Ik ben geen
socialist. Ik ben katholiek; maar ik durf gerust te zeggen dat er op de fabriek bedrog en
diefstal werd gepleegd ten nadele van de arbeider, en dat er van zijn loon op onrechtmatige
manier werd afgehouden. Ik ben zelf met mijn spinboekje bij de burgemeester geweest om
hem te doen zien welk bedrog er gepleegd werd.

- vrouwenarbeid
Vrouwenarbeid in de negentiende eeuw is geen uitvloeisel van emancipatie, maar een
bittere noodzaak. In de Twentse textielfabrieken brengen drie op elke vier vrouwen 30 tot
50% van het gezinsinkomen binnen. In 1909 stelt de arbeidsinspectie vast dat de helft van
alle Nederlandse vrouwen uit financiële noodzaak beroepsarbeid verricht. Een weefster kan
in Twente evenveel verdienen als haar mannelijke collega’s, maar daarvoor moet zij wel het
maximum van vier getouwen bedienen. De neiging bestaat om alleen bij - mannelijke en
vrouwelijke - kostwinners zo ver te gaan. Voor minder geschoolde arbeid is de beloning

duidelijk lager zodra deze door vrouwen wordt verricht. Van het inkomen dat de gehuwde
vrouw verdient, gaat dikwijls een groot deel af wanneer zij kinderen moet uitbesteden.
Oppassen op andermans kinderen gebeurt vooral door jonge moeders, die ook kunnen
bijverdienen door; verstel- en naaiwerk, het naaien van zakken of andere vormen van
thuiswerk. Aangezien ze in de fabriek meer kunnen verdienen, proberen ze zo snel mogelijk
na de bevalling daarin terug te keren.
De arbeidswet van 1889 schrijft een wachtperiode van vier weken voor. Deze wachtperiode
is zonder enige vorm van uitkering of loon! De Twentse praktijk is, dat zwangere vrouwen
enkele maanden voor de bevalling ontslagen worden. Als er werk is, kunnen ze naderhand
terugkomen. Geheel en al overgeleverd aan de luimen van de patroon behoren ze tot de
arbeidsreserve.

- Bernard L.
Bernard, geboren in het brandjaar 1862, werkt als zevenjarige bij een boer. Hij is nog geen
negen wanneer hij de spinnerij van Van Heek & Co te Enschede binnenstapt. Hij moet daar
het zelfde doen, wat vóór hem duizenden kinderen in de textielindustrie deden: pijpen
opsteken. In de weverij gaat het om de pijpjes voor het inslaggaren die van de haspel
gespoeld en in de schietspoel gebracht moet worden. Werk dat door heel jonge kinderen
gedaan wordt. De wever heeft die hulp nodig om productie te kunnen maken. Bernard
herinnert zich op hoge leeftijd nog de oorvijgen die hij moest incasseren, elke keer als hij
bij het ‘sloepen’ (pijpen opsteken) voor de spinner missteekt, waardoor de man
materiaalverlies lijdt. Oorvijgen als correctie om het vak te leren. Nog vele decennia lang
start de opleiding tot wever door als hulpje te beginnen.

[Hoofdstuk 6]

Organisaties voor en van arbeiders
- de gilde
Er zijn in Enschede een aantal ambachtsgilden geweest waarvan we maar weinig weten. Er
zijn geen gildenbrieven overgeleverd. Het schildersgilde hield zijn gildenmaal in de open
lucht voor het stadhuis. Het hoedenmakersgilde stond in Twente bekend vanwege de fijne
en solide hoeden die de leden van het gilde vervaardigden. Voorts is er nog een weversgilde
die reeds in 1641 zijn gildebrief uitgereikt kreeg. Het weversgilde beschikt in 1650 over een
‘fabricghues’ aan de Labbediek en vanaf 1688 over een stadsbleek. De toename van de
Bombazijnwevers in Enschede en omgeving heeft tot gevolg, dat het stadsbestuur in 1786
besluit de weversgildebrief uit te breiden, zodat ook wevers van: “de Boomsyden,
Broekestreepten en alle andere stoffen van welke aart off natuure die ook mogen zijn, alhier
gefabriceert wordende off die na deesen mogten opkomen en op een weefgetouw bewerkt
en geweeven worden”, in het weversgilde kunnen worden opgenomen. Waarschijnlijk zijn
er ook nog andere gilden geweest al was het gildewezen in Twente minder sterk ontwikkeld
dan in andere streken. De weversgilden in de kleine stadscentra in Twente hebben te weinig
gezag over de massa boerenwevers om het beroep gesloten te kunnen houden. Dat hangt
samen met het feit dat de plattelander het textielvak als nevenbedrijf uitoefent. Aangezien
hij ook inkomsten trekt uit de landbouw, kan hij met minder loon genoegen nemen dan de
gespecialiseerde ambachtsman uit de stad. In 1782 is er sprake van relletjes onder de
boomzijdewevers, die de ruiten ingooien bij de fabrikanten, uit verbittering om
loonsverlaging en tegenwerking op hun wens een gilde te mogen vormen.
In 1798 schaft het Uitvoerend Bewind van de Bataafsche Republiek de gilden af. De
gemeentebesturen moeten er voor zorgen dat binnen 8 dagen na ontvangst van het besluit
alle gilden worden ontbonden. Tot een volledige liquidatie komt het echter niet, zodat in
1820 bij Koninklijk Besluit bepaald wordt, dat de fondsen van de gilden moeten dienen
voor ondersteuning van hulpbehoevende, gewezen leden van de gilden of hun nog levende
vrouwen en kinderen. Deze gildefondsen kunnen dus geen nieuwe leden werven, maar
kunnen wel door het Koninklijk Besluit nog jarenlang hun ondersteuningsactiviteiten
voortzetten. In 1841 komen bezittingen van het Weversgilde in handen van de Provisorie14
Het verdwijnen van met name de gildefondsen betekent feitelijk, dat er een einde komt aan
het ‘sociale zekerheidsstelsel’ van de ambachtslieden.

- het eerste protest
Vanaf het midden van de 19de eeuw zien we dat in Enschede sprake is van een sociaal
protest. Dat protest uit zich in ongeregeldheden en stakingen. Het protest is een reactie op
de misstanden in de fabrieken. De oorspronkelijk onderling zo sterk verschillende groep
van werklieden in de textielnijverheid vormt langzamerhand een meer eenduidige groep met
meer zelfbewustzijn en strijdbaarheid. Het eerste teken dat er langzamerhand andere
arbeidsverhoudingen groeien vormt een oproer bij de stoomkatoenspinnerij van G. Jannink
& Zn. op 2 augustus 1856. De aanleiding is: arbeiders zonder werk.

- de volksbibliotheek
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De Provisorie is een instelling die met name in het oosten van het land voorkwam. De Provisorie hield zich
bezig met de armenzorg (burgerlijk armbestuur).

De brand van 1862 heeft mede tot gevolg dat de erbarmenlijke omstandigheden van de
‘mindere stand’ indringender bekend worden bij de notabelen van de stad. Deze bekendheid
leidt er toe dat er pogingen worden gedaan tot verheffing van het volk in geestelijke en
stoffelijke zin. De volksbibliotheek, het ziekenfonds en de fabrieksschool danken hieraan
hun ontstaan. Reeds in augustus 1862 wordt een oproep gedaan om boeken af te staan voor
een openbare bibliotheek. Enige maanden later kan de bibliotheek, gevestigd in het
woonhuis van de huisschilder Peteri, met uitlenen beginnen. Het lezersaantal, bij de start
42, groeit spoedig tot 260; waaruit blijkt dat de bibliotheek in een behoefte voorziet. Reeds
in 1864 is er behoefte aan een eigen lokaal. De bibliotheek bezit op dat moment 1.676
boeken. De bibliotheek blijft groeien. In 1890 komt er een kinderbibliotheek bij en in 1908
een leeszaal. In 1912 beschikt de bibliotheek over zo’n 12.000 boeken en tijdschriften.

- de fabrieksschool
Een eerste poging om, na het verlaten van de lagere school, de verkregen kennis en
ontwikkeling uit te breiden, wordt in 1866 ondernomen door Ds. Evers. Hij belegt een
vergadering met fabrikanten waarin de oprichting van een school voor jeugdige arbeiders
wordt besproken. Een commissie wordt in het leven geroepen, bestaande uit de fabrikanten:
Scholten, Stroink en Lederboer, met als opdracht het onderwijs te organiseren. Het
onderwijs bestaat uit vier maal per week les, vóór 9 uur ‘s morgens, in lokalen van de beide
stadsscholen. In december 1867 worden de lessen reeds door 367 leerlingen tussen de 10 en
14 jaar oud gevolgd. In 1868 wordt een eigen onderwijzer benoemd en een lokaal gehuurd
aan de Oldenzaalsestraat. Van nieuwe leerlingen, wiens toelating tegelijkertijd werk
betekent in een van de fabrieken, wordt verwacht dat ze kunnen lezen, schrijven en wat
kunnen rekenen. Als bewijs voor deze vaardigheden is de verklaring van de onderwijzer
van de lagere school voldoende, althans tot 1873. Na 1873 moet een voldoend examen
worden afgelegd, welke wordt afgenomen door een commissie van toelating. De eisen van
toelating zijn in aanvang: het goed kunnen lezen van een les uit “Vader Jacob”, het zonder
grove fouten maken van een eenvoudig dictee en het kunnen optellen, aftrekken en
vermenigvuldigen van gehele getallen. Langzamerhand worden de toelatingseisen zwaarder.
In 1882 wordt er voor de meisjes handwerken aan toegevoegd. In 1869 wordt de school
uitgebreid met een naai- en breischool. De vereniging krijgt in 1871 koninklijke
goedkeuring. In de statuten wordt het doel vermeld: “het doen geven van gewoon en meer
uitgebreid lager onderwijs aan kinderen, die in de fabrieken werkzaam zijn”. Een eigen
schoolgebouw aan de Noorderhagen wordt in 1872 betrokken, aanvankelijk met twee
lokalen, maar reeds in 1881 uitgebreid met een derde lokaal en in 1887 komt er een vierde
lokaal en een handwerklokaal bij. Daarna is de school nog tweemaal vergroot. In 1875
krijgt de school de beschikking over een schoolbibliotheek. Tengevolge van de Arbeidswet
van 1911 moet de school worden gereorganiseerd. Voortaan mogen alleen kinderen worden
toegelaten die aan de leerplichtwet voldoen en tenminste 13 jaar zijn. Het toelatingsexamen
komt daarmee te vervallen en de commissie van toelating wordt opgeheven. Het aantal
leerlingen vermindert door de leeftijdsverhoging bij toelating. De vijf halfjaarlijkse klassen
worden er vier. Het vakken pakket bestaat uit: Nederlandse taal 1 uur, lezen 1 uur, rekenen
1 uur, zingen 20 minuten en algemene kennis 40 minuten. Tussen 1884 en 1897 is er de
mogelijkheid om gedurende drie avonden per week een cursus te volgen in rekenen, tekenen
en natuur- en werktuigkennis. Bij het 50 jarig bestaan in 1916 telt de school ruim 1150
leerlingen. Het aantal meisjes en jongens is ongeveer gelijk.
Tot aan de Tweede Wereldoorlog blijft de oorspronkelijke doelstelling gehandhaafd.
Daarna volgt een geleidelijke omschakeling. In de jaren vijftig wordt samenwerking
gezocht met de Stichting Textielvak en wordt een nieuw leerplan ontwikkeld waarin het
accent ligt op vorming en minder op schoolse kennis. De Fabrieksschool is negentig jaar
lang geheel bekostigd door de plaatselijke textielindustrie. Met de terugval van de

textielindustrie is het noodzakelijk het aantal deelnemende bedrijven tot andere
bedrijfstakken te verbreden. De school wordt opengesteld voor alle (werkende) jongeren.

- het zieken- en begrafenisfonds.
Op 1 oktober 1867 treed het ziekenfonds in werking met 1.571 leden. Dit fonds komt op
initiatief van de fabrikant G.J. van Heek tot stand. De bedoeling is dat tegen een contributie
de arbeidersbevolking van Enschede en Lonneker gevrijwaard wordt van loonderving bij
ziekte en ongeval. Bij oprichting van het fonds wordt een commissie van toezicht benoemd
bestaande uit fabrikanten. Het bestuur van het fonds bestaat uit gekozen leden uit de
werklieden zelf. Het bestuur moet de lopende zaken regelen en de commissie van toezicht
let op het fonds en de financiën. Niet iedereen is gelukkig met het initiatief. Onder de
werklieden ontstaat heftige tegenstand die in september zelfs tot ernstige ongeregeldheden
leidt. De woningen van de fabrikanten worden met stenen bestookt. Vanwege de onlusten
wordt er een detachement cavalerie - Blauwe Huzaren - naar Enschede gestuurd. De
werklieden voelen zich beknot in hun recht om zelf, ook in het geval van ziekte, voor hun
gezin te zorgen op een wijze die hun goed dunkt. Bovendien is de premie een verlaging van
hun netto loon. De Fabrikant A. Ledeboer zal daarover in een rede ter gelegenheid van het
zilveren jubileum van het fonds opmerken: “dat de ietwat willekeurige maatregel misschien
bij een meer gemeen overleg tusschen de fabrikanten en hunne arbeiders onnoodig ware
geweest”. Maar aan overleg met hun werknemers zijn de textielfabrikanten nog lang niet
toe.
In de eerste jaren van zijn bestaan verstrekt het fonds geneeskundige hulp en een ziekengeld
uitkering. De hoogte van de uitkering hangt af van de klasse waarin men verzekerd is. Er
zijn vier klasse met een contributie van 8, 15, 23 en 30 cent per week.
Aan het ziekenfonds is een begrafenisfonds verbonden die een vast bedrag uitkeert, aan de
nabestaanden, afhankelijk van de klasse waarvoor men verzekert is.
Ondanks de oorspronkelijke weerstand tegen het fonds groeit het voorspoedig. Op 1
januari 1882 telt het 3.565 deelnemers. In staat gesteld door een legaat van H.J. van Heek
van 23.000 wordt, een reeds in 1867 geopperd idee om het fonds aan te vullen met een
pensioenfonds, waargemaakt. Indien een werkman na zijn zestigste geheel invalide raakt, of
bij het bereiken van het zeventigste jaar, wordt wekelijks een bedrag uitgekeerd ter hoogte
van de helft van de uitkering bij ziekte. De werkgever draagt 2 cent per week per deelnemer
bij, de werklieden 1 cent boven de ziekenfonds premie. Enige jaren later - in 1884 - wordt
de bepaling van zestig jaar geschrapt en gaat het invaliditeitspensioen in op elke leeftijd bij
volledige invaliditeit. In 1904 wordt de inning via de werkgever ingevoerd. Er ontstaat
hiermee een meer regelmatig inkomen voor het fonds. Het aantal leden is dan inmiddels op
10.000 gekomen. In 1909 wordt aan de Nijverheidsstraat een eigen gebouw voor kantoor en
apotheek geopend. Bij het vijftig jarig bestaan van het fonds in 1917 zijn 34 werkgevers bij
het fonds aangesloten en bedraagt het aantal leden meer dan 15.000.

- de Broederband
In 1872 zijn er stakingen in Nijverdal, Almelo, Enschede, Borne, Wierden en Vriezenveen
echter buiten de vakbeweging om. Het gist al langer onder de textielwerknemers. Het begint
in augustus bij Salomonson in Nijverdal waar de slechte grondstoffen en het uitbetalen van
het loon in Thalers - Pruisisch geld - tot onvrede leidt en een nieuw boetestelsel de maat
doet overlopen. De middenstand wenst de Thalers niet meer als betaling te aanvaarden,
tenzij 2,5% wisselgeld in rekening kan worden gebracht.. De werklieden trekken zingend
door de stad. De burgerij laat geschrokken huzaren aanrukken. Bij de burgemeester is een
ruit ingegooid. Achteraf blijkt dat niet eens door een staker te zijn gebeurd. Met enkele
dagen is de staking beeindigd. Veertien dagen later staken, eerst bij Cardinaal en later ook

bij Scholten, in Almelo een 1.000 werklieden. Het verlangen is een loonsverhoging die,
naar verluidt, al door andere werkgevers is gegeven. Er worden met opzet ruiten van de
fabriek ingegooid. De schutterij patrouilleert nadat op een avond ongeregeldheden plaats
vinden. Er komen huzaren uit Zutphen over om de rust te handhaven. Eind augustus worden
de eisen van de stakers ingewilligd en wordt het werk hervat. Terwijl in Almelo de staking
te einde loopt, breekt er een uit bij Spanjaard in Borne. De staking gaat voor zowel hoger
loon als voor afschaffing van de gedwongen winkelnering. De staking is van korte duur
aangezien de werkgever concessies doet. Gelijk met de staking bij Spanjaard zijn er
ongeregeldheden bij Van Heek & Co. gevolgd door een staking bij Scholten & Zn. Bij van
Heek worden enkele werklieden als gevolg van de ongeregeldheden ontslagen. Het gevolg
is een nieuwe staking met zo’n 400 stakers die naast hoger loon ook de terugkeer van de
ontslagen werknemers eisen. De staking verloopt echter spoedig. Naast de staking zijn er
relletjes. Vanwege de relletjes worden er in Enschede huzaren gelegerd. Een van de
werklieden krijgt een veroordeling tot 15 maanden gevangenisstraf. In 1875 komt het bij
Ten Cate weer tot ‘oproerigheden’, vanwege het Pruisische geld. Het uitbetalen in Thalers
komt daarmee eindelijk tot een einde.
Wij merkten reeds eerder op wat de oorzaken waren dat de fabrieksarbeiders zich later dan
de handswerklieden organiseerden. Daar komt bij dat Twente door zijn afgelegen situatie
weinig merkt van de beweging, die in de grote steden gaande is. Fabrieksarbeiders, die na
een werkstaking, niet meer welkom zijn in de fabriek zoeken een nieuw bestaan in andere
ambachten. Naar we mogen aannemen zijn zij niet erg gehecht aan hun oude werk. In
aanvang blijven zij echter hun vroegere collega's achter de schermen 'opstoken' om hogere
lonen te eisen. Kort na het eerste teken van organisatie onder de ambachtslieden bericht de
Enschedese Courant op 4 juli 1872, dat er een vergadering van fabrieksarbeiders wordt
belegd voor het oprichten van een 'fabrieksarbeiders-vereeniging' tot onderlinge steun. Het
is waarschijnlijk dat deze vereniging tot stand komt om gezamenlijke economische acties te
ontketenen, aangezien er reeds een ziekenfonds bestaat. Mogelijk is uit deze 'fabrieksarbeiders-vereeniging' de vereniging Broederband ontstaan, die zich in 1888 oplost in
Vooruit, een vereniging van textielarbeiders die op initiatief van de socialisten in Enschede
is gevormd, maar die leden met diverse (geloofs)achtergronden kent.

- de Sociaal Democratische Bond (SDB)
De afgelegenheid van Twente, de achterlijke huisindustrie, wier bestaan nog lang wordt
gerekt, maken, ondanks de vele grieven in arbeidsverhoudingen, dat het socialisme pas laat
in de streek doordringt. De omstreeks 1870 opkomende beweging in het westen van het
land, dringt niet direct door. Het is wonderlijk dat de sinds 1864 krachtige stroming van het
socialisme in Duitsland geen invloed heeft op Twente. Velen uit de landstreek werken over
de grens; al is dat dan in het minder ontwikkelde deel van Westfalen en Hannover. In 1882
wijzen de leiders van de Sociaal Democratische Bond erop dat Twente voor de propaganda
nog geheel braak ligt. Slechts enkelen zijn nog maar voor de nieuwe inzichten gewonnen,
onder wie G. Bennink te Hengelo, wiens eerste artikel in Recht voor Allen op 9 september
1882 wordt geplaatst. Er is moed voor nodig om voor de socialistische overtuiging uit te
komen. Lokalen voor propagandistische vergaderingen zijn niet te krijgen. Domela
Nieuwenhuis maakt in 1884 gebruik van een bijeenkomst belegd door het Algemeen
Nederlandsch Werklieden Verbond (ANWV). Het verbond heeft in Enschede geen afdeling.
Deze openbare vergadering is door het verbond georganiseerd met als doel de
werkliedenvereniging Onderlinge Samenwerking 15- opgericht in 1883 - als afdeling tot het
verbond toe te laten treden, wat echter niet lukt. Tot ieders verbazing vraagt Domela
Nieuwenhuis, nadat Heldt - de voorzitter van het ANWV - zijn rede beëindigd heeft het
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woord. Dit beperkte openbare optreden maakt op de aanwezige werknemers nogal indruk.
Omstreeks 1884 dringt dus het nieuwe inzicht in de maatschappelijke verhoudingen in
Enschede door en wordt vooral door veel van de van elders gekomen textielarbeiders, die
zich bedrogen voelen in het “goudland” waar zij meenden voor hun arbeid beter beloond te
worden, hartstochtelijk aanvaard. Op 1 augustus 1885 houdt de SDB in Twente haar eerste
vergadering in een volkscafé waar 500 à 600 personen in kunnen. G. Bennink die deze
vergadering bijwoont zegt daar het volgende over: “In de stampvolle zaal luisterden de
Enschedesche slaven schier ademloos naar het voor hen vreemde geluid. Bij ‘t vele dat hun
vreemd en vaag leek werd hun zaak duidelijk: dat zij al arbeidende arm bleven terwijl hun
meesters steeds rijker werden. Dat vereenigen, machtsvorming de eerste voorwaarde was
om het private eigendom, de bron van diefstal, in gemeenschappelijk bezit te brengen, moge
voor de meeste aanwezigen dien avond een probleem zijn geweest, zij voelden de trillingen
van het nieuwe licht brekende door den donkeren nacht waarin ze tot heden hadden geleefd.
De oproep: zich als schepper van den onmetelijken rijkdom dezer aarde, meester en geen
slaaf te gevoelen deed de harten van deze goedmoedigen sneller kloppen.”
Reeds in maart 1883 wordt Bennink vanwege zijn propaganda ontslagen. Hij zal niet de
enige blijven. Een Enschedese werkgever laat in 1888, na een staking, zijn werknemers een
belofte tekenen om zich nooit meer met socialisten in te laten. Deze verklaring wordt
verlangd bij Jannink na afloop van een staking in 1888, die 3 weken duurden. De aanleiding
van deze staking waarin 200 werknemers zijn betrokken is een loonsverlaging. De fabrikant
Engbert Jannink vertelt aan de Staatscommissie die de enquête van 1890 uitvoert, dat hij na
drie weken staken aan zijn werknemers heeft meegedeeld: “die ‘s avonds niet op de fabriek
waren, geen arbeiders meer bij ons waren. Dat heeft doel getroffen. Dadelijk hebben wij
andere arbeiders aangenomen, en toen zij dat merkten, kwamen zij dadelijk bij ons om
weder toegelaten te worden. Mijn idee was, dat de werkstaking niet lang meer zou duren en
dat bleek ook zo te zijn, kort daarop viel de hele boel als een kaartenhuis ineen. De
belhamels wilde ik niet toelaten of zij moesten eene permissie daartoe hebben van andere
fabrikanten en ik liet de werkstakers eene lijst tekenen dat zij zich nooit meer met
socialisten zouden ophouden.” Voor de liberale fabrikant Engbert Jannink is economische
vrijheid wel heel iets anders dan politieke vrijheid. De vrijmoedigheid waarmee middelen
om de openbare orde te handhaven worden gebruikt, getuigen ervan dat de eerste socialisten
in Enschede vrijwel buiten de wet stonden. In 1885 kan door de SDB in Enschede een
lokaal worden gehuurd voor vergaderingen. In de ‘Enschedesche Courant’ van 30 juli 1885
staat de volgende advertentie:
“Openbare vergadering Zaterdag 2 Augustus 8 uur bij kastelein A.
Meyran te Enschede. Spreker F. Domela Nieuwenhuis. Onderwerp: Wie
zijn de dieven. Entree 10 cent tot dekking der kosten. Discussie vrij.”
Er vormt zich een vereniging - mogelijk een voortzetting van de werkliedenvereniging ‘De
Broederband’ of de restanten ervan - van ongeveer duizend werklieden voor wie Recht voor
Allen en later ook Recht door Zee de gedragslijn aangeeft. De vereniging houdt
propaganda-vergaderingen. Geleid door de propagandisten van de Sociaal Democratische
Bond jagen de socialen veel stadbewoners een tijdlang de schrik op het lijf met hun leer die
niets minder dan een algehele omverwerping van het bestaande verkondigt. Een van de
actieve leden van de SDB is Jan Groothuis. Groothuis werkt als wever bij Van Heek & Co.
en schrijft zo nu en dan in Recht voor Allen over de omstandigheden in Twente. Zijn
kritische bijdrage op een vergadering over het wetsontwerp op de Kinderarbeid, waar
burgemeester Van der Zee de inleiding verzorgt is zeer waarschijnlijk de aanleiding voor
het ontslag die hij bij Van Heek krijgt in oktober 1885. Weliswaar krijgt hij een
getuigschrift dat hij als werknemer goed heeft gewerkt, maar dat is een schrale troost, de
broodroof heeft plaatsgevonden.

Ook andere werkliedenbonden hebben een afdeling in Enschede, doch geen stelde zich zo
op de voorgrond als de SDB in de laatste van de tachtiger en de eerste van de negentiger
jaren. De SDB betogingen, meetings en 1 mei optochten ( de eerste in 1890) verlopen
steeds vrij kalm.
Van belang voor de SDB is het organiseren van stakingen of reeds uitgebroken stakingen
aan te moedigen. Op een vergadering die op 28 maart 1886 plaatsvindt in de schuur van Jan
Groothuis spreekt J. v.d. Stad over ‘Klassenstrijd’ en G. Bennink wekt de aanwezige op te
strijden voor vrijheid en recht. Burgemeester T. v.d. Zee woont met een aantal agenten de
vergadering bij. ‘s Avonds trekt een joelende menigte door de stad. Dit rumoerige begin van
een door de SDB aangemoedigde staking wordt gevolgd door een reeks van acties en
reacties van de zijde van de overheid. Op 1 april 1886 breekt, als gevolg van een
aangekondigde loonsverlaging, een staking uit bij Stroink en Co. die later uitbreiding krijgt
bij andere bedrijven. De burgemeester laat cavalerie overkomen uit Zutphen, overigens
tegen de zin van de fabrikant G.J. van Heek, die meent dat een dergelijke daad uitgelegd zal
worden als een uiting van vrees. Er komen tal van giften voor de stakers binnen. Ook de
winkeliers zijn bereid hun kredieten te verruimen. De burgemeester vindt de stemming
onder de werknemers ‘gejaagd’. Volgens hem worden ze opgehitst door sociaaldemocratische agitators als Fortuyn die op 11 april 1886 in Enschede spreekt over ‘De hoop
van de arbeiders’. Het mag niet baten want de staking blijkt een verloren zaak te zijn. Op 29
april wordt het werk hervat.
In 1888 verkrijgt de beweging een verenigingslokaal. Op 4 maart 1891 verschijnt het eerste
nummer van Recht door Zee. Vele jaren is dit blad het socialistisch orgaan in Twente, dat
vaak in felle bewoordingen de toestand van de Twentse werklieden beschrijft. Het blad
bereikt op den duur een oplage van meer dan 1.000 exemplaren.
In aanvang worden ook de R.K. werklieden door de beweging aangesproken. Ook op hen
maken de eerste bijeenkomsten waar Domela Nieuwenhuis optreedt een machtige indruk.
De plaats van optreden, een arbeiderswoning op de Berkenkamp is weliswaar zeer
ongeschikt, maar kan de indruk die wordt gemaakt dat er over hun omstandigheden wordt
gesproken niet uitwissen. Het is het tijdperk dat werklieden met revolvers in de zak lopen
en ze stiekem op het werk aan elkaar laten zien. Zondags zijn er schietoefeningen in de
arbeidersbuurten buiten de stad. Geoefend wordt er op een houten klomp geplaatst op een
paal.
Het anti-clericale karakter van de beweging belet een duurzaam samengaan. In 1890 klaagt
een predikant in Hengelo dat de kerk, voor 20 jaar op dank- en biddagen nog goed gevuld,
slecht wordt bezocht. Dat het socialisme op veel werklieden zo snel vat krijgt is niet te
verwonderen. De Hervormde kerk, waartoe een belangrijk deel van de werknemers
behoren, heeft behalve met preek en aalmoes, weinig voor hen gedaan. De richtingenstrijd
in deze kerk heeft haar aanzien ook al niet verhoogd. De ‘nieuwe leer’ brengt een verklaring
van de oorzaak van de noden en het geloof aan een betere toekomst op korte termijn. Het is
in deze tijd dat de komst van de grote dag minder vreedzaam tegemoet wordt gezien. In
hoeverre het socialisme aanslaat, vermeldt kapelaan Ariëns met de inschatting dat er een
paar honderd overtuigde aanhangers zijn. De anderen blijven, hoewel min of meer
sympathiserend, buiten de beweging.

- Vooruit
Het zijn vooral SDB'ers die in 1888 de aanzet geven tot oprichting van een echte vakbond;
de neutrale Wevers- en spinnersbond Vooruit. De bond sluit zich na oprichting aan bij de
SDB. Vooruit is de eerste 'moderne' vakbond in Twente. Ondanks personele contacten met
de SDB, stelt Vooruit zich op als een onafhankelijke vakbond voor alle textielarbeiders.
Zeker in de eerste jaren telt Vooruit vele protestantse en katholieke arbeiders. Een van die

katholieke arbeiders is de wever Jan Brinkhuis werkzaam bij Van Heek & Co. Hij was
eerder lid van een geheime vakorganisatie De Voorzorg in Enschede, opgericht in 1888 die
nog dat zelfde jaar opgaat in Vooruit. Ondanks zijn jeugdige leeftijd en zijn actief beleden
geloof, weet hij het te brengen tot hoofdbestuurslid van Vooruit. Brinkhuis is jarenlang de
bondgenoot en tegenspeler van Ariëns. Hij is overtuigd van het bestaansrecht van een
katholieke arbeidersorganisatie, maar dan wel onafhankelijk van het kerkelijk gezag en de
katholieke burgerij. Rond 1890 komt Vooruit in toenemende mate onder invloed te staan
van de socialisten. Daarin ligt ook een directe oorzaak tot het ontstaan van de katholieke
arbeidersorganisatie van Ariëns.
Vooruit leidt de eerste grote staking in Enschede bij Ter Kuile en Morsman. Naast
Brinkhuis wordt de bond geleid door de SDB'ers Johan Tusveld en Jan Tijhof.
Aanvankelijk is Vooruit niet sterk. In 1889 legt niet zij, maar de gezamenlijke werknemers
de grieven voor aan een van de grootste werkgevers. De contributie bedraagt 3 tot 5 cent
per week, welke hoofdzakelijk voor de weerstandskas is bestemd. De bond treed een jaar
later meer naar voren. De staking die op 28 februari 1890 bij ter Kuile en Morsman
uitbreekt heeft als directe oorzaak het ontslag van een werknemer. Een dag voor het
uitbreken van de staking is er in Enschede de loting voor de militaire dienst. De lotelingen
moeten ‘s middags weer gewoon aan het werk. Een van hen komt dronken binnen. Hij
weigert te worden weggestuurd en krijgt woorden met zijn touwbaas. De volgende ochtend
zijn de spoelen van zijn getouw afgenomen om te verhinderen dat hij aan het werk gaat.
Zijn collega’s gaan daarop in staking en nu dat toch een feit is, eisen ze behalve de
intrekking van het ontslag ook verandering van het boetestelsel en een loonsverhoging van
10%. Veel sympathie heeft de staking aanvankelijk niet bij de andere werknemers. De
aanleiding is daarvoor te onbetekenend. De burgemeester haalt een politiemacht bijeen en
laat de schutterij onder de wapenen roepen. Tevens vraagt hij om bijstand van 128 soldaten
van het achtste regiment infanterie uit Deventer. Van der Zee, een houwdegen gevormd als
officier in het koloniale leger, trekt dagelijks aan het hoofd van ‘zijn troepen’ naar het
‘slagveld’. Zijn provocerende optreden leidt herhaaldelijk tot incidenten. Van der Zee laat
geen middel onbeproefd om de staking te breken. Hij verbiedt samenscholingen en
volksoptochten van meer dan vier personen, ontbindt vergaderingen waar kritisch over de
fabrikanten wordt gesproeken en sluit cafés waar werklieden zich verzamelen. Als hij het
dranklokaal van Goedhart laat sluiten vraagt diens vrouw aan Van der Zee waar zij en haar
kinderen nu van moeten leven. Hij geeft als antwoord: “Wat kunnen me jouw kinderen
verdommen’.
De stakingsleiding haalt bekende socialistische sprekers naar Enschede. De krachtproef die
Vooruit doorstaat maakt haar van betekenis, die nog verhoogd wordt doordat de staking
leidt tot het oprichten van een fabrikantenvereniging - de eerste in ons land - uit
verdediging. De stakers laten na een paar weken hun ontslagen collega vallen. De
werkgevers maken bekend dat niet alle stakers terug mogen komen. Dit ontslag aan een hele
groep werknemers verdringt alle andere kwesties naar de achtergrond. Op een aanbod van
Vooruit om te onderhandelen over de opheffing van de staking is de reactie: wie wil werken
kan zich aanbieden op een advertentie waarin wevers worden gevraagd. Deze daad van de
zijde van de patroons maakt sympathie los voor de stakers. Er komt een steunbeweging op
gang. De werkgevers verbieden geldinzameling voor de stakers. Als het loon wordt
uitbetaald is er toezicht van politie en militaire om te voorkomen dat werknemers loon
afstaan voor de stakers. De steunbeweging stopt echter niet en de patroons kondigen aan dat
ze hun fabrieken zullen sluiten als de staking bij Ter Kuile en Morsman nog langer duurt.
De fabrikanten wensen niet in te gaan op de eisen van de bond alvorens de staking is
beëindigd. Vooruit weigert dit met als gevolg dat de fabrikanten overgaan tot het wapen
van de uitsluiting. 4.000 werklieden raken betrokken bij de staking. Het wapen van de
uitsluiting is nieuw. In een vergadering, bijgewoond door de burgemeester en de
commissaris van de koningin, besluiten de fabrikanten:

1e.
2e.

om vanaf 4 mei 1890 alle fabrieken gedurende twee dagen in de week de doen
stilstaan;
om vanaf 18 mei 1890 alle fabrieken gedurende de gehele week te sluiten, tot de
staking is opgeheven.

De angst voor dit wapen is zo groot dat de staking reeds op 16 mei wordt opgeheven. De
staking heeft dan 12 weken geduurd. De werkhervatting gebeurt mede op aandringen van
kapelaan Ariëns, die daarmee verscheidenen tegen zich in het harnas jaagt.

- de Verzoeningsbond
In de gespannen situatie van de staking in 1890 bij ter Kuile en Morsman verspreidt de
afdeling Enschede van Patrimonium16 - opgericht op 6 mei 1885 - een manifest waarin de
werkstaking wordt afgekeurd als een ‘zonde tegen zichzelf, tegen het gezin, tegen de
patroons, tegen de maatschappij en tegen God’. De afdeling richt de z.g. Verzoeningsbond
op, in samenwerking met een paar predikanten. Het doel is te trachten door overleg
stakingen te vermijden. Met hetzelfde doel is ook een fabrikantenvereniging opgericht. De
Verzoeningsbond telt in 1890 100 leden. De Verzoeningsbond neemt in 1891 deel in
Unitas. Er is nimmer enige kracht uitgegaan van deze bond. In 1897 heft zij zichzelf op.
De oprichting van Patrimonium in Enschede is tegen de achtergrond van de Twentse
arbeidsverhoudingen weinig kansrijk. Het samenbrengen van fabrikanten en werknemers in
een organisatie grenst in deze omstandigheden aan een utopie. Door de radicale opstelling
van de SDB krijgt Patrimonium toch enige aanhang. Dat neemt echter niet weg dat
protestantse werknemers symphatiseren met de SDB en met Vooruit. Voor hen is er
eigenlijk geen alternatief. Patrimonium is in de directe strijd voor de belangenbehartiging
geen steun voor de christelijke werknemers. Dat blijkt tijdens de staking bij Scholten in
april 1886. Het afdelingsbestuur van Patrimonium besluit dat, op grond van Gods woord,
een staking voor loonsverhoging ongeoorloofd is.

- de enquête van 1890
De staatscommissie die in 1890 een groot aantal personen in Twente ondervraagd , nodigt
schriftelijk ook Vooruit uit om inlichtingen te verstrekken. Het bestuur van Vooruit
antwoord met een korte brief, maar biedt aan om in een gesprek toelichting te geven. De
brief luidt als volgt:
‘Vooruit’, behelzende het verzoek om inlichtingen in zake Uw onderzoek naar den
algemeene toestand der arbeiders alhier, door leden van bedoelden bond zijn belast
om in deze gegevens te verzamelen en U dezelve mede te deelen, hebben dezen last
uitgevoerd, en zijn van mening U te moeten melden, dat het voor hen “De
ondergeteekende, die ten gevolge van uw schrijven aan den Arbeidersbond eene bijna
onmogelijke zaak is U al de verzamelde feiten en gegevens schriftelijk mede te deelen,
daar wij alsdan een geheel boekdeel zouden kunnen vullen. Ons daarom voor
mondelijke mededeeling aanbevolen houdende, verzoeken wij U, zoo mogelijk ter
plaatse zelve te komen, ten einde ons zodoende in de gelegenheid te stellen, om onze
mededeeling door feiten en getuigen te kunnen staven. De gegevens door ons
verzameld loopen hoofdzakelijk over den tak van industrie die hier de meest
heerschende is, namelijk weverijen en spinnerij, en wel over aan de ommezijde
vermelde punten.
Ook veroorloven wij ons op te merken dat bij een eventueel onderzoek in de fabrieken
zelf, wanneer de fabrikanten hiervan vooraf verwittigd zijn, dit niet bevoordelijk kan
16

Patrimonium betekent: mijn vaders erfdeel. Zij kan gezien worden als de voorloper van het huidige CNV.

zijn om den waren toestand te leeren kennen.
Namens den Arbeidersbond “Vooruit”
De commissie van onderzoek
(get.) G.L. Spelberg
Secretaris van den Arbeidersbond “Vooruit”
Haaksbergerweg, G, 60.
(get.) B. Veldhuis
(get.) Gradus Schouwink
( ” ) Joh. Tusveld
( ” ) G. Achterhuis
( ” ) J. Brinkhuis
( ” ) H.J. Platvoet
Bij de brief is de volgende bijlage gevoegd, waarin de “aan ommezijde vermelde punten”
staan vermeld:
I.
a. Duur van den Arbeid. Gemiddeld 12 uur met een uur rusttijd tusschen 12 en 1 uur
‘s middags. Overwerk, nachtarbeid, Zondagsarbeid. Komt in weverijen zelden in
spinnerijen dikwijls voor. Loon, premiën en soortgelijke voordelen. Varieerende op
verschillende fabrieken naar den aard der werkzaamheden.
b. Arbeid van vrouwen en kinderen. Komt zeer veel voor, houden ons voor dit punt
bijzonder tot mondelijke toelichting aanbevolen, daar dit van zeer veel gewicht is.
Huisvesting der arbeiders. Laat in verschillende wijken nog veel te wenschen
over, is anders in den laatsten tijd veel verbeterd.
II.
a. Opleiding van jeugdige arbeiders in en buiten de werkplaats. Laat veel te
wenschen over; er bestaat een fabrieksschool, een particuliere instelling van
fabrikanten, doch geeft onzes inziens niet de gewenschte resultaten.
b. Verzekering of andere voorzorgen bij ongelukken, ziekten, ouderdom of overlijden.
Bestaat een zieken-, pensioen- en begrafenisfonds onder toezicht van fabrikanten.
d. Fabrieksreglementen. Zijn hier bijna op geen enkele fabriek aanwezig.
e. Verhouding tusschen werkgevers en arbeiders. Zeer ongunstig ten gevolge van het
boeten- en bazenstelsel en het gedwongen arbeiden op Christelijke feestdagen.
f. Behoefte aan officieële organen voor de belangen der arbeiders. Wij gelooven bij
deze uit naam van alle arbeiders te kunnen constateeren dat de oprichting van een blad
uitsluitend gewijd aan de belangen der fabrieksarbeiders in een dringende behoefte
zou voorzien.
III.
Toestand van fabrieken en werkplaatsen met het oog op de veiligheid en gezondheid
der arbeiders. Laat onnoemelijk veel te wenschen over; persoonlijk onderzoek onder
leiding van een deskundige wordt ten zeerste aanbevolen, men gelieve alsdan in dit
geval vooral te letten op het laatste gedeelte van ons schrijven. Afzonderlijk lokalen
voor beide seksen. Bestaan alleen daar waar de aard der werkzaamheden het
medebrengt dat deze slechts door één sekse verricht wordt.
De commissie geeft gehoor aan de suggestie van het Vooruit-bestuur om de zaak mondeling
te komen toelichten en hoort als eerste de secretaris Gerardus Lutje Spelberg, oud 34 jaar.
Uit het verhoor blijkt dat Spelberg een van degenen is die in 1890, ten gevolge van de
staking bij Ter Kuile en Morsman, is ontslagen. Hij geeft inlichtingen over de werktijden en

geeft als zijn mening, dat een kortere werktijd mogelijk is zonder produktieverlies. Hij licht
dat als volgt toe: “Vroeger werkte men bij Ter Kuile en Morsman ‘s Zaterdags tot 5 uur;
toen zijn de patroons uit ervaring tot de conclusie gekomen, dat er evenveel gewerkt werd
en na dien tijd werd om één uur gestopt, eerst voorlopig en toen voor goed”. Met het
premiestelsel is Spelberg “niet zeer ingenomen” , want dit werkt als een boetestelsel.
Wanneer een bepaalde hoeveelheid niet in zekere tijd afgeleverd wordt, trekt de baas een
deel van het loon af. Vraag van de voorzitter van de commissie: “Dus het schadelijke van
het premiestelsel zit daarin, dat het gewone loon eigenlijk berekend wordt naar het werk van
een bijzonder vlijtig werkman, zoodat anderen daaronder moeten lijden?”
Antwoord van Spelberg: “Juist”.
Het meewerken van de gehuwde vrouw, noodzakelijk vanwege de lage lonen, is volgens
Spelberg nadelig voor het gezin en de opvoeding van de kinderen. Als de vrouw vier gulden
verdient, dan moet er bovendien wel eens drie gulden af voor het uitbesteden van de
kinderen. De kinderen leren, volgens Spelberg, op de fabrieksschool niet veel, omdat ze
daarnaast moeten werken. Zij zouden niet voor hun veertiende aan het werk moeten gaan,
zo meent hij. Ziekteverzekering, boetestelsel, doorwerken op christelijke feestdagen en de
oorzaak van de staking bij Ter Kuile en Morsman komen achtereenvolgens aan de orde.
Ook wordt Spelberg ondervraagd over de werkomstandigheden, zoals de temperatuur in de
fabrieken, de omgang tussen de seksen en de kans op ongelukken. Verder hoort de
commissie nog Gradus Schouwink, Jan Brinkhuis en Johan Tusveld. Het gaat meest over
dezelfde punten en de antwoorden lopen vrijwel gelijk op met die van Spelberg.
Schouwink, wever bij van Heek en Co., stipt ook nog de woontoestanden aan. Er worden op
dat moment, vindt hij, behoorlijke woningen gebouwd, maar met die van vroeger is het
treurig gesteld. Er blijven er veel leeg staan, zoals in de Krim en Sebastopol. De huur van
een goede woning stelt hij op 70,- tot 80,- per jaar.

- De coöperatie
Reeds in 1872 is er het eerste plan voor een gebruikscoöperatie. In 1883 telt de coöpwinkel
160 leden met een omzet van 35.000. Er wordt in dat jaar 21% dividend uitgekeerd.
Ondanks aanbevelingen uit geheel verschillende hoeken als de Sociaal Democratische Bond
(1885) en de Kamer van Koophandel (1887) blijkt voorlopig geen verdere ontwikkeling
plaats te vinden. In 1890 is een van de twee bestaande coöperaties weer omgezet tot een
winstgevende vennootschap.
In februari 1901 wordt in een vergadering van de Enschedesche Bestuurdersbond (EBB)
voor het eerst het vraagstuk van coöperatie besproken. In samenwerking met de Hengelose
Bestuurdersbond wordt F.M. Wibaut uitgenodigd om het doel en de werking van een
coöperatie uit een te zetten. Dit leidt in Enschede tot de oprichting van een coöperatie op 24
juli 1902. Er wordt een perceel aangekocht aan het Gronause Voetpad met een woning die
tot bakkerij wordt omgebouwd. Wibaut doet meer dan alleen een praatje komen maken. Hij
zorgt voor een hypothecaire lening om te kunnen starten. De winstdeling van de coöperatie
Tot Steun in de Strijd is als volgt: 5% voor het personeel, 20% voor het fonds
Arbeidersgebouw, 25% voor het reservefonds, 25% voor uitkering aan de leden en 25%
voor steun aan de bij de Bestuurdersbond aangesloten verenigingen. In 1905 wordt de
brandstoffenhandel van De Eendracht overgenomen. In 1907 verwerft Tot Steun in de
Strijd een terrein en enkele huizen aan de Beltstraat, bestemd voor het vestigen van het
Arbeidersgebouw. Dit plan krijgt echter geen uitvoering. In 1909 wordt de bakkerij
belangrijk uitgebreid. Ook in 1909 wordt er een spaarfonds ingesteld voor de financiering
van brandstof in de winter. Dit fonds wordt in 1914 weer opgeheven door gebrek aan
deelnemers. In 1911 wordt het Moederfonds opgericht. Dit fonds doet uitkering bij
bevalling. Steun in de Strijd richt, als de arbeidersbeweging daar onmachtig toe blijkt, het
gebouw Ons Huis in, dat behalve een café en een winkel, kantoorlokalen en een

schouwburgzaal omvat. Voor het vestigen van Ons Huis is het woonhuis van H.J.E van
Heek gekocht. In 1913 wordt een kruidenierswinkel in gebruik genomen, gevestigd in Ons
Huis.
In 1920 wordt aan de Zuiderspoorstraat een nieuwe bakkerij gebouwd, terwijl het tegenover
het Ons Huis gelegen pastorie wordt aangekocht om er een manufacturen- en schoenenzaak
in te vestigen. In 1926 koopt Tot Steun in de Strijd als ontspanningsoord de Lossersche
Zandbergen, waarop de ‘modern’ georganiseerde arbeider een vakantiehuisje kan stichten.
Bij het 25 jarig bestaan van de coöperatie wordt haar, door een comite uit de ‘moderne’
vakbeweging, een kindervakantiehuis aangeboden op de Lossersche Zandbergen.

Op 1 juli 1928 heeft Tot Steun in de Strijd 2.434 leden, een omzet van 1.181.739 en een
winst van  78.276.
In 1928 bezit Enschede 4 verbruikscoöperaties en 1 coöperatieve bouwvereniging. De
verbruikscoöperaties zijn arbeiderscoöperaties geheel gesplits naar kerkelijke en politieke
richting. Naast Tot Steun in de Strijd is er De Voorzorg - opgericht in 1906 - waarin vooral
christelijke en katholieke leden vertegenwoordigd zijn. Ze heeft haar domicilie in de
Javastraat. In 1907 wordt een bakkerij geopend. De Voorzorg fuseert in 1946 met Tot Steun
in de Strijd. De naam wordt dan Coöp. Verbruiksvereniging “Enschede”. In 1953 heeft
‘Enschede’ 19 winkels w.o. in Losser - geopend in 1920 - en Oldenzaal geopend in 1924.
In 1908 wordt in R.K. kring De Voorhoede opgericht. Van oorsprong wordt er een
brandstoffenhandel geëxploiteerd. Als De Voorhoede in 1920 ook een bakkerij begint en
een kruidenierswinkel opent stappen veel katholieke leden van De Voorzorg naar De
Voorhoede over.

- De arbeidsraad
Om de verhouding tussen fabrikant en arbeider te verbeteren wordt door de Katholieke en
Protestantse Werkliedenverenigingen samen met de werkgevers in 1895 de Enschedesche
Arbeidsraad ingesteld. Socialisten werden niet toegelaten. De Raad moet trachten botsingen
tussen patroons en werklieden te voorkomen. Het is de eerste van dien aard in Nederland.
Het voorzitterschap wisselt jaarlijks tussen werknemers en werkgevers. Een succes boekt de
Raad als zij een staking bij Nico ter Kuile weet te voorkomen door de fabrikant te dwingen
de lonen te verhogen.
Met het oog op de bevordering van de belangen van de patroons en van de werklieden in
onderlinge samenwerking wordt bij Koninklijk Besluit van 16 mei 1898 een ”Kamer van
Arbeid voor de katoenindustrie in Enschede” opgericht. Deze kamer volgt de Arbeidsraad
op. Van deze Kamer van Arbeid gaat echter geen leiding, geen kracht uit. Zij wordt dan ook
bij Koninklijk Besluit van 23 januari 1914 weer opgeheven “op grond dat eene behoorlijke
samenstelling dier Kamer niet meer mogelijk is gebleken”.

- De Algemeene Nederlandsche Bond van Textielarbeiders
In 1895 is Vooruit betrokken bij de oprichting van een landelijke bond. Op initiatief van
Chr. Cornelissen van het NAS komen op 22 september in Arnhem afgevaardigden van
‘weversverenigingen’ uit Enschede, Hengelo, Almelo, Deventer en Leiden bijeen en richten
de Algemeene Nederlandsche Wevers- en Spinnersbond op.
De bond streeft naar meer loon, een verkorting van de arbeidsdag, een minimum loonstelsel
en goed gevulde weerstandskassen. De kwestie van de weerstandskas is van belang. Bij een
staking wordt een beroep gedaan op de solidariteit van de werknemers. Na een verloren
staking van wevers in Leiden in 1895 komt het NAS tot de conclusie, dat een centrale
weerstandskas nodig is. Dit is de directe aanleiding om de organisaties in de textiel samen
te laten gaan in een landelijke vereniging. In 1897 besluit de afdeling Enschede de
weekcontributie met 50% te verhogen van 5 tot 7½ cent. De verhoging is bestemd voor de
weerstandskas. Van dat geld ziet Twente nooit iets terug. Nog de staking bij Hedeman in
1897, nog enige staking daarna in Twente wordt door het NAS gesteund. Het gevolg
daarvan is, dat de in 1900 tot Algemeene Nederlandsche Bond van Textielarbeiders
(ANBT) omgedoopte Wevers- en Spinnersbond in 1901 het NAS verlaat. Met de
naamsverandering wordt duidelijk gemaakt dat de bond openstaat voor alle groepen
textielarbeiders. Het hoofdbestuur van de ANBT heeft in de jaren rond de eeuwwisseling
zijn zetel in Enschede. In 1901 neemt de ANBT een bezoldigd bestuurder in dienst. Dat is
opmerkelijk aangezien in materiële zin de bonden nog weinig te bieden hebben. Zelfs in
1906, bij de start van het NVV, bezitten de 12 aangesloten landelijke bonden te samen niet

meer dan 1.000,-. Deze bezoldigde bestuurder is Herman Voogsgeerd. Hij is geboren in
Enschede op 29 oktober 1868. Op zijn twaalfde jaar werkt hij als wever. In 1889 wordt hij
lid van Vooruit en al spoedig daarna is hij secretaris van de afdeling Enschede van de SDB.
In 1896 wordt hij lid van het hoofdbestuur van de Wevers- en Spinnersbond. Van 1905 tot
1919 is Voogsgeerd lid van de gemeenteraad in Enschede voor de SDAP. Als de ANBT
De Eendracht de zetel van het hoofdbestuur van Enschede naar Amsterdam verplaatst - in
1919 - verhuist Voogsgeerd als lid van het hoofdbestuur mee naar Amsterdam.
In het gebouw van de Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond te Amsterdam
neemt op 26 februari 1905 de ANBT De Eendracht, samen met 14 andere bonden, deel aan
de beraadslaging die leidt tot de oprichting van het NVV. Het NVV vangt op 1 januari 1906
zijn werkzaamheden aan en telt bij de start 12 aangesloten bonden onder wie de ANBT De
Eendracht.

- De Enschedesche Bestuurdersbond (E.B.B.)
Van overwegende invloed op de handelingen der arbeiders is de oprichting van de
Enschedesche Bestuurdersbond (E.B.B.) in 1901. Het doel is aanvankelijk de verschillende
arbeidersverenigingen te doen samenwerken en elkaar te steunen bij eventuele conflicten
met de patroons. Het is een bond, waarvan de besturen van arbeidersorganisaties lid kunnen
worden tegen betaling van een contributie evenredig aan het aantal leden van die
organisaties. Een eerste gevolg van zijn werkzaamheid is de oprichting van nieuwe
organisaties, o.a. de Arbeiderscoöperatie Tot steun in den strijd. Elke belangrijke kwestie
op ‘t gebied van de vakbeweging wordt in de E.B.B. besproken en behandeld.
Aanvankelijk zijn ook politieke partijen, de Vrije Socialisten en de S.D.A.P. en verwante
organisaties zoals Tot steun in den strijd lid van de E.B.B. Langzamerhand vertrekken deze
weer, vooral nadat het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (N.V.V.) in 1906 is
opgericht. De E.B.B. bestaat in 1912 alleen nog uit besturen van moderne vakorganisaties.
Zijn werking ondergaat daarbij een wijziging. Het doel is nu: “het bijeenbrengen en
bijeenhouden van de vakvereenigingen tot behartiging en bevordering van die industrie en
sociale belangen, welke zij met elkander gemeen hebben en die het best door hare blijvende
en georganiseerde samenwerking kan worden bevorderd”. De E.B.B. tracht dit doel te
bereiken door het bevorderen van alles, wat in het belang van de vakverenigingen is. Door
het houden van toezicht op de uitvoering van: de arbeidswetten, de gemeentelijke
verordeningen op het gebied van arbeid, de arbeidsinspectie en de arbeidsbeurzen. De
E.B.B. verleent hulp bij loonbewegingen en stakingen door het verzamelen van geld en
door het houden van betogingen. Bij de Meiviering verleent de E.B.B. zijn steun. Het
uitbreken van een staking gaat buiten haar om: elke vakvereniging beslist zelfstandig of zij
zal staken of niet.
Hoewel het N.V.V. en de S.D.A.P. zich op verschillend terrein bewegen, bieden zij elkaar
in voorkomende gevallen alle mogelijke medewerking. Dit blijkt overtuigend bij de
herdenking van het 25-jarig bestaan van de S.D.A.P. op 6 September 1919 in Ons Huis.

[Hoofdstuk 7]

J. Tusveld en J. Pieterson
Bij Tusvelds geboorte, te Almelo op 14 juli 1865, is zijn moeder - Diena Johanna Frederika
Tusveld - reeds vier jaar weduwe. Zij voorziet in hun onderhoud door fabriekswerk. Na de
lagere school, die Johan tot zijn tiende of elfde jaar bezoekt, gaat hij bij een sigarenmaker
in de leer. Na zijn diensttijd als milicien17 gaat hij vanwege de betere verdiensten als
spinner werken in Gronau.
J. Pieterson wordt geboren op 18 maart 1865 in Oldenzaal. Zijn vader is handwever in de
juteweverij van H.P. Gelderman. Pieterson groeit op in een rechtzinnig protestants milieu.
Zijn vader is een bijbelkenner. Pieterson verliest op negenjarige leeftijd zijn moeder en zijn
vader moet alleen voor drie kinderen zorgen. Hij doet dat door thuis te gaan weven, zodat
hij ook voor het huishouden kan zorgen. De negenjarige jongen helpt waar het kan. Enige
tijd later hertrouwt Pieterson senior. Op 11 jarige leeftijd komt de jongen te werken in de
fabriek van Gelderman. Hij verdiend daar  1,50 á 1,80 per week. Het loon van zijn vader
varieert tussen de 3,00 en 5.00 en een enkele maal 6.00. Het is honger lijden. Tenslotte
gaat het gezin naar Enschede waar het loon wat hoger is. De jonge Pieterson is leergierig en
leest alles wat hij te pakken kan krijgen. Meestal romans en reisbeschrijvingen. Na in
Enschede drie jaar bij Tubantia te hebben gewerkt gaat hij naar Gronau.
In Gronau leren Tusveld en Pieterson elkaar kennen. Tusveld is modern en zijn bijbelkritiek
doet Pieterson het geloof verliezen. In Gronau leren ze de sociaal-demokraat van
Amerongen kennen die hen brochures en kranten bezorgt. Als Domela Nieuwenhuis in
1885 in Enschede komt spreken, wandelen Tusveld en Pieterson van Gronau naar Enschede
om hem te horen. Pieterson die het vanwege zijn opstandige gedrag al snel onmogelijk
wordt in Gronau te blijven werken, vertrekt naar Enschede en vindt werk bij Blijdestein.
Ook Tusveld gaat naar Enschede en werkt bij spinnerij Tubantia. Beide sluiten zich aan bij
de Sociaal Democratische Bond (SDB) als deze een afdeling opricht in Enschede.

- woordvoeders
Als in 1887 bij Jannink een staking uitbreekt treedt Pieterson voor het eerst op als spreker.
Vanaf dat moment komt hij meer op de voorgrond. Als G. Bennink in april 1891 het
partijweekblad Recht door Zee opricht, de Twentse tegenhanger van het door Domela
Nieuwenhuis uitgegeven Recht voor Allen; schrijven Tusveld en Pieterson hierin geregeld
artikelen. Pieterson is vanaf 1892 redacteur van Recht door Zee.
Tusveld treedt op als spreker op vergaderingen en cursusbijeenkomsten. In 1887 en 1888
vertegenwoordigt hij de afdeling Enschede op de congressen van de SDB. Bij Tubantia
wordt hij in 1888 ontslagen, nadat hij als woordvoerder is opgetreden bij de directie voor
zijn collega’s, na een mini-stakinkje van 7 werknemers,. Hij wordt aan de nodige middelen
geholpen om zich als zelfstandig sigarenmaker te vestigen en blijft actief in de beweging,
vooral voor de door SDB’ers geleide neutrale Wevers en Spinnersbond Vooruit, die in 1888
is opgericht en de eerste grote staking in Enschede leidt. Deze staking bij ter Kuile en
Morsman duurt van februari tot mei 1890. Het besluit van de fabrikanten om tot uitsluiting
over te gaan leidt tot grote verbittering. Het provocerende optreden van de burgemeester
doet de rest. Burgemeester Van der Zee treedt op zoals, hij dat als officier op expeditie in
Indië heeft geleerd. Hij overvalt en ontbindt vergaderingen. Vooral op Vooruit, die de ziel
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is van de staking heeft hij het voorzien. Op een huishoudelijke bijeenkomst in het café van
Van Ommen dringt de burgemeester, ondersteunt door marechaussees, een niet openbare
vergadering van Vooruit binnen. Onder de aanwezigen is Johan Tusveld. Van der Zee
voegt hem toe: “Hou jij je mond maar Tusveld. We kennen je wel opruier. Je kameraden
opruien dat kan je, maar op straat durf je niet te komen. Lafbek, kom eens op straat als je
durft”. Tusveld doorstaat het gesar en laat zich niet provoceren. Op een andere vergadering
maakt Tusveld de stand gelijk. De burgemeester, omringd door politie, heeft naar Vliegen
geluisterd en Tusveld die voorzitter is, vraagt of er nog iemand is die debatteren wil? Een
hond blaft, groot gelach, maar er is niemand die het woord wenst. Tusveld: ‘Daar zijn hier
nog meer honden aanwezig, doch die durven geen eens te blaffen’. Bij het einde van de
staking weigeren de stakers te Enschede, evenals die te Almelo in 1888, onder
politietoezicht de fabriek weer te betreden.

- enquête 1890
Tusveld is een van de leden van Vooruit, die als getuige wordt gehoord tijdens de zittingen
van de Parlementaire Enquêtecommissie van 1890. Tijdens het verhoor komt de staking bij
Ter Kuile en Morsman ter sprake. Het verhoor verloopt als volgt:
“Vraag: Gedurende de jongste werkstaking heeft de Arbeidersbond “Vooruit” eene
vergadering gehouden op Dinsdag 22 April, waarvan gezegd wordt dat gij tusschen
soldaten geplaatst zoudt zijn en u het zwijgen zou zijn opgelegd. Is dat zoo?
Antwoord: Ja, dat is juist. Er was ‘s avonds bij van Ommen ledenvergadering. Ik
was als lid van den bond daar aanwezig. De zaal was stampvol en ik zat achter in de
zaal. De burgemeester kwam met een luitenant van de schutterij binnen en drong
achter in de zaal door tot daar, waar ik met een vriend zat te praten. De vergadering
was nog niet begonnen. Een ogenblik stond de burgemeester rond te kijken, toen
pakte hij een ander bij de arm en vroeg of hij lid was. Deze antwoordde bevestigend.
Daarop vroeg de burgemeester aan den voorzitter: is die man werkelijk lid, omdat de
vergadering alleen toegankelijk was voor de leden. Daarbij had hij mij in het oog.
Bij verschil van beginselen was onze verhouding niet altijd vriendschappelijk en
daarom haalde ik mijn diploma, mijn bewijs van lidmaatschap, voor den dag en
zeide: misschien zal burgemeester mij dat straks ook vragen. Onderwijl sprak de
burgemeester de woorden door den heer Domela Nieuwenhuis bij zijne interpellatie
wedergegeven. Ik sprak niet, en omdat ik zag, dat de burgemeester opgewonden was
en mij aanhoudend aankeek, keek ik een andere kant uit om geen verzet hoegenaamd
te plegen. Een ogenblik later kwam de burgemeester terug en riep mij bij zich met
twee van mijne vrienden. Mijne vrienden wilde dat ik zou weigeren, maar ik zeide:
laat ons gaan. Toen zeide de burgemeester tot politieagenten en soldaten: zie hier
een paar mooie jongens, die ge bijzonder in het oog moet houden. Ik keek een
andere kant uit. De vergadering was intusschen begonnen. Toen de stemming zou
plaats vinden, stond er iemand naast mij; de burgemeester gaf het bevel: hij behoeft
geen invloed uit te oefenen op de menschen, bij het eerste woord moet hij de zaal
uit. Ik weet niet of andere het gehoord hebben, maar ik heb het wel gehoord; ik ken
de stem van de burgemeester, maar later hoorde ik hem zeggen: Daar staat hij nu
met zijne vrijheid, nu durft hij niet. Na afloop van de vergadering ben ik maar weg
gegaan.
Moet ik uit het gezegde opmaken, dat de mededeelingen aan de heer Domela
Nieuwenhuis door u gedaan zijn?
Ja
Hebt gij dien avond deelgenomen aan het debat?

Neen, er was wel debat, maar nadat de burgemeester dat bevel gegeven had, dat ik
niet spreken mocht, heb ik mij daaraan gehouden, omdat de burgemeester op dat
ogenblik de sterkste was, en verzet op ongeregeldheden zou zijn uitgeloopen.
Begrijp ik het goed, dan is een deel van het voorgevallene alleen door u gehoord
kunnen worden, omdat gij alleen in staat waart den burgemeester te verstaan.
Ja, het kan wel zijn dat nog enkele anderen die laatste woorden ook gehoord hebben,
maar daarnaar moet ik nog informeren”.

- scheuring
Bij de scheuring van de SDB in 1894 gaat noch Tusveld noch Pieterson over naar de
SDAP. Beiden blijven lid van de Socialistenbond zoals de SDB dan inmiddels is gaan
heten. Pieterson is één van de allereerste in de tactiekstrijd die politieke actie verwerpt. Hij
verwijt Domela Nieuwenhuis en de zijnen dat ze de consequenties van hun eigen standpunt
niet durven te trekken. Zijn anarchistisch standpunt doet hem vrienden verliezen en
uiteindelijk zijn redacteurschap. Berooid vertrekt hij naar Duitsland en vervalt in een
hopeloos pessimisme.
Tusveld staat qua opvatting tussen de anarchisten en de sociaal-democraten in. Bij de tocht
van de koningin door Twente, in 1895, steekt hij als zij zijn huis in de Koningsstraat
passeert een rode lap naar buiten met de woorden “Leve de Republiek”. Tusveld volgt in
1897 Pieterson op als redacteur van Recht door Zee. Hij blijft redacteur tot aan zijn dood.
Naast artikelen voor het blad schrijft hij enkele toneelstukjes zoals De macht van het geld
(1893) en Het doel gemist (1894). In de laatste jaren van zijn leven lijdt hij aan tuberculose.
De ziekte sloopt hem. Maar ondanks dat hij reeds lichamelijk een ruïne is werkt hij tot op
het laatst door aan de krant en blijft hij betrokken bij de in felle strijd verkerende
werknemers. Nog slechts 36 jaar oud overlijdt Johan Tusveld, tijdens de staking bij van
Heek en Co. in 1902.

[Hoofdstuk 8]

De Rooms-Katholieke vakbeweging
- Rooms-Katholieke Arbeidersvereeniging
In de veel bewogen tachtiger jaren van de negentiende eeuw komt er ook onder de R.K.werklieden een begin van organisatie. Vanaf 1887 pleit kapelaan Groothuis van Rossum in
het weekblad van Oldenzaal e.o. voor het oprichten van katholieke arbeidersverenigingen
'tot bescherming en steun'. Na de staking bij Scholten te Almelo (1888) intensiveert deze
kapelaan zijn propaganda-campagne. Zijn oproepen vinden weerklank bij een andere, nog
jonge kapelaan, namelijk Alfons Ariëns. Deze Ariëns is als 'sociaal voelend' priester snel
populair geworden onder de Enschedese textielarbeiders. Vanaf die tijd zal hij een centrale
rol spelen in de opkomst van een katholieke arbeidersbeweging. De opkomst van de R.K.
vakorganisatie gaat niet vlot, er moet veel weerzin overwonnen worden, zowel van
geestelijken als van leken. Ariëns weet een stel 'denkende koppen' onder de textielarbeiders,
onder wie Johan Geerdink en Bernard Winkels, voor zijn plan te winnen. Op 24 november
1889 verenigen zich een tachtigtal R.K.-werklieden op een vergadering geopend door de
pastoor en geleid door de hoofdonderwijzer van de R.K.-school.
Op deze
oprichtingsvergadering van de R.K. Arbeidersvereeniging-Enschede wordt door één van de
onderwijzers een rede uitgesproken. Deze RKAV-Enschede is de eerste zuiver katholieke
arbeidersorganisatie in Nederland en vandaar ook dat Twente wordt gezien als de bakermat
van de katholieke arbeidersbeweging in Nederland.
Een eigenlijke vakvereniging is het niet; genoeglijk samenzijn, fondsvorming en culturele
verheffing zijn het doel. De leden vergaderen in een zaal van een herberg en tussen praten
en kaarten door luisteren ze naar een toespraak. Een zangclub en een toneelvereniging
verhogen de genoegens. De opzienbarende staking van 1888 in Almelo is niet vreemd
geweest aan de oprichting. Volgens een bekend rooms-katholiek geschiedschrijver wilde
Ariëns ‘den ziel van de arbeider redden, die door het opkomende socialisme verloren dreigt
te gaan’. Het kan zijn! Maar zeker is dat Ariëns zeer begaan was met de ellende van de
Twentse fabrieksarbeiders. De patroons waren wat hem betreft 'gewetenlooze schurken en
echte bloedzuigers'.
In januari 1891 krijgt de RKAV koninklijke goedkeuring op zijn statuten. In het zelfde jaar
wordt een eigen gebouw verkregen.

Een groot succes is de RKAV niet. Bij de oprichtingsvergadering zijn er 150
belangstellenden, slechts 80 melden zich aan als lid. Al snel zakt het ledental naar 50. De
meeste katholieke arbeiders blijven ongeorganiseerd of blijven als katholieke groep binnen
Vooruit actief. Met name het laatste baart Ariëns zorgen. De groep rond Brinkhuis maakt
geen aanstalten om de meer en meer socialistisch wordende Vooruit te verlaten en zich aan
te sluiten bij de RKAV. In 1890 breekt een grote staking uit bij Ter Kuile en Morsman. De
staking drijft vooral op Vooruit en ook de katholieken in Vooruit doen in het begin actief
mee. Brinkhuis is lid van het stakingscomité. De overige katholieke textielarbeiders in
Enschede weifelen en het geringe aantal georganiseerd in de RKAV wenst een compromis.
Van een eensgezind en duidelijk optreden van alle katholieke textielarbeiders - het ideaal
van Ariëns - is geen sprake. Op zijn minst zijn er drie katholieke stromingen te
onderscheiden bij deze staking. Nadat, na een omstreden optreden van Ariëns als
‘vredestichter’, de staking beëindigd wordt, ziet Ariëns zich bevestigd in wat hij eigenlijk al
weet: een standsorganisatie18 als het RKAV heeft te weinig vat op een groot aantal van de
katholieke textielarbeiders. Een katholieke vakorganisatie van fabrieksarbeiders is het
concrete plan wat Ariëns vanaf die tijd voor ogen staat. Een vakorganisatie waarin niet de
ethisch religieuze vorming, maar de stoffelijke belangen voorop zullen staan.

- de Rooms-Katholieke Twentsche Fabrieksarbeidersbond
Op 14 januari 1891 komt de R.K. Twentsche Fabrieksarbeidersbond tot stand, de eerste
katholieke vakbond van ons land. De R.K. Twentsche Fabrieksarbeidersbond slaat beter aan
dan het meer ‘burgerlijke’ RKAV. Ariëns staat aanvankelijk het Duitse voorbeeld voor
ogen van een gezellenvereniging. Aangezien de Enschedese werkman allereerst betere
arbeidsvoorwaarden behoeft, wordt naast het ethische-, het economische doel nagestreefd.
De positie ten opzichte van de standsorganisatie is opmerkelijk: een regionale
vakorganisatie naast de plaatselijke RKAV. Een situatie die op gespannen voet staat met
de katholieke sociale leer en als zodanig later niet meer voor zal komen in de katholieke
arbeidersbeweging. Tot grote tevredenheid van Ariëns verlaten inderdaad vele katholieke
arbeiders Vooruit om lid te worden van de Twentse Fabrieksarbeidersbond. In het eerste
hoofdbestuur heeft naast Winkels en Geerdink ook Brinkhuis zitting. Het
vakverenigingskarakter wordt sterker nadat een aansluiting plaatsvindt met de in Hengelo
opgerichte R.K. Twentse Katoenbewerkersbond. Dit samengaan, gepaard met hogere
contributie, het instellen van een weerstandskas en een centrale leiding, maakt het mogelijk
meer kracht te ontwikkelen. De bond is snel een succes. De afdeling Enschede-Lonneker
telt direct 300 leden. Op de eerste jaarvergadering van de bond zijn maar liefst 700
werknemers aanwezig. De kloof tussen standsorganisatie en vakorganisatie wordt steeds
dieper, wat de hogere geestelijkheid in het bisdom Utrecht een doorn in het oog is. Het
bisdom bepaalt dan ook in 1893: “Wie lid wil worden van de R.K. Twentsche
Fabrieksarbeidersbond, moet lid worden van de R.K. Werkliedenvereeniging”. Deze
beslissing houdt een verplicht dubbellidmaatschap in. De plaatselijke vakbondsafdelingen
worden onderafdelingen van het RKWV. De vakorganisatie wordt hiermee ondergeschikt
gemaakt aan de standsorganisatie. In de maanden na de beslissing begint men de
onderschikking in de praktijk te brengen. Zoals te verwachten is geeft dat moeilijkheden. Er
is vrees voor een ‘kerkelijke overheersing’, maar er is ook het praktische probleem van de
dubbele contributie. De ex-Vooruit-katholieken protesteren bij deze gang van zaken het
hardst. Ze voelen zich bedrogen. Doordat de R.K. Twentsche Fabrieksarbeidersbond in
feite zijn zelfstandigheid verliest aan de geestelijk adviseurs, wordt steeds meer de
kernvraag: naar wie dient de plaatselijke afdeling nu te luisteren, naar het hoofdbestuur van
de bond of naar de standsorganisatie. In de jaren 1893-1896 verliest de bond steeds meer
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aan invloed. Brinkhuis verlaat na verloop van tijd samen met andere teleurgestelde
katholieke werknemers de bond. Na een kwijnend bestaan wordt de R.K. Twentse
Fabrieksarbeidersbond in 1902 opgeheven.

- Unitas
Opmerkelijk, ja zelfs uniek is de geschiedenis van Unitas, waarin jarenlang katholieken en
protestanten samenwerken. Het is de praktische vakactie19, het verlangen om bij bijzondere
gebeurtenissen gezamenlijk als christelijke arbeiders te kunnen optreden en derhalve de
Roomse- en Protestantse werklieden tot nauwere samenwerking zal brengen. Voor de
katholieken komt daar nog een motief bij: de Roomse werklieden worden zichtbaar
achtergesteld bij de niet-Roomse. Enschede is op het eind van de negentiende-eeuw niet vrij
van ‘papenhaat’. Het is dus mede de drang tot zelfbehoud die de katholieken de
samenwerking met de protestanten doet zoeken. In 1896 wordt Unitas opgericht onder de
naam: Twentse Christelijke Katoenbewerkersbond. In 1900 wordt de bond omgedoopt tot
Nederlandse Christelijke Textielarbeidersbond Unitas. Tot deze bond treden toe de
afdelingen van Patrimonium te Almelo, Enschede en Hengelo; de afdelingen van de R.K.
Twentsche Katoenbewerkersbond te Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, en
Oldenzaal; de katoenbewerkersvereeniging Steunt Elkander te Almelo en de
Verzoeningsbond te Enschede. De Protestant H. Verveld wordt tot voorzitter gekozen en
de Katholiek A.H.J. Engels tot secretaris. Hoewel Ariëns nimmer een officiële functie
inneemt is hij de ziel van Unitas ook na zijn vertrek - in 1901 - uit Enschede. In 1903 telt
Unitas 1.450 leden, maar groeit in de drie jaar daarna uit tot een organisatie met 5.559
leden. Van 1896 tot 1903 is Unitas een federatie, vanaf 1903 ontstaat er een grotere
centralisatie, de invoering van een centrale weerstandskas brengt dat met zich mee. Unitas
krijgt na 1900 in stijgende mate te maken met invloed vanuit Duitsland waar veel Twentse
werklieden werken. Hier bestaan de z.g. Christliche Gewerkschaften, die zonder meer alle
christelijke werklieden opnemen en waar geestdriftig gesproken wordt over de Christelijke
Internationale, die de wereld zal redden van het antichristelijke. In Unitas komt na 1901 de
vraag steeds sterker aan de orde of er niet een uitsluitend R.K. vakvereniging moet zijn. Die
vraag wordt bevorderd door de strijd die in Duitsland op dit punt is ontbrandt. In 1906
beslist het Nederlandse Episcopaat dat er vakorganisaties moeten komen uitsluitend voor
katholieken. Hoewel Unitas een organisatie is voor katholieken en protestanten is het nooit
een gemengde vakvereniging geweest. De toegetreden afdelingen van Patrimonium en de
R.K. Twentse Katoenbewerkersbond blijven binnen Unitas bestaan. Er wordt apart met de
leden vergaderd. Er is nooit een gemengde ledenvergadering geweest. Unitas is dus een
soort christelijke bestuurdersbond, waarin slechts de dagelijkse besturen bijeenkomen. Van
aanvang af is Unitas voor de Rooms-Katholieke hiërarchie een gezagskwestie. Naast de
standsorganisaties komen nu ook vakorganisaties op die streven naar een nationale opbouw
en niet naar een diocesane20. Deze strijd duurt voort tot 1909, het moment waarop de
bisschoppen nationale vakbonden goedkeuren. Rooms-Katholieke leiders als Schaepman en
Bult hebben Unitas in feite altijd tegengewerkt. De uitspraak van het Episcopaat in 1906 ten
gunste van uitsluitend Katholieke bonden, houdt nog geen veroordeling in van Unitas, maar
er komen wel reorganisatievoorstellen. Deze voorstellen van de zijde van het Episcopaat
worden na een jaar onderhandelen door Unitas met algemene stemmen verworpen,
voornamelijk omdat men geen heil ziet in het opsplitsen van de organisatie naar de
verschillende bisdommen. De verwerping van de voorstellen wordt door het Episcopaat
beantwoord met de bepaling dat de leden voor oktober 1907 hebben te kiezen tussen Unitas
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Een diocees is een bisdom. Een diocesane indeling is dus een indeling naar bisschoppelijke gebieden.

en R.K. Werkliedenvereniging. Hoe zwaar de keuze ook is, ze kiezen voor de eerste en
verlaten de werkliedenvereniging. Er breekt nu een periode van verwarring aan. Het is een
strijd om het gezag. De Twentse werklieden worden verdacht van een onkatholieke geest,
terwijl deze zich als stiefkinderen van de kerk beschouwen. Ariëns doet nog een poging tot
onderhandeling tussen de inmiddels opgerichte nationale R.K. Textielarbeidersbond en
Unitas. Deze mislukken, waarna Ariëns moet besluiten zijn eigen geesteskind op te offeren
door de Roomse Unitasleden over te halen tot aansluiting bij de Katholieke organisatie.
Opnieuw wordt dit geweigerd. Op Palmzondag 1912 vindt in de Twentse kerken de
afkondiging plaats van een aartsbisschoppelijk schrijven waarin Unitas voor Katholieken
wordt verboden. Dit leidt wel tot uittreding uit Unitas, maar nog niet tot toetreding tot de
R.K. bond. Ariëns blijft ijveren voor verzoening en slaagt er in 1916 in om deze werklieden
de R.K. Textielarbeiders St. Lambertus in te loodsen, die in 1910 is opgericht. Unitas is nu
uitsluitend nog een protestantse bond.

[Hoofdstuk 9]

Alphons Ariëns.
Alphonse Marie Auguste Joseph Ariëns wordt geboren in Utrecht op donderdag 26 april
1860. Zijn vader Mr. Adriaan Willem Karel Ariëns is in de Domstad - waar hij advocaat is een gezien man. De katholieke bevolking van Utrecht - pakweg een derde van de inwoners
van de stad - wordt rond de helft van de negentiende eeuw gezien als "burgers van de
tweede rang". De familie Ariëns vormt daar door afkomst en status duidelijk een
uitzondering op. De moeder van Phons, Lisette Christine Antonia Povel, komt uit een
deftige en invloedrijke Amsterdamse koopmansfamilie. Zij is een stille, keurige vrouw die
haar kinderen netjes opvoedt. Phons is het vijfde kind in de familie Ariëns. Totaal komen er
acht kinderen, keurig verdeeld in 4 jongens en 4 meisjes. De sfeer in het gezin is streng en
sober. In de opvoeding geldt het devies dat je kinderen nooit moet verwennen. Vader
Ariëns is een ernstig en streng man, zelfs zo, dat zijn kinderen bang voor hem zijn. In een
strenge en sobere omgeving, die bovendien zeer vroom is, groeit Phons op.
Over de lagere schooltijd van Phons valt niet veel meer te vertellen dan dat hij die doorbrengt op de school in de Korte Nieuwstraat in Utrecht. Op zijn tiende jaar gaat Phons naar
Rolduc, de katholieke elite-kostschool in Kerkrade. Zijn eerste jaren op Rolduc zijn niet
onverdeeld gelukkig; klein van stuk, verlegen en preuts vormt hij een gemakkelijk mikpunt
van zijn medescholieren. Daar staat tegenover de wil om de beste te zijn, wat met het leren
welhaast altijd lukt.
Ariëns volgt in Rolduc tussen 1870 en 1878 de humaniora- (de studie der klassieke talen)
en filosofieopleiding. Een vrolijke, vlugge jongen, zacht van karakter. Trouw, fijn, niet
opvallend en helemaal niet aanstellerig. Hij wandelt door de gangen met de hand aan de kin
en de wijsvinger over de lippen, voorzichtig met zijn oordeel, tot hij alles goed heeft overdacht. Niet zonder kritiek op zijn vrienden, maar dan het liefst met een gulle lach. Het zijn
een aantal typeringen van Ariëns tijdgenoten op Rolduc.

- priester
Ariëns aarzelt bij het kiezen van zijn beroep tussen het priesterschap en een juridische
loopbaan. De keus wordt het priesterschap. In 1878 gaat hij naar het groot-seminarie
Rijsenburg te Driebergen om theologie te studeren. De begaafde maar naïeve jongeman
ontkomt ook op Rijsenburg niet aan de pesterij van zijn mede-studenten. Vanwege zijn
grote wijd uitstaande oren wordt hij Oriëns genoemd. Phons presteert het om in alles de
eerste van zijn klas te zijn, waarmee hij toch het nodige ontzag verwerft bij zijn studiegenoten.
Op 15 augustus 1882 wordt Ariëns - met dispensatie, aangezien hij de vereiste leeftijd niet
bezit - tot priester gewijd.

Op 12 september draagt hij te Utrecht in de parochiekerk zijn eerste Heilige Mis op. Ter
gelegenheid van deze gebeurtenis krijgt hij van zijn familie een kostbare kelk te geschenke,
welke later nog een bijzondere rol zal spelen. Op uitdrukkelijk verzoek van de aartsbisschop gaat Ariëns naar Rome om zijn studie theologie voort te zetten. In 1885
promoveert hij tot doctor en volgt in 1886 nog een studie in de wijsbegeerte. Zijn tijd in
Italië gebruikt Ariëns om zich op de hoogte te stellen van de sociale omstandigheden in dat
land. Hij reist rond, vaak in gezelschap van de schilder/auteur Jacobus van Looy. Hij
bezoekt de zwavelmijnen op Sicilië en ziet daar de gruwelen van de kinderarbeid, de mensonterende omstandigheden in de marmergroeven van Carrara en de grauwe omstandigheden
van het stadsproletariaat. In Italië maakt hij eveneens kennis met aangepaste vormen van
apostolaat. Onder meer ontmoet hij in Turijn de later heilig verklaarde Don Bosco. Volgens
zijn eigen zeggen zijn deze ervaringen van grote invloed op zijn latere leven.
In oktober 1886 wordt Ariëns tot kapelaan in Enschede benoemd. Waarom een benoeming
juist daar is nooit duidelijk geworden. Het verbaast zeer velen. Ariëns voelt zich in het
Twentse al gauw thuis en binnen tien jaar getuigt hij openlijk dat hij een aangenomen zoon
van Twente is.

- pionier
De priester Ariëns is er niet op uit geweest een rol te spelen in het ontstaan van een deel van
de Nederlandse arbeidersbeweging. Zijn ervaringen die hij in Italië heeft opgedaan, doet
hem echter als eerste in de Nederlandse Katholieke kerk onderkennen dat er veranderingen
in de samenleving plaatsvinden, waardoor de bestaande vormen van kerkelijke zielzorg niet
meer volstaan. Nadat al eerder neutrale, socialistische en protestants-christelijke
arbeidersverenigingen zijn opgericht, moedigt Ariëns in 1889 enige arbeiders in Enschede
aan zich te organiseren in de Enschedese Rooms Katholiek Arbeidersvereniging. Dit is de
eerste organisatie in Rooms Katholieke kring die zich uitsluitend richt op het organiseren
van arbeiders en vormt daarmee het voorbeeld voor de latere standsorganisaties. Niet geheel
spontaan komt deze aanmoediging voor het oprichten van een Rooms Katholiek arbeidersvereniging tot stand. Het is ook ingegeven door de Almelose staking tegen een
loonsverlaging in 1888. Deze staking duurt 3 maanden en wordt beëindigd doordat het
grootste deel van de aangekondigde loonsverlaging wordt ingetrokken. Van de oorspronkelijk 10% blijft uiteindelijk 2% over. De arbeiders trekken zingend de fabriek weer in. De
staking versterkt de positie van de socialistische voormannen, aangezien zij in staat zijn
geweest, de aanvankelijke chaotische en gewelddadige actie om te zetten in een goed
georganiseerde en ordelijke staking. Ariëns heeft in dit conflict geprobeerd te bemiddelen
en dat heeft zijn prestige vergroot; misschien niet zozeer bij de stakers, maar wel bij de
ordelievende burgers daarom heen. Ariëns raakt door zijn bemoeienis spoedig verwikkeld
in de Twentse arbeidersstrijd. Het Enschedese voorbeeld krijgt al spoedig navolging in
andere Twentse plaatsen en ook elders. In 1890 raakt de Rooms Katholieke Arbeidersvereniging en daardoor ook Ariëns betrokken bij een hoog oplopend conflict in de Twentse
Textielindustrie. Het conflict ontstaat bij de firma Ter Kuile en Morsman. Een werknemer is
op staande voet ontslagen - en hier lopen de verklaringen uiteen - vanwege dronkenschap
volgens de ene lezing en op onbillijke gronden volgens een andere. Feit is dat er op 28
februari gestaakt wordt. Wat de aanleiding tot de staking ook geweest mag zijn, de eisen
van de arbeiders zijn duidelijk: loonsverhoging, verandering van het boetestelsel,
uitbetaling van acht dagen loon en een bewijs van goed gedrag voor de ontslagen werkman.
In 1888 is er in Enschede een fabrikantenvereniging tot stand gekomen en deze introduceert
een nieuwe strategie, namelijk die van de uitsluiting. Eerst een gedeeltelijke uitsluiting van
2 dagen per week. Later een gehele uitsluiting. De staking bij één bedrijf kan met name
door de grote steunbeweging onbeperkt door de werknemers worden voortgezet. Door

uitsluiting worden echter 6 á 7.000 werknemers werkloos en dat kan niet lang worden
volgehouden. Ariëns ziet dat laatste in en via zijn bemiddeling komt er een einde aan de
staking. De inzet van de staking gaat in feite verloren. Er komt geen loonsverhoging. De
ontslagen werkman krijgt geen bewijs van goed gedrag en nog 9 andere werknemers kunnen
na de staking niet aan het werk en moeten elders emplooi zoeken.

- in de knel
Ariëns raakt bekneld tussen de verschillende partijen. Een deel van katholieke
geestelijkheid beschouwt zijn bemoeienissen als weinig priesterlijk. Van socialistische zijde
wordt hij als verrader van de arbeidersstrijd uitgemaakt en van werkgeverszijde wordt zijn
sociale inzet met argwaan gevolgd.
De staking heeft dus geen succes, maar heeft wel gevolgen. Ariëns trekt uit het gebeuren de
conclusie: "Als de katholieke arbeiders zowel tegen de socialisten als tegen de fabrikanten
moeten worden beschermd, dan is een eigen vakorganisatie nodig". In het voorjaar van
1891 zet Ariëns de katholieke textielarbeiders in Enschede en omstreken aan om een bond
op te richten en met succes. Naast en los van de Rooms Katholieke Arbeidersvereniging die
zich vooral richt op de sociaal-culturele ontwikkeling ontstaat de Rooms Katholieke
Twentsche Fabrieksarbeidersbond ‘St. Severus’.
In 1894 worden bij Jordaan in Haaksbergen 39 wevers ontslagen, dit na een staking tegen
loonsverlaging. Om deze ontslagen en uitgesloten werknemers op te vangen richt Ariëns
met 60.000 gulden geleend geld de coöperatieve weverij "De Eendracht" op. Met deze
productiecoöperatie wil hij een van zijn lievelingsideeën in praktijk brengen. Ondanks zijn
grote inspanning en persoonlijke offers wordt het een fiasco. Er ontbreekt leiding, ervaring
en kapitaal en er is geen klantenkring. Ariëns moet aflossen maar kan dat niet. Een rondreis
van Ariëns in het zuiden langs een aantal groot industriëlen brengt slechts 20.000,- op. Het
bedrijf moet worden verkocht voor 16.000 gulden. Om de rest van zijn schuld te voldoen,
moet hij zelfs de kelk verkopen die hij van zijn familie heeft gekregen bij zijn inwijding. De
gebeurtenissen knakken Ariëns, maar breken hem niet. Hij is betrokken bij de oprichting
van het weekblad "De Katholieke Werkman" waar hij ook tot 1897 redacteur van is. Ariëns
trekt ten strijde tegen het drankmisbruik, waarvoor in 1895 het Kruisverbond wordt
opgericht met als orgaan "De Kruisbanier" waar hij ook de redactie voor voert.

- ‘verbanning’
In de jaren '90 loopt de invloed van Ariëns op de katholieke arbeidersbeweging terug. Het
op zijn initiatief opgerichte interconfessionele katoenbewerkersbond "Unitas" loopt op
dood spoor. De Katholieke Werkman komt in andere handen en de opkomende landelijkeen diocesane verbanden komen steeds meer onder bisschoppelijke curatele. Met de nieuwe
bisschop kan Ariëns minder goed uit de voeten dan met diens voorganger en financieel is
hij aan de grond geraakt door het experiment met de produktiecoöperatie. Na zijn vertrek
uit Enschede en zijn benoeming in Steenderen in 1901 - door velen gezien als een
verbanning - heeft Ariëns zich niet meer rechtstreeks met de katholieke arbeidersbeweging
bemoeid. Wel wordt hij nog veelvuldig tot aan de Eerste Wereldoorlog door katholieke
vakbondsleiders geraadpleegd en ook door andere priesters met een functie van geestelijk
adviseur in de beweging. De vooraanstaande rol van Alphons Ariëns inzake de arbeidersbeweging is min of meer uitgespeeld en na zijn 40 jarig priesterfeest in 1922 gaat hij de
vergetelheid in. Ariëns wordt ziek en moet op doktersadvies rust houden. In 1926 vraagt hij
ontslag als pastoor. In 1927 volgt nog een opleving en maakt Ariëns een reis naar
Vlaanderen. De opleving is slechts van korte duur. Op 7 augustus 1928 overlijdt de man die
altijd twijfelde, zijn eigen materiële voorspoed heeft weggegeven, maar de wegbereider is

geweest voor de organisatie van de katholieke arbeider. Ik heb na mijn god en mijn kerk
niets zo lief als de katholieke arbeidersbeweging heeft hij eens gezegd, het had een mooi en
goed grafschrift geweest. Op zijn grafsteen staat, naar eigen wens, echter niets anders
vermeld dan:
"Ariëns,

priester"

Alphons Ariëns bescheiden zelfs tot in de dood.

[Hoofdstuk 10]

De Eendracht
- Frits Wilbrink
Frits Wilbrink zit nu zijn vakbond jubileert op een ereplaats. De afdeling Enschede van de
Algemene Bond Textiel en Kleding (ABTK) ‘De Eendracht’ viert haar 70-jarig bestaan.21
Frits heeft 62 van die 70 jaren meegemaakt. Even is hij er tussenuit geweest. Reden? De
bonden gaan accoord met een tijdelijke verlenging van de werkweek. Frits Wilbrink ziet dat
als het opgeven van een moeizaam verkregen recht en dus bedankt hij. Zonder de bond kan
hij toch ook niet, zodat hij - reeds na drie weken - zich maar weer gauw als lid meldt.
Wilbrink is een actief lid. Met zijn 79 jaar heeft hij nog kort voor het jubileumfeest , op de
fiets, 49 kerstbakjes rondgebracht bij zieke leden. Wilbrink is een werker van het eerste tot
het laatste uur. Mensen als hij hebben de vakbeweging groot gemaakt. Hij heeft nu zelf baat
bij de emancipatiestrijd van de werknemers. Op zijn zeventiende, toen hij lid werd, had hij
niet durven dromen over de onbezorgde oude dag die hij nu beleeft.
Zijn eerste lidmaatschap is een tikje vreemd begonnen, iets minder vrijwilig dan zijn
tweede. Als jongen maakt Frits werkdagen van tieneneenhalf uur in de weverij van Ter
Kuile aan de Gronausestraat. Op zijn twaalfde, zoals als iedereen , als wevershulp
begonnen. is hij met zijn zeventiende een volslagen wever. Een werknemer alleen is niet
sterk genoeg om een kettingboom te tillen, zodat de kollega=s elkaar te hulp schieten als er
een nieuwe boom moet worden opgezet. Als je daar niet aan meehelpt dan betaal je een
dubbeltje aan je vervanger. Een oude wever, een zekere Hoogenkamp, wil Frits wel zonder
betaling helpen. Er is echter een voorwaarde: Wilbrink moet lid worden van de bond. De
jonge wever heeft daar geen moeite mee en hij laat zich als wederdienst dan ook
onmiddelijk inschrijven.
Na de tragisch verlopen staking bij Van Heek & Co. (1902) is er bij de Twentse arbeiders
een grote bereidheid om zich te organiseren. Niet in het minst omdat de bonden alle stakers
- ook de ongeorganiseerden - hebben gesteund. Als lid nummer 490 wordt Frits Wilbrink op
3 juni 1903 ingeschreven bij de Algemeene Nederlandsche Bond van Textielarbeiders. De
toevoeging De Eendracht is er op dat moment nog niet. De club van katholieke democraten
van Jan Brinkhuis zal pas een jaar later met de socialisten fuseren.

- oppositie
De >Brinkhuisgroep= slaat in de periode 1893-1902 een geheel eigen weg in. Eerst binnen
de door Ariëns opgerichte katholieke arbeidersorganisaties als een oppositionele groep. Na
1897 daar buiten door het oprichten van een eigen bond (De Eendracht) en partij
(Katholieke Democratische Partij). De >dwarsdrijver= Brinkhuis bezorgt Ariëns de nodige
zorgen. De >onderschikking van 1893' aan de standsorganisatie valt Brinkhuis zwaar, maar
hij blijft vooralsnog de lijn Ariëns trouw. Als bestuurslid van St. Severus - het
textielvakgilde van de Enschedese Rooms Katholieke Arbeiders Vereeniging (RKAV) - zit
hij in een dubbelpositie: met één been in de tamelijk zelfstandige R.K. Twentsche
Fabrieksarbeidersbond en met één been in de standsorganisatiestructuur van de RKAV.
Een dilemma dat hem en zijn geestverwanten steeds meer zal opbreken. De onderlinge
verhoudingen binnen de katholieke arbeidersbeweging worden er na 1893 niet beter op. De
groep Brinkhuis behoort vanaf die tijd tot een duidelijk te onderscheiden >linkerzijde=, bij
wie >de vrees voor kerkelijke overheersing= niet alleen leeft, maar zelfs nog groeit.
21

De viering vindt plaats op 12 februari 1966 in de stadsschouwburg te Enschede.

De botsingen tussen Brinkhuis en Ariëns c.s. nemen toe. Kleine en grote conflicten zijn in
de jaren 1896-1898 schering en inslag.

- de kwestie Regout
Het is 1896. In Maastricht bij de Regout Aardewerkfabrieken breekt een grote staking uit.
De staking richt zich o.a. tegen de mensonterende kinderarbeid. De top van de
arbeidersbeweging in Twente (Ariëns, Schaepman) is al snel van mening, dat die staking
geen uitzicht biedt op succes; ook al hebben de stakers in veel opzichten het gelijk aan hun
kant. De staking zal volgens hen door de socialisten worden misbruikt in eigen voordeel. De
leden van St. Severus zijn het met deze gedachtengang niet eens. De vergadering die over
deze kwestie wordt belegd, heeft een tumultueus en dramatisch verloop. De meerderheid
van de leden wil actief en principieel de stakers in Maastricht steunen. Het bestuur en
Ariëns willen het laten bij een protestbrief aan het adres van Regout. Het wordt een directe
confrontatie tussen het bestuur en Ariëns enerzijds en een grote groep leden anderzijds. Het
uiteindelijke besluit is dubbelzinnig. Niet de staking als zodanig wordt gesteund, maar wel
geldsteun aan de financieel getroffenen. Het besluit wordt prompt aangevochten door een
groep van de aanwezigen. De ruzie loopt zo hoog op dat een groep leden hun lidmaatschap
opzegt. Brinkhuis, nog altijd erg gesteld op Ariëns, blijft nog lid, maar begint al meer te
vervreemden van de organisatie.

- de kwestie Hedeman
Een staking bij Hedeman in Almelo (augustus 1897 - maart 1898) zorgt voor de definitieve
breuk. Brinkhuis c.s. ergeren zich opnieuw aan het weifelende optreden van hun RKAV.
Volgens Brinkhuis neemt Ariëns de heer Hedeman in bescherming tegen al te harde
verwijten. Als na maanden de stakers een volledige nederlaag moeten incasseren, is de
verbittering bij de Brinkhuisgroep groot. Door het ondergeschikt maken van de bond aan de
standsorganisatie, maar ook vanwege het optreden van de R.K. Twentsche Fabrieksarbeidersbond zelf, treden opnieuw arbeiders uit de bond, waaronder ook Jan
Brinkhuis. Ze worden door vele roomsen beschouwd als ‘vermomde socialisten’ en door
de socialisten gezien als ‘halve roomsen’. Het is het startpunt van De Eendracht. Men wil althans in 1898 - geen lid worden van de Algemene Textielbond, de voortzetting van
Vooruit, omdat die in hun ogen nog te antigodsdienstig is.

- oprichting De Eendracht
De tweespalt in St. Severus leidt dus in 1898 tot de oprichting van de neutrale
Katoenbewerkersbond De Eendracht.
Neutraal in de betekenis van los van de
geestelijkheid, maar ook in de betekenis van politiek neutraal. Vanaf het begin omvat De
Eendracht ook een protestantse vleugel onder leiding van Broens die afkomstig is uit
Neede. Het zijn echter vooral de ‘rode katholieken’ die de stuwende kracht in de nieuwe
bond vormen, naast Brinkhuis; Brakel, Hoolt en Reudink. In de jaren 1898-1901 vertakt
De Eendracht zich vanuit het bolwerk Enschede over Almelo, Hengelo, Glanerbrug,
Haaksbergen, Neede en Aalten. Er wordt een eigen blad uitgegeven De Fabrieksarbeider.
In Enschede worden enkele coöperatieve winkels opgericht. Cursuswerk wordt gedaan in de
vorm van taal, rekenen en recht. Buiten Enschede vormt De Eendracht echter nooit een
bedreiging voor de bestaande katholieke bonden of voor het interconfessionele Unitas. In
de meeste plaatsen blijft de rol van De Eendracht beperkt tot de >horzel in de katholieke
pels=. Enschede vormt de uitzondering. De Eendracht maakt hier een snelle groei door
onder invloed van de populaire Brinkhuis. In 1902 telt De Eendracht-afdeling Enschede
400 leden en is daarmee de grootste bond in Enschede. De Algemene Textielbond en St.

Severus hebben elk ongeveer 300 leden.

De staking bij Van Heek in Enschede in 1902 geeft een nieuwe stoot aan de ontwikkeling
van het ledental. Patrimonium heeft dan 250 , de Algemene Textielbond 500, St. Severus
545 en De Eendracht 750 leden. Hieruit blijkt dat het zwaartepunt van De Eendracht in
Enschede ligt, aangezien de hele bond in 1902 1300 leden telt. Is aan het begin van de
twintigste eeuw de organisatiegraad nog geen 15%, deze zal uitgroeien tot 56% in 1928.
De Eendracht alleen heeft dan in Enschede meer dan 4.000 leden!
Brinkhuis streeft naar één grote textielvakbond, waarin religie en politiek geen rol mogen
spelen. In de economische strijd moeten de werknemers zij aan zij staan, daarbuiten moet
ieder zelf maar zien. Als ideale bond ziet men de Algemeene Nederlandsche
Diamantbewerkers Bond (ANDB). Deze bond heeft inderdaad bijna alle diamantbewerkers
zonder onderscheid naar geloof en politieke overtuiging weten te verenigen. Op basis van
deze vakbondsfilosofie is De Eendracht vooral actief op het terrein van de >bescherming
van de arbeid=. Zo zijn er vele acties tegen gevaarlijke werksituaties, onder meer voor:
betere spoelvangers, verbetering van de ongezonde atmosfeer in de fabrieken en tegen het
overdreven boetestelsel. Een belangrijk en steeds terugkerend actiepunt is het ijveren voor
minimumlonen en maximum werktijden. Al met al is De Eendracht een >moderne=
vakbond geworden, die uitgaande van de tegenstelling tussen kapitaal en arbeid, de
klassenstrijd niet uit de weg gaat.

- fusie met de ANBT
Nog tijdens de staking bij van Heek en Co. (1902) houdt de Algemeende Nederlandsche
Bond van Textielarbeiders (ANBT) tijdens de Pinksteren haar jaarlijkse congres. De
afdelingen Almelo en Enschede dringen op dit congres aan op het instellen van een
weerstandskas. Uit angst voor ledenverlies - een weerstandskas betekent
contributieverhoging - wordt het voorstel niet overgenomen, maar wordt het teruggelegd bij
de afdelingen om het te bespreken. Enschede wacht niet verder af en verhoogt de
contributie van 5 naar 10 cent voor het opbouwen van een weerstandsvermogen. In 1903
wordt op het congres alsnog besloten tot het instellen van een weerstandskas. Er speelt op
dit congres nog een andere kwestie van belang. De ANBT kent twee stromingen: een
sociaal-revolutionaire en een sociaal-democratische. De eerste is verwant aan het inmiddels
opgeheven SDB en de tweede aan de SDAP. Aanvankelijk leven deze twee stromingen
binnen de ANBT zonder openlijke strijd naast elkaar voort, maar in 1903 barst de bom. De
sociaal-revolutionairen een minderheid voornamelijk uit de afdelingen Almelo, Hengelo en
Enschede wensen geen centrale weerstandskas. Zij houden vast aan het principe van
onderlinge solidariteit. Bovendien wil deze minderheid de bond een programma opdringen,
waarin agitatie tegen het militarisme en agitatie voor de algemene werkstaking is
opgenomen. Hun voorstellen halen het niet en de centrale weerstandskas komt er wel. Het
vormt uiteindelijk de aanleiding voor het uittreden van de sociaal-revolutionairen uit de
ANBT. Ze richten de >vrije organisatie van textielarbeiders= op die zich aansluit bij de
Landelijke Federatie van Vrije Textielarbeiders.
De aderlating van de ANBT, door het uittreden van de >radicalen=, maakt het tegelijkertijd
mogelijk meer samen te werken met De Eendracht.
Na het succes in met name Enschede gaat het met De Eendracht in 1903-1904 bergafwaarts.
Externe en interne factoren spelen daarbij een rol. De gehele Nederlandse vakbeweging is
in het defensief geraakt na de spoorwegstaking in 1903.Er is een sfeer van desillusie en
nagenoeg alle bonden zien het ledental teruglopen. De Eendracht telt in 1904 nog slechts
700 leden terwijl dat in 1902 1.300 bedroeg. Deze neergaande lijn wordt versterkt door een
economische recessie in de katoenindustrie. Er is tevens sprake van een verhevigde
stemmingmakerij tegen De Eendracht door lieden uit de officiële katholieke bonden. De
afdeling Haaksbergen wordt onder die druk opgeheven. Brinkhuis maakte meerdere malen
kennis met scheldpartijen aan zijn adres. Al deze factoren dragen ertoe bij dat De Eendracht
toenadering zoekt tot de Algemene Textielbond. Reeds vanaf haar oprichting heeft De

Eendracht qua programma dichtbij de meerderheid van de ANBT gestaan. Het >rode
element= in de ANBT weerhoudt Brinkhuis c.s. echter van een fusie. Er is een voorstel
voor samenwerking op het gebied van vakactie, die in eerste instantie door de ANBT wordt
afgewezen, omdat De Eendracht zich wenst te distantiëren van acties voor algemeen
kiesrecht; niet omdat ze daar tegen is, maar het een zaak van de politieke partij vindt.
Medio 1903 wordt een reglement voor samenwerking afgesproken o.m. voor het
verzamelen van statistische gegevens en het samendoen op het gebied van vakactie. Door
het uittreden van het >rode element= uit de ANBT ligt de weg voor fusie open. Verrassend
snel, namelijk op 31 juli 1904, fuseert De Eendracht met de Algemeene Nederlandsche
Bond van Textielarbeiders (ANBT) tot de ANBT 'De Eendracht'. Niet alle Brinkhuismensen bevalt deze nieuwe situatie. Een groep rond Hoolt blijft zich storen aan bepaalde
anti-godsdienstige trekjes binnen de ANBT >De Eendracht= en verlaat vrij snel de nieuwe
bond om terug te keren in de katholieke vakorganisatie. Ook Brinkhuis heeft moeite met
sommige uitlatingen en geschriften van de nieuwe organisatie. Al snel is hij echter samen
met de socialist Tijhof de woordvoerder van de bond in Enschede. De ANBT >De
Eendracht= sluit zich in 1905 bij de oprichting van het NVV onmiddellijk bij de
vakcentrale aan.
De naam van de bond wordt later ABTK 'De Eendracht= na een fusie met de Bond in de
Kledingindustrie.

[Hoofdstuk 11]

Jan Brinkhuis
Jan Brinkhuis, geboren op 22 juli 1860 te Lonneker in een eenvoudig, katholiek
boerengezin, werkt van jongs af aan thuis mee. Op zijn twaalfde gaat hij naar de fabriek.
Later werkt hij enige tijd als textielarbeider in Rheine in Duitsland. Hij valt op door zijn
kritische instelling en zijn organisatorische kwaliteiten, dit ondanks zijn geringe
schoolopleiding. Men kan zeggen dat hij als autodidact zich ontwikkelde tot één van de
belangrijkste figuren uit de textielarbeidersbeweging in Twente.
In 1888 wordt Brinkhuis secretaris-penningmeester van de geheime vakorganisatie De
Voorzorg die korte tijd daarna opgaat in Vooruit. Hij werkt dan bij Van Heek en Co. Als
Ariëns poogt doormiddel van het oprichten van de R.K. Arbeidersvereeniging de
katholieken los te weken uit Vooruit, weigeren Brinkhuis en de zijnen over te stappen. Zij
wensen niet ‘door heerooms bevoogd te worden’. Eerst als Ariëns een katholieke
organisatie van textielarbeiders - de Twentsche R.K. Fabrieksarbeidersbond in 1891 - tot
stand brengt, die niet onder kerkelijke leiding staat, verlaat Brinkhuis c.s. Vooruit, mede
omdat Vooruit steeds meer ‘een rooie boel’ wordt.

- de enquête van 1890
Als bestuurslid van Vooruit wordt Brinkhuis gehoord door de enquête-commissie van 1890.
De commissie vraagt hem: “Uw vrouw werkt zeker niet mee?”, waarop Brinkhuis het
volgende antwoord geeft: “Neen, vrouwen-arbeid komt meestal uit op Zondagsarbeid. ‘s
Zaterdagsavonds, wanneer er op de fabriek schoon gemaakt wordt, komt de vrouw te
vermoeid thuis om in haar gezin nog werkzaam te kunnen zijn. In zeer Christelijke
gezinnen, die op zondag bepaald niet verkiezen te werken, wordt ‘s Zaterdags tot laat in de
nacht doorgewerkt”.
Brinkhuis is commissaris van het ziekenfonds, maar hij is tegen gedwongen deelneming. Hij
zou liever een fonds van Staatswege hebben. Wanneer de voorzitter opmerkt, dat zoiets veel
geld zou kosten, antwoord hij: “In Duitsland bestaat het toch”. Het gedwongen arbeiden op
feestdagen heeft, volgens Brinkhuis, veel kwaad bloed gezet. “Wanneer iemand in zijn
godsdienst belemmerd wordt, dan helt hij zeer licht tot het kwade over”. “Op enkele
fabrieken”, zo deelt Brinkhuis mee, “wordt men ontslagen, wanneer men op christelijke
feestdagen niet wil werken.” Bij Van Heek moet ieder, die een nieuw getouw krijgt, of
nieuw op de fabriek komt, op christelijke feestdagen werken. “November 1889", verteld
Brinkhuis, “hebben de arbeiders de firma Van Heek verzocht om goede grondstoffen, om
wijziging van het boetestelsel en om op zaterdagmiddag om 1 uur met het werk te stoppen,
om de getouwen te kunnen schoonmaken”. Dit laatste in verband met de zondagsrust. “Het
boetestelsel is nu eenigszins ten goede gewijzigd. Op het verzoek omtrent de grondstoffen
werd geantwoord: wij zullen zien of het verbeterd kan worden. Nu werd het gedurende 2 of
3 maanden wel beter, maar thans is het weder het oude. Wel een bewijs, dat de fabrikanten
goede grondstoffen kunnen leveren. O.i. stond dat in verband met het verzoek, om,
wanneer de grondstoffen goed waren, des Zaterdags om één uur te stoppen. Dan zouden de
ketelschoonmakers, timmerlieden, metselaars, enz. ‘s Zondags kunnen rusten. Het is ook
zeer wenschelijk voor de arbeiders; deze hebben bijvoorbeeld eene eigen woning met een
eigen privaat; ‘s morgens gaan zij in het donker naar de fabriek, komen ‘s avonds in het
donker weer terug en kunnen de privaten dus niet schoonmaken, alles wordt daarom op
Zondag gedaan; de vrouwen staan bij de waschtobbe, de mannen doen weer iets anders.
Daarom vroegen wij om ‘s Zaterdags ten één uur te mogen stoppen om het grote voordeel,
dat daarin gelegen is. Doch wij ontvingen op het verzoek om ten één uur te stoppen geen
beslist antwoord”.

- Alphons Ariëns
Brinkhuis speelt als bondgenoot en tegenspeler van Alphons Ariëns een belangrijke rol in
de ontstaansgeschiedenis van de katholieke arbeidersbeweging. Brinkhuis meent dat de
arbeidersvereniging tot doel heeft de arbeiders als klasse een betere positie te verschaffen
en niet slechts enkelen te dienen. Ariëns daarentegen wil de arbeiders de mogelijkheid
bieden individueel te klimmen op de maatschappelijke ladder. Brinkhuis staat ook
tegenover Ariëns en zijn eigen zwager Hendrik Engels in de discussie over noodzaak,
wenselijkheid en recht om in de politiek een eigen R.K. arbeiderskiesvereniging op te
richten naast en tegenover de conservatieve R.K. Kiesvereeniging Eendracht Maakt Macht.
Als de bisschop in 1893 bepaalt dat de katholieke vakorganisaties ondergeschikt zijn aan de
standsorganisaties, kost het Ariëns grote moeite Brinkhuis en zijn geestverwanten te
behouden voor de inmiddels tot R.K. Katoenbewerkersbond Sint Severus omgedoopte
bond. Brinkhuis is voorstander van een sterke, niet partijgebonden vakorganisatie, waarin
katholieke-, protestants-christelijke- en gematigd socialistische arbeiders eendrachtig
samenwerken. Hij wordt bestuurslid van St. Severus, die in 1896 onder de naam Unitas een
interconfessionele, federatieve samenwerking aangaat met de protestantse
Verzoeningsbond. Als St. Severus in 1897 en 1898 steun weigert te geven aan de stakers bij
Regout in Maastricht en aan de stakers bij Hedeman in Enschede, komt het tot een breuk.
Op politiek terrein vormt de kandidaatstelling voor de Tweede Kamerverkiezing van 1897
in het kiesdistrict Enschede het breekpunt. Brinkhuis c.s. verlangt de kandidaatstelling van
een katholieke arbeider of een katholiek democraat. Ariëns steunt - contre coeur - de door
Schaepman voorgedragen conservatief Vos de Wael.

- de Katholiek-Democratische Volkspartij
Brinkhuis richt een eigen bond - de Nationale Katoenbewerkersbond ‘De Eendracht’ - en
een eigen politieke organisatie - de Katholiek-Democratische Volks Partij (KDVP) - op. In
Enschede is de bond sterk, maar slaat minder aan in de rest van Twente. In 1900-1901 ligt
de verhouding tussen Ariëns- en Brinkhuis-katholieken in de vakbeweging fifty-fifty. In
1904 is De Eendracht over zijn hoogtepunt heen en dreigt in een isolement te komen. Dit
wordt voorkomen door een fusie met de ‘moderne’ Algemeene Nederlandsche Bond van
Textielarbeiders. Hoe zijn dissidente opstelling in zijn persoonlijk leven doorwerkt ervaart
Brinkhuis nadat Ariëns in 1901 Enschede verlaat. Voortaan moet hij over de grens in
Gronau ter kerke en ter communie. In Enschede worden hem de sacramenten geweigerd.
De KDVP heeft afdelingen in Enschede, Tilburg, Maastricht, Nijmegen, Arnhem, Hengelo,
Almelo, Zaandam en Delft. De invoering van het algemeen kiesrecht vormt het voornaamste
programma punt. Er zijn contacten met de Belgische christen-democraten en de
‘Daensisten’. De door zijn kerkelijke superieuren vervolgde Adolf Daens wordt uitgenodigd
voor een reeks spreekbeurten. De katholieke democraten boeken slechts plaatselijke
successen. In 1901 steunen ze met succes de Tweede Kamerkandidatuur van de socialist
H.H. van Kol tegenover die van de katholiek Aalberse, omdat de laatste weigerde zich
ondubbelzinnig uit te spreken voor het algemeen kiesrecht. Brinkhuis staat in dat jaar
kandidaat in Tilburg en Breda. Daar haalt hij respectievelijk 590 en 509 stemmen. Dat is
verre van voldoende voor een overwinning. In 1901 wordt hij verkozen tot
gemeenteraadslid te Enschede. Hij blijft raadslid tot 1921, maar vanaf 1907 namens de
SDAP. Ondanks de door de katholieke democraten opgeëiste leken autonomie22 op politiek
gebied wordt het programma van de KDVP ter goedkeuring aan de bisschoppen
voorgelegd. Deze ontzeggen de partij het predikaat Katholiek Demokratisch te voeren. De
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naam wordt dan verandert in Katholieke Volkspartij en in 1902 tot Vrije Katholieke
Volkspartij. De druk op de katholiek democraten neemt na de spoorwegstaking in 1903 toe.
Brinkhuis wordt aangevallen wegens zijn deelname aan de verweerbeweging tegen
Abraham Kuypers worgwetten. De dissidente katholieke partij kwijnt weg. Afdelingen
verdwijnen en pogingen om vaste voet te krijgen in het katholieke zuiden, buiten de
genoemde steden, mislukt. Een groot probleem is dat de katholieke democraten zich geen
eigen ideologische plaats weten te scheppen tussen de katholieke sociale leer en het
socialisme.
Brinkhuis wordt in 1919 bode van de Raad van Arbeid in Hengelo en is later conciërge. Op
1 januari 1928 gaat hij met pensioen en vestigt zich in Eindhoven. Vier jaar later keert hij
naar Enschede terug. Inmiddels heeft hij de SDAP verlaten en zich aangesloten bij de R.K.
Volkspartij. In het partijblad Onze Vaan wordt naar hem verwezen als ‘al ruim dertig jaar
strijder voor de idealen van de R.K. Volkspartij’. In 1934 bedankt Brinkhuis, na een interne
partijstrijd die tot de oprichting van Katholieke-Democratische Arbeiderspartij leidt, voor
de R.K. Volkspartij. Bij zijn overlijden in 1938 schrijft Onze Vaan dat Brinkhuis veel voor
zijn idealen gestreden en geleden heeft, maar zich ‘op zijn ouden dag’ heeft afgescheiden en
een dwalende is geworden. Brinkhuis is wel aangeduid als ‘derde wegger’ tussen Marx en
Rerum Novarum. Hij is genegeerd, gekleineerd of geschoffeerd, zoals door Ariënsbiograaf
Gerard Brom. Brom zet Brinkhuis weg als ‘betweter’, ‘onevenwichtig werkman’,
‘dwarsdrijver’, en ‘eeuwig interpellant’, al noemt hij hem ook ergens een ‘karakterkerel’.

[Hoofdstuk 12]

Stakingen en uitsluitingen
- de staking van 1902

Van Heek en Co. maakt aan het eind van de negentiende eeuw een grote expansie door. De
uitbreidingen, overnames en deelnemingen in andere textielondernemingen worden betaald
uit eigen vermogen. Het kapitaal van de firma, noodzakelijk voor de financiering van
katoenaankopen en consignatiezendingen23, is in de loop van de jaren aanzienlijk gegroeid .
De winsten zijn, naast een weloverwogen beleid bij termijnaankopen op de katoenmarkten,
een gevolg van een zeer scherpe bedrijfsvoering. De productiviteitsstijging als gevolg van
technische verbeteringen en een betere organisatie worden in mindering gebracht op het
stukloon. Er is dus feitelijk sprake van een loonsverlaging. Door een grotere inspanning te
leveren kunnen de werknemers hun weekinkomen nagenoeg gelijk houden. Het effect voor
de fabrikanten is derhalve: meer productie tegen gelijke loonkosten. De kruik gaat net zo
lang te water tot dat zij breekt. Het conflict in 1902 duurt 5 maanden en wordt door een
dreigende algemene uitsluiting beëindigd. De staking die uitbreekt onder de dekenwevers
werkzaam in het bedrijf Kremersmaten vindt zijn aanleiding in een aangekondigde
loonsverlaging. Half november 1901 worden in de dekenweverijen Kremersmaten en
Lombok nieuwe loonlijsten aangeplakt, die voor een aantal wevers verlaging van het
stukloon inhouden. Eerder al in 1901 en daarvoor in 1896 en 1900 werden loonsverlagingen
doorgevoerd. Nu gaat het om een verlaging die, naar gelang de soort dekens, 5 tot 10%
bedraagt. Het gemiddelde loon van een dekenwever - gemeten over 20 weken - is 8,19 en
zal volgens het voornemen van de firma dalen naar 7,60. Deze loonsvermindering staat in
schrijnende tegenstelling tot de inkomsten van de vier firmanten die in 1901 op 272.500
wordt getaxeerd en een jaar later op 323.150. Van Heek en Co. vindt de verlaging
noodzakelijk om daarmee de lonen van de dekenwevers gelijk te trekken met die van de
andere wevers. De andere wevers zouden anders maar jaloers kunnen worden op de
‘bevoorrechte’ collega’s. De dekenwevers echter zijn van mening dat hun werk zwaarder is
en dus beter moet worden betaald. Bij de aanvang van het conflict blijken de andere wevers
deze mening te delen. De staking van de 175 dekenwevers wordt door de Firma van Heek
beantwoordt met uitsluiting van de rest van het personeel, waardoor 2.400 werknemers op
straat komen te staan. De tactiek om zoveel mensen brodeloos te maken om een paar
honderd te dwingen een loonsverlaging te accepteren wekt een storm van kritiek op in het
land. In de paar maanden gedurende het conflict wordt 110.000 aan steun ingezameld. De
Firma Van Heek geeft niet toe. Op een meeting te Amsterdam spreekt de arbeidersbeweging
zich uit voor een krachtige voortzetting van steun aan de stakers. De reactie van de
textielfabrikanten in Twente is dat nu alle werknemers in de Enschedese spinnerijen en
weverijen worden uitgesloten. Bemiddeling, onder meer door Dr. Kuyper, de ministerpresident, wordt door de fabrikanten van de hand gewezen. De Enschedesche
Fabrikantenvereeniging is van oordeel: “dat eene ongevraagde tusschenkomst in
arbeidsgeschillen meer kwaad dan goed doet en betreurt de ontijdige inmenging van Zijne
Excellentie de Minister.” De Enschedese fabrikanten zijn fel tegen elke vorm van
overheidsinmenging; behalve natuurlijk met het handhaven van de openbare orde. Door de
firma Van Heek worden werkkrachten, meestal zonder vakkennis, aangeworven. Deze
‘onderkruipers’ worden door de politie van en naar het station gebracht onder gehoon van
de stakers. Door de toepassing van uitsluiting worden de werknemers, door honger
gedreven, genoodzaakt de strijd op te geven. Er wordt in die staking 350.000 aan loon
gederfd. De aangekondigde loonsverlaging gaat door. Ondanks het verlies van de staking, is
er sprake van een positieve invloed op de ontwikkeling van de bonden. Veel van de tot dan
toe ongeorganiseerde werknemers treden toe als een reactie op de steun die ook aan hen
door de bonden is verleend. Het aantal leden groeit sterk. De ledentallen zijn voor en na de
staking als volgt:
Aantal leden:
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Voor de staking

na de staking

In consignatie betekent dat er wordt gehandeld voor rekening van de afzender.

ANBT
De Eendracht
Unitas

300
400
350

500
750
795

Er zijn dus na de staking meer dan 2.000 georganiseerden. Het betekent echter dat, ondanks
de gunstige ledenontwikkeling, het merendeel van de textielwerknemers nog steeds
ongeorganiseerd is.
De staking bij van Heek heeft grote invloed op de organisaties. Er vindt bij alle organisaties
een centralisatie plaats. Een centrale weerstandskas wordt ingesteld waar de hoofdbesturen
de zeggenschap over krijgen. Ook de bevoegdheid om een staking uit te roepen wordt van
nu af aan bij de hoofdbesturen neergelegd.

- de spoorwegstaking van 1903
De in januari 1903 uitgebroken staking te Amsterdam onder het spoorwegpersoneel, krijgt
na enige tijd uit een vervolg in Enschede. Op een vergadering die plaats vindt in een cafe
aan de Deurningerstraat, besluiten 150 spoorwegmannen zich aan te sluiten bij de staking.
Een op de vergadering aanwezige politieman meldt dit aan de burgemeester die onmiddelijk
een aantal maatregelen neemt. Politie en marechaussee worden ingezet om het
spoorwegemplacement te bewaken. Er ontstaan enige ongeregeldheden. Een
spoorwegwachter wordt met stenen bekogeld en een infanterist gemolesteerd. De trein uit
Enschede die textielwerknemers naar de Gronause textielfabrieken brengt komt te laat
binnen en de werknemers moeten lopen naar hun werk. Op 11 april wordt de staking van het
spoorwegpersoneel in Enschede beeindigd zonder dat het doel - een loonsverhoging - is
bereikt. De stakers worden ontslagen zonder recht op enige financiele steun.

- de staking van 1906
De botsing van 1906, die wederom tot een uitsluiting leidt, komt voort uit een directe actie
van een aantal throstlerspinners24 van spinnerij ‘De Bamshoeve’. De spinners hebben twee
eisen: meer afzetters als hulpen en een loonsverhoging van 5-10% afhankelijk van het soort
garen waarmee wordt gewerkt. Op 26 juli leggen 34 werknemers het werk neer en vragen de
patroon te spreken. De grieven van de werknemers worden aangehoord en ze krijgen het
verzoek deze goed geformuleerd op papier te zetten. Maar daarna horen de werknemers,
buiten het aanstellen van extra afzetters, niets meer van de directie. De eerste eis wordt
derhalve ingewilligd. Op 16 augustus vragen de werknemers de patroon opnieuw te
spreken. Nu krijgen ze te horen dat van een loonsverhoging niets kan komen. Door de
directeur de heer Blijdestein worden de werknemers in het gezicht uitgelachen. Het verloop
van dit onderhoud wordt aan de andere werknemers overgebracht waarna onmiddellijk het
werk wordt gestaakt. Door het plotseling neerleggen van het werk doen zij het gehele
arbeidsproces stoppen. In totaal gaat het om 250 werknemers. De syndicalisten25 steunen de
staking van harte. Unitas en De Eendracht wijzen de looneis van de throstlerspinners in
principe niet af, maar keren zich fel tegen de directe aktie-staking die zonder enig overleg
met de organisaties is uitgebroken. Zij steunen dan ook slechts de bondsleden die in de
staking B. Hesselink Gerhard Jannink & Zonen te Enschede [Hengelo 1983] p.22 zijn
meegesleept. De fabrikanten reageren als vanouds met een uitsluiting te beginnen met 2
dagen per week en daarna 3 dagen per week. In de Kamer van Arbeid vindt overleg plaats
en er wordt een verzoeningsraad in het leven geroepen. Het voorstel van deze raad is: de
stakers hervatten het werk, alle stakers worden weer aangenomen, binnen 14 dagen na
hervatting van het werk zal er over de grieven van de werknemers overleg plaatsvinden. De
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throstlerspinners wijzen het voorstel af. De staking wordt voortgezet en de uitsluiting neemt
een aanvang. Na enige weken wordt nagenoeg het zelfde voorstel opnieuw aan de stakers
voorgelegd. Ze wordt nu, zei het met veel moeite, aanvaard en de staking wordt na een duur
van 2 maanden beëindigd.

- de staking van 1910
In 1910 vindt een staking plaats bij N.J. Menco. Er zijn meerdere oorzaken: het
aanstootgevende optreden van de fabrieksbazen, het boetestelsel, het stinken van de w.c.’s,
en de slechte grondstoffen. Opnieuw wordt door de fabrikanten het wapen van de uitsluiting
met succes toegepast. Na een staking van drie maanden gaan de werknemers zonder
resultaat weer aan het werk.

- de staking van 1912
Op 17 juni 1912 roepen de gezamenlijke vakorganisaties op tot staking bij ‘Rigtersbleek’
(G.J. van Heek & Zonen). De aanleiding is het voornemen van de firma om het aantal te
bedienen getouwen van vier op zes te brengen. Deze intensivering van het werk gaat
gepaard met verlaging van het stukloon met 17%. Door verschil van mening tussen de
werknemers gaat de staking na drie weken van strijd verloren. De werknemers moeten de
fabriek weer in en aan het werk onder de voorwaarden als door de fabrikant gesteld.

[Hoofdstuk 13]

De andere bedrijfstakken en hun organisaties
- de metaalindustrie
De textielindustrie is wel eens de moeder van de Enschedese metaalindustrie genoemd.
Voor het ‘stoomtijdperk’ hebben de smeden in de stad de metalen onderdelen van de
werktuigen die gebruikt worden bij het spinnen en weven gemaakt en de timmerlieden
vervaardigden en repareerden de houten bestanddelen van de getouwen en de andere
werktuigen. Het gebruik van stoommachines maakt stilstand kostbaarder en er worden
reserve onderdelen in voorraad gehouden. Van die onderdelen waar geen voorraad van
gehouden kan worden, wordt een reparatiebedrijfje opgericht: de Enschedese
Machinefabriek en IJzergieterij. In 1876 vestigt zich een Engels bedrijf in Enschede:
Tattersall en Holdsworth. Aanvankelijk voor de import van Engelse machines en
onderdelen, maar in 1888 ontwikkelt het zich tot een machinefabriek die zich in de jaren
daarna regelmatig uitbreidt. In 1908 gaat het bedrijf verder onder de naam: De Globe en
fabriceert; pompen en appendages26 voor stoomketels en stoommachines, textielmachines
en benodigdheden. In 1914 heeft het bedrijf 200 werknemers in dienst.
Volgens gegevens van de Directie van den Arbeid beschikt Enschede in 1929 over 73
metaalbedrijven, waarvan 7 meer dan 50 werknemers in dienst hebben. Het aantal
werknemers in de bedrijfstak bedraagt ruim 1200. Vier metaalbedrijven met gezamenlijk
450 personeelsleden richten zich volledig op de textielindustrie en nog eens drie met in
totaal 290 werknemers voor een aanmerkelijk deel. Het is dus niet overdreven te beweren
dat omstreeks de helft van de werknemers, werkzaam in de metaalindustrie, werkt voor de
textielindustrie. Onder de niet van de textielindustrie afhankelijke metaalbedrijven bevinden
zich: 20 auto- en rijwielherstellers, 4 slijperijen, een radiotechnisch bureau, enkele
instrumentmakerijen, een uurwerkfabriek met 20 werknemers, een ketelmakerij, een
elektrische apparatenfabriek met 41 werknemers, 2 koperslagerijen w.v. één met 20
werknemers, een herstelplaats voor tramwegmateriaal, enkele kleine machinefabrieken o.m.
voor strijkijzers en cementvormen en enige kleine smederijen en constructiewerkplaatsen.
Naast de kleine- zijn er enkele grotere machinefabrieken die niet van de textielindustrie
afhankelijk zijn. De grootste heeft 70 werknemers in dienst en fabriceert werktuigen voor de
zuivelindustrie en daarnaast; riemschijven en allerlei gietwerk. Er is ook een
machinefabriek die is gespecialiseerd in hefkranen, aangedreven door benzinemotoren. Als
laatste kan genoemd worden een machinefabriek met 20 werknemers die
centrifugaalpompen maakt.
De metaalnijverheid in Enschede is in vergelijking met de belangrijkere Hengelose metaal
van een iets latere datum. Start Stork in Hengelo in 1868, de Enschedese Machinefabriek en
IJzergieterij is van 1876. Stork heeft zich van begin af aan niet uitsluitend gericht op de
textielindustrie. In aanvang moet zij zich zelfs meer richten op stoomgemalen aangezien de
textielfabrieken hun machines in Engeland blijven bestellen. Naast de grotere fabrieken in
Hengelo vestigen zich in de eerste decennia van de twintigste eeuw tal van kleinere
metaalbedrijven. Dat is ook het geval in Enschede, waar, naast de omvangrijke
Textielindustrie ook de metaalindustrie een bedrijfstak van betekenis is geworden met
bedrijven als De Bruyn, Sanders’ constructiefabriek, Sanders’ machinefabriek en de E.M.Y.
Bedrijven.

- de metaalbewerkersbonden
Kort voor het einde van de negentiende eeuw zijn in Overijssel in een aantal plaatsen
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afdelingen van de metaalbewerkersbond opgericht. Deventer kent een afdeling van de
ANMB sedert 1895, Hengelo en Enschede sinds 1899. Het is een aanvang van organisatie,
maar niet meer dan dat. Er gaat nog nauwelijks enige invloed van deze organisaties uit. De
metaalbewerkers, in Twente vaak ‘Iezermotte’ genoemd, staan er in de regel
schouderophalend tegenover. Zij beschouwen zich als een klasse apart en velen offeren hun
centen liever in de kroeg. Bij het uitbetalen van het stukgeld, komt het menigmaal voor, dat
het zuur verdiende geld in de la terecht komt van de kroeghouder.

- de Algemeenen Nederlandsche Metaalbewerkersbond (ANMB)
De metaalbewerkers in Enschede sluiten zich aaneen door een afdeling van de ANMB op te
richten in 1899. De vreugde is echter van korte duur, in 1900 is deze afdeling al weer
opgeheven. Aan het begin van de twintigste eeuw bestaan er in een aantal plaatsen
metaalbewerkersverenigingen onder de naam ‘Vooruit’ o.m. in Utrecht, Dordrecht en
Enschede, die onderling betrekkingen hebben en op die manier een landelijk organisatie
vormen. In 1903 sluiten deze verenigingen zich aan bij de ANMB. Na de desastreuze
afloop van de tweede spoorwegstaking, lopen de meeste afdelingen sterk in ledental terug
en een aantal wordt zelfs opgeheven. In 1906 sluiten de metaalbewerkers in Enschede zich
opnieuw aan en nu via de vereniging ‘Broedertrouw’. Ze wordt de afdeling van de ANMB
die tot 1972 zal functioneren en dan opgaat in de Industriebond NVV. In de beginjaren is
de secretaris van de afdeling J.M. Caré die van 1909 tot 1911 tevens lid is van het
hoofdbestuur. Bij een verkiezing voor een derde bezoldigd bestuurder van de bond verliest
Caré van Peter Danz. Een verlies met ere want Danz zal 28 jaar onafgebroken als bezoldigd
bestuurder in dienst van de ANMB blijven, waarvan 20 jaar als voorzitter. Onder zijn
leiding groeit de ANMB uit tot de grootste en invloedrijkste bond van ons land. De
verkiezing wordt in die jaren nog per referendum onder alle leden gehouden. De uitslag is
787 stemmen voor Danz en 306 voor Caré. Een andere opmerkelijkheid uit die jaren is, dat
de redactie van het vakblad door een afdeling wordt verzorgd. J. van Blanken uit Enschede
is de redacteur van ‘De Metaalbewerker’ in 1903 en 1904. Na een geschil met het
hoofdbestuur bedankt van Blanken voor het redacteurschap. In 1908 telt de afdeling 51
leden.
Caré werkt bij Sanders, waar hij in 1907 met als doorzichtig excuus ‘ vanwege de crisis’,
wordt ontslagen. Ook andere actieve vakbondsleden, zowel van de ANMB als van de
Christelijke Metaalbewerkersbond, worden ontslagen. Gevreesd wordt dat alle leden bij
Sanders, uit angst voor represailles de bond nu zullen verlaten; wat echter niet gebeurt. De
ANMB telt nog geen 2.000 leden en de afdeling Enschede heeft iets meer dan 40 leden. Het
ledental zal jarenlang rond de 40 leden blijven, met een uitschieter naar 70 leden in 1908.
De staking in 1907 bij Sanders zal daar niet vreemd aan zijn. Deze staking is voor het
behoud van de arbeidsvoorwaarden die het bedrijf vanwege de crisis wil verlagen. De
staking wordt gesteund door de ANMB. Door de gemeenschappelijke actie van de
werknemers worden de arbeidsvoorwaarden behouden. Zoals we al eerder vermelden is de
ANMB in de beginjaren van de twintigste eeuw een betrekkelijk kleine organisatie met
weinig invloed. De bond kent nog maar een enkele bezoldigd bestuurder. De
afdelingsbestuurders moeten derhalve ook trachten op de bedrijven te onderhandelen voor
de leden. Als er dan ook bij de Firma Morman een lid ontslagen wordt - er zijn klachten van
klanten over zijn werk - heeft het afdelingsbestuur een onderhoud met de werkgever. Helaas
tevergeefs. De overkomst van de voorzitter van de bond uit Amsterdam heeft enige baat,
doordat hij erin slaagt een weekloon en een goed getuigschrift voor het lid te krijgen.
Een langdurig conflict krijgt de ANMB bij Sanders in 1920. Het conflict is het gevolg van
de invoering van de 48-urige werkweek. Het bedrijf weigert het loon op een gelijk niveau te
houden. De staking die hierop volgt duurt van 15 november 1920 tot 19 februari 1921. Op
18 januari wordt in het overleg tussen de bond en het bedrijf een compromis bereikt.
Afgesproken wordt de halfjaarlijkse verhoging van de jongere werklieden te vervroegen en

per 1 maart een loonsverhoging toe te kennen. Het voorstel wordt door de stakers
verworpen. De staking duurt dan nog een maand voort, maar moet dan zonder resultaat
worden beëindigd.
De eerste landelijke cao in de metaalindustrie wordt in 1919 afgesloten. Het betekent niet
dat alle metaalbedrijven deze cao ook moeten toepassen. Slechts een deel van de
metaalindustrie doet mee aan deze cao. Het betekent dat plaatselijk, per onderneming,
afspraken worden gemaakt over de arbeidsvoorwaarden. In 1925 slaagt de afdeling er in
verbetering van de arbeidsvoorwaarden te regelen bij de Firma Slot. Er zijn voorstellen
gedaan voor 15 tot 20% loonsverhoging. Na onderhandeling is het resultaat 5%
loonsverhoging voor ouderen en 10% voor de jongeren. De activiteiten van de afdeling - en
natuurlijk ook de behaalde resultaten - leveren tastbaar een ledengroei op. Bleef in de eerste
twee decennia van de twintigste eeuw het ledental steken rond de 40 in 1925 is het ledental
meer dan 200. In de twintiger jaren worden ook bij andere metaalindustriebedrijven
collectieve contracten afgesproken. De verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden kunnen
door overleg met de werkgevers worden bereikt. Bij Sanders wordt in 1928 een
loonsverhoging overeengekomen en een afspraak gemaakt voor drie vakantiedagen. Ook bij
Traats IJzergieterij wordt een loonsverhoging overeengekomen. De uurlonen variëren van
40 tot 60 cent per uur. De verhoging van 3 cent bij Sanders en 2 cent bij Traats betekenen
een loonsverhoging van 4 tot 7%. In 1929 worden ook loonsverhogingen overeengekomen
en vakantieafspraken gemaakt met Fa. de Bruyn, Kempers constructie werkplaats en de Fa.
Laarhuis. De ANMB heeft zijn plaats aan de onderhandelingstafel gevonden. De groei in
ledental die de afdeling kent sinds 1920 zal doorzetten tot 1933. Het ledental gaat dan over
de 500 heen. In de crisisjaren zal het ledental weer dalen tot onder de 400.

- de bouwvak
Het coalitieverbod, die in 1872 wordt opgeheven, beoogt de vrijheid van arbeid en bedrijf
te waarborgen door elke vereniging van werkgevers of werknemers te verbieden. Het wordt
in de Franse Tijd door middel van de Code Pénal - het Franse wetboek van strafrecht - in
Nederland ingevoerd. Het coalitieverbod treft de werknemers zwaarder dan de werkgevers,
omdat zij in een economisch zwakkere positie verkeren. Het is werknemers verboden zich
te verenigen teneinde te staken of loonsverhogingen te forceren.
Een aantal malen zijn werknemers op grond van het coalitieverbod veroordeeld tot
gevangenisstraf. De rechtbank te Almelo veroordeelt in 1862 twee werknemers tot acht
dagen gevangenisstraf wegens het aanzetten tot werkstaking. Op een vergadering, die ze
uitroepen, proberen ze een afspraak te maken om het werk neer te leggen om een hoger
dagloon te bedingen. In 1876 ziet in Enschede een vereniging van bouwarbeiders, met in
hoofdzaak timmerlieden en schilders, het licht. De timmerlieden en de metselaars vragen in
het voorjaar van 1876 een loonsverhoging. De loonsverhoging wordt geweigerd en een
staking is het gevolg. De bazen krijgen als steun van de opdrachtgevers een uitstel van de
opleveringstermijn. De werknemers worden gedreigd met een week uitsluiting voor elke
week dat de staking duurt. De staking gaat verloren. Opmerkelijk is dat in augustus alsnog
een loonsverhoging wordt gegeven.

- bakkers
Een beroepsgroep die wel op een zeer zure en dubbele manier voor het dagelijks brood
moet zorgen zijn de bakkersgezellen. Het verzet tegen de nachtarbeid vormt van aanvang af
het centrale thema van de organisaties van bakkersgezellen. In 1890 wordt de Nederlansche
Bakkersgezellenvereeniging
opgericht
door
een
aantal
plaatselijke
bakkersgezellenverenigingen. In 1896 telt deze bond ook een afdeling in Enschede.
De nachtarbeid bleef decennia lang op de agenda van de bond prijken. In 1910 is er sprake

van voorbereiding van een wet tot ‘Beperking van de Zondagsarbeid en Nachtarbeid in
broodbakkerijen’. Het voorontwerp van de wet bevat geen beperking van de arbeidsduur.
Het leidde tot ongekend felle agitatie. Op 27 plaatsen worden door de Bakkersbond
openbare vergaderingen belegd, waaronder te Enschede. De bijeenkomsten worden zeer
goed bezocht. De eisen van de bond zijn: ‘Afschaffing van de nachtarbeid en invoering van
de 10-urendag’.
Voor de inwerkingtreding van de Wet op het arbeidscontract op 1 januari 1909, publiceren
de patroons een “model”-arbeidscontract. Dit contract voorspelt weinig goeds voor de
arbeidsvoorwaarden van de bakkersgezellen. Om te voorkomen dat overal in het land
dergelijke contracten zullen worden ingevoerd, overlegt het hoofdbestuur van de
Nederlandsche Bond van Arbeiders in het Bakkersbedrijf, zoals de bond sedert 1906 heet,
met een viertal afdelingen om na te gaan of plaatselijk betere contracten zijn af te spreken.
De Enschedese afdeling heeft succes met zijn poging en verkrijgt daardoor een beter
resultaat dan het modelcontract van de werkgevers. In het contract wordt een 66-urige
werkweek overeengekomen. Het betekent een arbeidstijdverkorting van 6 uur. Op
feestdagen hoeft er niet meer te worden gebakken en er worden drie dagen vakantie per jaar
verkregen. De afdeling bereikt in de jaren daarna in overleg met de patroons meer, terwijl in
andere steden daarover geen overeenstemming kan worden bereikt, en er een aantal keren
zelfs een staking voor nodig is. In 1910 wordt een loonsverbetering overeengekomen van
0,70 per week en in 1913 wordt de arbeidstijd wederom verlaagd nu met 5 uur per week.
In 1919 wordt een overeenkomst gesloten waardoor de lonen van de bakkersgezellen in
Enschede met 3,- per week stijgen. De gezellen verdienen dan een weekloon van 30,-.
Het succes van de Bakkersbond is mede te danken aan de sterke positie die de Coöperatie in
Enschede inneemt als ‘grote bakkerspatroon’ is ze instaat tegemoet te komen aan de
verlangens van de bakkers. De goede resultaten die door het werk van de afdeling van de
Bakkersgezellenbond worden bewerkstelligd, vinden niet altijd hun waardering in de
continuïteit van de plaatselijke organisatie. In 1896 is er voor de eerste maal sprake van een
afdeling. Aangenomen mag worden dat dat ook het jaar van oprichting is. In 1897 is de
afdeling al niet meer aanwezig op het congres van de bond en is het dus mogelijk dat ze al
weer ter ziele is. In februari 1907 wordt de afdeling als plaatselijke organisatie opnieuw
opgericht om zich op 1-10-1907 aan te sluiten bij de bond. De bakkers fuseren in 1913
definitief met de cacao en suikerbewerkers. Zo ontstaat de Algemeene Nederlandsche Bond
van Arbeid(st)ers in het bakkers-, chocolade- en suikerbewerkingsbedrijf.

- handels- en kantoorbedienden
In 1897 wordt de Winkelbediende Vereeniging Enschede opgericht. Deze plaatselijke
vereniging richt samen met 10 andere plaatselijke bediende vereniging de Algemeene
Magazijn- en Winkelbediendebond in Nederland op waardoor de Enschedese vereniging
van deze nieuw opgerichte landelijke bond een afdeling wordt. Van de Enschedese afdeling
gaat verder weinig uit en zij heft zichzelf in 1904 op.
De afdeling Enschede van Mercurius is opgericht op 24 juli 1903. In 1907 fuseert de
‘Nationale’ met Mercurius, zodat de afdeling van Mercurius een afdeling van de Nationale
Bond van Handels en Kantoorbediende ‘Mercurius’ wordt. Door de bond wordt
deelgenomen aan een steunactie voor de staking en uitsluiting bij Menko in 1912. Het
ingezamelde bedrag wordt over de bonden, betrokken bij de staking, verdeeld. De keuze
voor een ‘richting’ is op dat moment door Mercurius nog niet gemaakt.

- typografen

Op 10 oktober 1904 breekt een staking uit bij de Firma ten Cate te Enschede. Het bedrijf
wil de werkbriefjes op de onmogelijkste manier ingevuld hebben en bovendien wordt het
personeel voor elke futiliteit beboet. Daarmee ontevreden staken de zetters en de
boekdrukkers. De steendrukkerij blijft aan het werk. Na enkele besprekingen lijkt de
directeur wel bereid te zijn toe te geven, maar de eigenaressen houden voet bij stuk. Ze
menen dat het advertentieblad wat zij uitgeven Advertentieblad voor Enschede en
Omstreken wel op de steen gedrukt kan worden. Het blad wordt met enige onderkruipers in
elkaar gezet. Na enige maanden wordt door een andere drukker een concurrerend blad
opgezet, welke die van Ten Cate verdringt. De nog overgebleven stakers komen bij de
concurrent te werken, zodat de morele overwinning tenslotte toch bij de werknemers ligt.
De afdeling Twente van de Algemene Nederlandse Typografen Bond (ANTB) is in 1895
opgericht. Ze telt dan 23 leden uit Almelo, Hengelo en Enschede. In 1900 wordt de afdeling
Twente opgesplitst en komen er afdelingen in Almelo en Hengelo. De afdeling Enschede
van de ANTB wordt in 1903 opgericht met 14 leden. Bij het 50-jarig bestaan van de ANTB
in 1916 telt de afdeling 51 leden.

- drankbereiders
Op 16 juli 1899 wordt de Algemene Nederlandse Bierbrouwersgezellenbond opgericht. In
eerste instantie bestaat de bond alleen in Amsterdam. In 1902 sluiten de Rotterdamse
brouwersgezellen zich aan. De bond wordt landelijk als in 1902 er een afdeling in Hengelo
tot stand komt en in 1904 en 1905 ook afdelingen worden opgericht in Almelo, Arnhem,
Enschede en Den Haag. Als ook werknemers van likeurstokerijen en
mineraalwaterfabrieken zich aansluiten wordt de naam: Algemene Nederlandse Bond van
Werklieden in de Drankindustrie. In 1906 sluit de bond zich aan bij het pas opgerichte
NVV. Als in 1907 ook de Bond van Branders en Distilleerknechts zich aansluit, telt de
bond 275 leden. In 1918 gaan de drankbereiders op in de Nederlandse Vereniging van
Fabrieksarbeiders (NVvFA). De fabrieksarbeidersbond, zoals de organisatie in de
wandelgangen wordt genoemd, krijgt daarmee een afdeling in Enschede die dus feitelijk een
voortzetting is van die van de drankbereiders. Buiten de brouwerij is er geen groot
werkterrein voor de NVvFA. In 1919 is er staking van 9 dagen bij de Chemische fabriek Dr.
Ockinga. De staking breekt uit vanwege het niet inwilligen van een verzoek tot
loonsverhoging. De 5 leden zijn in staking gegaan zonder dat daar overleg over is geweest
met de bond. Na bemiddeling wordt met het bedrijf een compromis gesloten. Een
stakingsuitkering wordt ondanks het gebrek aan overleg met het bestuur verleend: “daar het
een jonge onervaren groep betrof”. In 1920 gaat de afdeling ter ziele. In 1923 vindt een
heroprichting plaats. De afdeling kent dan 77 leden. Het ledental daalt echter snel en is op 1
januari 1929 nog slechts 15.
Reeds jaren is het verlangen om een collectief contract af te sluiten met de Twentse
brouwerijen; hetgeen niet gelukt vanwege de slechte organisatiegraad bij De Klok.
Bovendien zijn bij dit bedrijf de lonen lager dan die bij de brouwerijen in Almelo en
Hengelo. Eerst optrekken van de lonen in Enschede is dus noodzakelijk, aleer er gesproken
kan worden over een Twents contract. In 1928 slaagt de NVvFA er in om bij Bierbrouwerij
“De Klok” de lonen te verhogen. De besprekingen met het bedrijf leiden ertoe dat er een
concept wordt gemaakt voor een CAO. Tegelijkertijd worden er besprekingen gevoerd met
alle Twentse brouwerijen. De verwachting is dat met deze groep van ondernemingen in
gezamenlijkheid een contract is aan te gaan. De besprekingen met De Klok afzonderlijk
worden daarom gestopt. Het lukt echter niet om met onderhandelingen de cao af te sluiten
en er wordt in december 1928 een ultimatum gesteld. De druk die dat oplevert is voldoende
om tot een eerste cao voor de Twentse brouwerijen te komen. Het contract gaat in op 1
november 1929 en kent een looptijd van 15 maanden. In 1930 wordt besloten de cao zonder
wijziging met 1 jaar te verlengen. De resultaten geboekt bij de cao onderhandeling hebben

effect op het ledental. Eind 1929 telt de afdeling 55 leden, om daarna weer terug te zakken.
In 1935 telt de afdeling 38 leden. In 1938 kan de cao niet opnieuw worden afgesloten bij De
Klok. De positie van de bond bij dit bedrijf is zeer verzwakt, aangezien een groot deel van
de leden de bond heeft verlaten.

[Hoofdstuk 14]

Jan Tijhof
Jan Frederik Tijhof wordt op 7 januari 1866 in Almelo geboren. Hij is één van de acht
kinderen in een timmermansgezin. Vader verdient een weekloon van 7,- , net genoeg voor
huur en de dagelijkse kost. In het grote gezin van Tijhof is het allerminst een vetpot. Jan
beschikt over een goede aanleg en een heldere geest. Van zijn vijfde tot zijn negende jaar
gaat hij naar school. Jan heeft dan alle klassen doorlopen. Op zijn tiende verjaardag komt
hij op de fabriek en doorloopt daar de gebruikelijke ‘opleiding’ tot wever. ‘s Ochtends
voor- en ‘s avonds na de lange werkdag op de fabriek moeten hij en zijn broertjes ook nog
het stukje land helpen bewerken dat zijn vader bezit.
In 1884, achttien jaar oud, gaat Jan naar Enschede en werkt daar als wever. In zijn kosthuis
maakt hij kennis met Recht voor Allen, het blad van de Sociaal Democratische Bond
(SDB), uitgegeven door Domela Nieuwenhuis. Als door toedoen van G. Bennink in 1885
een afdeling van de SDB in Enschede wordt opgericht wordt Tijhof lid van de SDB. In het
zelfde jaar, nog maar negentien jaar oud, neemt hij het voorzitterschap op zich van de
Broederband die na de oprichting van Vooruit in 1888 daarin opgaat. Tijhof is actief in de
hele breedte van de arbeidersbeweging, zowel in de vakbeweging, de politiek als voor de
coöperatie. Al in 1897 kunnen leden van de bond bij hem goedkoop kolen en briketten
bestellen. Hij loopt daarmee vooruit op de oprichting van de coöperatie Tot Steun in de
Strijd die in 1903 wordt opgericht en waarvan Tijhof de voorzitter is. Als de Enschedesche
Bestuurders Bond wordt opgericht, wordt hij ook daarvan de voorzitter. Tijhof is vijftien
jaar lang de vertegenwoordiger van het Bureau van Arbeidsrecht. Vanaf 1894, dus vanaf de
oprichting, is hij lid van de SDAP. Hij wordt in 1901 de eerste vertegenwoordiger van de
SDAP in de gemeenteraad van Enschede. Vanaf 1905 komt hij voor de SDAP in de
provinciale staten en wordt hij aangesteld als bezoldigd propagandist voor die partij voor
het ‘vorstelijke’ salaris van 12,- per week. Jan Tijhof heeft op zijn beurt ook een groot
gezin, maar dat belet hem niet om bij arbeidsconflicten op de voorgrond te treden. Zowel
bij de staking in de textiel in 1888 in Almelo, als bij die in 1890 in Enschede is hij
woordvoerder. Tot vier keer toe wordt hij door de werkgevers brodeloos gemaakt, maar hij
geeft niet op. ‘s Avonds en op de zondagen gaat hij op propagandapad voor de
arbeidersbeweging.
In 1907 wordt Tijhof bezoldigd bestuurder van de ANBT ‘De Eendracht’. Hij is op dat
moment propagandist van de SDAP, beheerder van De Nieuwe tijd; de drukkerij van de
Twentsche sociaal-democraten, en redacteur van het gelijknamige weekblad. Een conflict
met het NVV zet hem, na een langdurig geharrewar, buiten spel. Bij een staking van de
Rijssense jutewevers in 1910 neemt De Eendracht een soepeler houding in tegenover Unitas
dan dat het NVV wel wil. Het NVV wenst een strakkere scheiding tussen vriend en vijand.
Tijhof neemt zijn ontslag en wordt loper27 bij de coöperatie. Hij wordt door die stap ook lid
van de Bakkersgezellenbond. Ook hier wordt hij weer voorzitter van de afdeling, maar hij
trekt zich langzamerhand terug uit diverse functies. Jan Oudegeest - voorzitter van het NVV
van 1909 tot 1919 - zegt over Tijhof: “Met zo goed als geen onderwijs: spreker, schrijver,
bestuurder van organisaties, gemeente en provincie. Met een groot gezin zich telkens
werpend in de strijd, van welker uitslag hij nooit anders dan brodeloosheid kon verwachten.
Het was zeer jammer, dat hij, door misschien een zekere stijfhoofdigheid, zoo spoedig na de
oprichting van het N.V.V. zijn leidende plaats in de vakbeweging verliet. Waarschijnlijk
zou hij nog van onberekenbaar nut in de Twentsche vakbeweging hebben kunnen zijn.
Hetgeen niet wegneemt, dat ook thans Tijhof’s naam en werk in eere bewaard zal blijven als
een der allerbeste uit den eersten tijd.”
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De stakingen van 1924 en 1932
- bevolkingsontwikkeling
Tussen 1824 en 1928 groeit de bevolking in Enschede met 260% en in Lonneker met 246%.
Deze groei maakt Enschede tot één van de snelst groeiende gemeenten met meer dan
20.000 inwoners. Op de ranglijst van groeiers neemt ze de derde plaats in. De 50.000
inwoners wordt op 1 januari 1929 gepasseerd en samen met Lonneker zijn er op die datum
ruim 76.000 inwoners. De snelle groei van Enschede zet zich in de tachtiger jaren van de
negentiende eeuw voort, om de hoogste groei te bereiken in de negentiger jaren. Daarna is
de groei gematigder. De bevolkingsgroei is voor een voornaam deel immigratie. De
toepassing van stoomkracht doet, zoals we al eerder vermelden, de stad groeien. Niet alleen
trekt het wevers naar de stad, maar door de bouwactiviteiten die de groei van de stad met
zich meebrengt, ook bouwvakkers. Twente is omstreeks 1890 nog arm aan ambachtslieden.
Van de 97 timmerlieden zijn er 93 afkomstig van elders. Aan het eind van de negentiende
eeuw begint de trek naar de stad vanuit Noord-West Overijssel en Friesland. Deze trek
wordt bevorderd door de commissaris van de koningin in Friesland die per brief, de
gemeenten met veel werklozen, daartoe aanmoedigt. De werkloosheid is vooral in de
veenstreken erg hoog. Ook de predikanten ijveren voor emigratie vanuit de arme
veenstreken naar Twente en Enschede waar werk is in de textielindustrie. Na de Eerste
Wereldoorlog krijgt de immigratie een nieuwe impuls. De regering voert een
werkloosheidsbeleid door het stimuleren van migratie van werkloze werknemers. Met
subsidie worden veenarbeiders vanuit Drente naar de Twentse textielindustrie verhuisd.

- crisis
De katoenindustrie kent tijdens de Eerste Wereldoorlog een probleem met de aanvoer van
grond- en brandstoffen. Al vanaf de eerste oorlogsjaren stagneert de aanvoer van katoen uit
de Verenigde Staten. In 1918 houdt de aanvoer volledig op. Een groot deel van de
katoenindustrie ligt in dat jaar deels of geheel stil. Voor de toekomstige ontwikkeling is van
nog grotere betekenis het wegvallen van de verbindingen met de traditionele afzetmarkten
in Oost-Azië. Het is de zwakke plek in de Nederlandse katoenindustrie. De in 1917
afgekondigde onbeperkte duikbootoorlog maakt het contact met de markten in het oosten
vrijwel onmogelijk. De wereld buiten Europa wordt tot economische zelfvoorziening
gedwongen met Japan in de hoofdrol. Spoedig, na het herstel van de verbindingen tussen
Nederland en de koloniën, botsen de Nederlandse- en Japanse katoenindustrie op elkaar.
Vrijwel de helft van de Nederlandse katoenexport is hierbij betrokken. Is in 1914 44% van
de in Nederlands-Indië ingevoerde ‘katoentjes’ uit Nederland afkomstig, in 1930 is dat
gezakt naar 29%. Het eerste decennium van het Interbellum28 wordt gekenmerkt door een
grillig conjunctuur verloop. Tot 1921 leidt de naoorlogse inhaalvraag tot een
hoogconjunctuur, maar daarna zet een tot 1923 doorwerkende crisis in. Begin 1924 keert
het tij tot het eind van de twintiger jaren.

- staking van 1924
De achturige werkdag, ontstaan door de invoering van een 48-urige werkweek in 1919,
heeft de arbeidstijden aanzienlijk doen afnemen. De woelige novemberdagen van 1919,
28
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waarin Troelstra in het parlement de revolutie afkondigt, zijn ook aan Enschede niet geheel
geruisloos voorbijgegaan. Twaalf november, de dag na Troelstra’s rede, houdt De
Eendracht een buitengewone ledenvergadering. Er wordt een petitie voor het
gemeentebestuur opgesteld met de eis ‘de steun’ te verhogen voor werknemers die in de
oorlog werkloos zijn geworden. Het benodigde geld zal voor de helft door de werkgevers
moeten worden opgebracht. Begeleidt door een enorme menigte werknemers die zich
daarvoor voor Ons Huis heeft verzameld, wordt de eis de volgende dag door de bestuurders
van De Eendracht overgebracht aan het gemeentebestuur. De onmiddellijke inwilliging van
het verlangen verrast de bond zeer. Bij de bonden leeft de verwachting, dat de vooroorlogse
verhouding tussen werkgevers en werknemers spoedig zal veranderen en de
werknemersorganisaties niet alleen zullen worden geaccepteerd, maar ook zullen worden
erkend als een volwaardige gesprekspartner. Spoedig zal deze gedachte illusie blijken te
zijn.
Één van de middelen, waarmee de Twentse werkgevers de gevolgen van de oorlog willen
terugdringen - hoge lonen en een achturige werkdag - is arbeidsduurverlenging en indien
deze niet wordt geaccepteerd, een loonsverlaging.
Het conflict in 1923-’24 is wel de ernstigste, welke de Enschedese industrie heeft
doorgemaakt. Op 4 december 1922 wordt een loonsverlaging van 10% doorgevoerd. Deze
verlaging wordt door de bonden geaccepteerd. In november 1923 wordt opnieuw een
verlaging van 10% afgekondigd, nadat de werknemers hebben geweigerd een
arbeidstijdverlenging tot 53 uur te aanvaarden. De werknemers zijn eenvoudig weg voor de
keus gesteld: 10% loonsverlaging of 10% verlenging van de arbeidstijd. Er wordt geen
overeenstemming bereikt, ofschoon de confessionele organisaties tot enige concessie ten
aanzien van het overwerk bereid zijn. Op 29 oktober 1923 breekt de staking uit bij weverij
Kremersmaten. De keus voor dit bedrijf is bewust. De bonden verwachten dat het wapen
van de uitsluiting wel gebruikt zal gaan worden. Ze kiezen daarom als start een enkel bedrijf
waar de organisatiegraad hoog is. Een maand later - op 26 november - volgt de uitsluiting
die 22.000 werknemers in 39 bedrijven in de strijd betrekt. In Twente en de Achterhoek,
tot aan Deventer en Winterswijk toe, ligt de textielindustrie stil. Het middel van uitsluiting
faalt voor de eerste maal. De fabrikanten zijn genoodzaakt de uitsluiting op te heffen,
terwijl de staking bij Kremersmaten doorgaat. Gesteund door de hele Nederlandse
vakbeweging wordt het voor de werknemers een principiële strijd tegen het kapitalisme in
de Twentse katoenindustrie. Voor de werkgevers is het een kwestie van gezag naast de
loonkwestie. In de loop van het conflict komen partijen een aantal malen bijeen voor
bemiddeling. De bemiddelingsresultaten variëren van 5% tot 7,5% loonsverlaging in
combinatie met toeslagen en een overwerkregeling. De bemiddelingsresultaten zijn
telkenmale of voor de werkgevers of voor een deel van de bonden onvoldoende en worden
afgewezen. Op 30 april 1924 wordt een bemiddelingspoging gedaan door rijksbemiddelaar
Van IJsselstein. De Eendracht en de Landelijke Federatie van Textielarbeiders (LFT) laten
weten geen heil te zien in de bemiddeling en verlaten de bijeenkomst. Unitas en St.
Lambertus zetten het overleg voort. Het voorstel van de rijksbemiddelaar houdt in:
7,5 % loonsverlaging
1,50 toeslag per week voor kostwinnaars gedurende vier maanden
een overwerk regeling waarin werkgevers tot maximaal 130 uur overwerk kunnen
laten verrichten
Unitas, St. Lambertus en de werkgevers aanvaarden dit voorstel. De leden van beide bonden
gaan met het voorstel akkoord, wat deze organisaties op 3 mei 1924 aan de
rijksbemiddelaar laten weten. Na 3 mei wordt een verbod tot samenscholing nodig geacht
omdat de werknemers het onder elkaar oneens zijn over de vraag of het werk moet worden
hervat. Op 5 mei 1924 gaat een gedeelte van de werknemers weer aan het werk.
Geconfronteerd met het verlopen van de staking roept De Eendracht haar leden werkzaam
buiten Enschede, Goor en Neede op weer aan het werk te gaan. In deze drie plaatsen heeft
De Eendracht de meeste leden. Ze roept de leden die in fabrieken werken in de drie

genoemde plaatsen waar De Eendracht niet de meerderheid heeft ook op het werk te
hervatten. De Eendracht besluit dus om het ‘stakingsfront’ te versmallen en door te staken
bij die bedrijven waar zij de meerderheid in leden heeft. De ongeorganiseerden die mee
blijven staken worden door De Eendracht gesteund, maar dat kan alleen door de
stakingsuitkeringen van de leden omlaag te doen. Het conflict komt nu echter snel tot een
einde. De scheuring, door Unitas en St. Lambertus in het stakingsfront aangebracht, blijkt
noodlottig voor de actie. Op 20 juni geeft het hoofdbestuur van De Eendracht op een
algemene ledenvergadering haar leden het advies het werk te hervatten aangezien
voortzetting van de staking in de gegeven omstandigheden zinloos is. De LFT geeft haar
leden een gelijk advies. Op 23 juni gaan ook de leden van de ANBT De Eendracht en de
LFT weer aan het werk, zonder dat echter het vertrouwen in de kracht van de organisatie is
geschokt. De Eendracht, die in 1910 nog geen 2.000 leden telt, is in 1923 gegroeid tot
12.000 leden. De staking heeft 8 maanden geduurd en eindigt met een gedeeltelijke
overwinning voor de werknemers. Wanneer de christelijke en de katholieke bond meer
financiële veerkracht hadden gehad, zou dit conflict, waarop de ‘moderne’ bond met trots
terugziet, met een beter resultaat zijn geëindigd. De loonsverlaging is ‘beperkt’ tot 7,5 %,
de werktijden worden niet verlengd en er is overeenstemming bereikt over een
overwerkregeling.
Een opmerkelijk feit bij deze staking is dat de werkgevers geweigerd hebben de boeken op
tafel te leggen om daarmee aan te tonen dat een loonsverlaging noodzakelijk is. De boeken
zijn ook later nooit ‘op tafel’ gekomen. Eerst in 1994 kunnen de auteurs van Katoen voor
Indië de boeken inzien. Alhoewel de conclusie van de auteurs mild is ten aanzien van de
noodzaak tot loonsverlaging, laten de door hun gepubliceerde cijfers geen andere conclusie
toe dan dat die noodzaak er niet was en in ieder geval geen maandenlang conflict van de
zijde van de werkgevers rechtvaardigt. Slechts in 1920 is met verlies gewerkt. Overigens na
ongekende winsten in 1918 en 1919. In 1921 is er al weer winstherstel en ook in de jaren
daarna is er sprake van winst. De loonkosten in 1923 zijn 17% van de totale kosten. Zelfs
een loonsverlaging van 10 % is dan slechts een geringe bijdragen in de reductie van de
kosten. De werkgevers waren er dus bewust op uit om in ieder geval een deel van de
gevolgen van de dalende conjunctuur op de werknemers af te wentelen, zelfs in het besef
dat die bijdrage slechts van geringe betekenis kan zijn. Puur prestige is het waar het de
werkgevers omgaat: “Eerst moet de strijd uit zijn met een volledige overwinning van de
werkgevers en op Kremersmaten het werk tegen het verlaagde loon hervat zijn, ook al moet
het drie maanden langer om gevochten worden. Tegen elke prijs moet het denkbeeld, dat er
ook maar enige medezeggenschap is verkregen, op welke manier dan ook, worden
voorkomen.”
De botsingen zijn weliswaar minder talrijk dan vroeger, maar ze grijpen in alle opzichten
dieper in. De fabrikanten zien hun bedrijf maandenlang stilstaan en ook de werknemers
moeten forse financiële offers brengen. Opvallend is bijvoorbeeld het tegoed bij de
Rijkspostspaarbank. In alle jaren is er sprake van een positieve inleg. In 1924 echter moet
de bank 180.000 gulden van de te goeden uitkeren.
Uit de lange geschiedenis van de conflicten blijkt wel, dat de sfeer nog niet aanwezig is, dat
de groepen elkaar als gelijke partijen tegemoet kunnen treden. De bonden klagen over de
stroefheid waarmee het contact met de organisatie van fabrikanten plaats heeft.
Hoofdzakelijk beperken de besprekingen zich tot de door de werkgeversorganisaties geuite
wensen. De werkgevers spreken over de heerszucht en de tirannie van de vakbonden, wiens
wensen geen rekening houden met de concurrentiepositie van de bedrijven.
Na beëindiging van het conflict is overwogen om door de arbeidersbeweging een fabriek te
stichten met gunstiger arbeidsvoorwaarden. De moeilijkheid om kapitaal bijeen te krijgen
doet van het plan afzien.
In 1926, dus twee jaar na het langdurige arbeidsconflict in de textielindustrie, als één der
fabrikanten zijn personeel een feest aanbiedt, blijven er van de 1.200 slechts 80 thuis. Van

wrok lijkt dus geen sprake. Het is natuurlijk ook goed mogelijk dat je je beter maar wel kunt
laten zien. Ook degenen op wie de slagen van de strijd hard zijn neergekomen, spreken
vaak, zonder bitterheid over de bejegeningen die ze toch als een groot onrecht moeten
hebben gevoeld. Gemoedelijkheid en verdraagzaamheid kenmerken het Enschedese leven.
Een ernstige botsing met de Losserse bevolking op een propagandatocht wordt in de
herinnering eerder een opmerkelijk gebeuren dan een ongewroken aanslag.

- de textielindustrie
Er zijn eind 1927 in Enschede en Lonneker gezamenlijk 11 spinnerijen waarin 587.000
spillen zijn opgesteld. In 24 weverijen staan bijna 18.000 getouwen. Meer dan 13.000
werknemers verdienen er hun brood onder wie 4.300 vrouwen.
De capaciteit van alleen de Enschedese spinnerijen is meer dan 50% van de totaal
opgestelde capaciteit in Nederland. Het aantal getouwen is in relatie tot Nederland bijna
36%. Het geeft aan welke concentratie van spin- en weefcapaciteit in Enschede aanwezig is.
Het aandeel van werknemers werkzaam in Enschede in de textielindustrie t.o.v. de gehele
Nederlandse textielindustrie is slechts 34%. Hieruit valt af te leiden dat de
arbeidsproductiviteit in Enschede hoger is dan gemiddeld.
Een belangrijk aantal van de katoenbedrijven zijn in verticale zin uitgegroeid. Een groot
deel, zoniet alle, van de bewerkingen van vezel tot marktproduct wordt binnen één bedrijf
uitgevoerd. De meeste fabrieken zijn familiebezit en het komt nogal eens voor dat de
verschillende familieleden zich hebben gespecialiseerd. De goedkope stapelproducten dat wil zeggen op voorraad produceren - zijn vrijwel verleden tijd. Vanwege concurrentie
met lagelonenlanden is er gekozen voor een technisch hoogwaardiger product, waar ook een
hogere prijs voor gevraagd kan worden. Het fluweel, het peau de pêche, het kunstig
geweven- , bedrukt- of geverfd katoen die onder allerlei en soms zelfs uitheemse namen in
de etalage prijkt komt meestal uit Enschede.

- wereldcrisis
In tegenstelling tot de industrie in het algemeen treft de wereldcrisis van 1929 de
katoenindustrie reeds aan in een dalende conjunctuursituatie en daardoor komt de crisis des
te harder aan. Van de economisch betrekkelijk gunstige situatie in de eerste jaren na de
Eerste Wereldoorlog wordt gebruik gemaakt om de achterstand van de spinnerijsector in
verhouding tot de weverijen in te lopen. Tijdens de jaren 1914-1918 heeft men ervaren, hoe
riskant het is om van het buitenland afhankelijk te zijn voor de garenvoorziening. Tussen
1924 en 1930 wordt het aantal spillen uitgebreid met 53%, terwijl de weefcapaciteit ook
nog stijgt met 13%. Aan de laatste stijging draagt de befaamde modernisering van Ten Cate
in Almelo bij door 900 Zwitserse weefautomaten te installeren. Het getouw met de
automatische spoelwisselaar is daarmee definitief geïntroduceerd in Nederland. Door de
modernisering en de capaciteitsuitbreiding wordt 72% van het garengebruik in het
binnenland geproduceerd. Het zijn wel vrijwel allemaal grove garens, de zogenaamde lage
nummers. In internationaal verband gezien staat de Nederlandse katoenindustrie in 1930 op
de achtste plaats. In dat jaar staat in Nederland als gevolg van de crisis ruim 10% van de
capaciteit stil, in geheel Europa 20% en in Engeland zelfs 43%. De katoenindustrie is een
factor van betekenis in de Nederlandse economie. In het topjaar 1928 is de afzet 240
miljoen gulden, daarmee neemt de katoenindustrie zo’n 2/3 van de gehele textielindustrie
voor haar rekening. De textielindustrie is na de metaal en de bouw de derde industrie. Na
1929, nadat de beursval van New York de grote economische depressie met haar massale
werkloosheid inleidt, wordt door een samenloop van omstandigheden de eertijds zo
bloeiende katoenindustrie aan de rand van de afgrond gebracht.

- de staking van 1931-’32
Zonder enig overleg is in de spinnerijen het aantal te bedienen machines met de helft
uitgebreid en in sommige gevallen zelfs verdubbeld. In de weverijen is het niet anders. Was
het voor een paar jaar gebruikelijk, dat de wever 6 getouwen met behulp van een leerling
bedient, thans bedienen grote groepen wevers 6 getouwen in hun eentje en hebben vele
wevers reeds 8, 10 of 12 getouwen te bedienen. De verbittering stijgt verder als
tegelijkertijd een tariefsverlaging wordt toegepast. Enig systeem valt er niet in te ontdekken.
Het wordt door de werkgevers met willekeur toegepast. Het effect is dat er meer machines
moeten worden bediend tegen verlaging van het loon. Gemiddeld betekent het een
tariefsverlaging van 20% tot 30%. Aangezien de werkgevers van mening zijn dat - vanwege
het stukloon - door het bedienen van meer machines het zelfde loonniveau gehaald kan
worden, wensen ze een loonsverlaging van 10%. De staking wordt op 16 november 1931
bij Jannink door de bonden geproclameerd. Dat de staking juist bij Jannink wordt
uitgeroepen, heeft als achtergrond, dat bij dit bedrijf de rationalisatie wel het hardst wordt
doorgevoerd. In eerste instantie is door de bonden getracht de ontwikkeling bij Jannink als
een aparte zaak te behandelen. Het opvoeren van het aantal te bedienen getouwen wordt
door de bonden beantwoord met een eis voor loonsverhoging. Naast de eis voor goede
garens wordt een loon gevraagd van 33, 34, 35 of 36 gulden al naar gelang er acht, negen,
tien of twaalf getouwen worden bediend. De eis gaat gepaard met een ultimatum. Indien
vóór 14 oktober 1931 geen bevredigend antwoord is ontvangen, dan zullen de 450 wevers
die bij Jannink werken in staking gaan. Op verzoek van de rijksbemiddelaar wordt het
ultimatum 14 dagen opgeschort. Uitgenodigd voor een conferentie op 21 oktober door de
werkgevers gaan de bonden daarnaar toe in de veronderstelling dat er gesproken zal worden
over de arbeidsvoorwaarden. Als blijkt dat de werkgevers feitelijk een loonsverlaging van
5% afkondigen en daarvoor de medewerking van de bonden verwachten, is dat een stevige
koude douche voor de werknemersonderhandelaars. Hoewel ook de bonden moeten
erkennen dat het economisch gezien niet goed gaat, kunnen zij niet accoord gaan met de
loonsverlaging. Het is vooral de houding van de fabrikanten die kwaad bloed zet. Al vóór
de conferentie van 21 oktober hebben de werkgevers de muurbiljetten laten drukken om de
loonsverlaging bekend te maken. Inzake de controverse bij Jannink wordt op 22 oktober
door de rijksbemiddelaar een voorstel gedaan voor een onderzoek naar de tarieven.
Wederom wordt het ultimatum 14 dagen opgeschort. Op 4 november maakt de
rijksbemiddelaar de resultaten van het onderzoek bekend en geeft hij als zijn mening; dat
een krachtige rationalisatie van de bedrijfstak noodzakelijk is en er gezien de economische
gang van zaken er geen sprake kan zijn van verhoging van de loontarieven. De algemene
loonsverlaging van 5% komt ook aan de orde. Over de beide zaken, de loonsverlaging en de
kwestie Jannink doet de rijksbemiddelaar een voorstel die als volgt luidt:
De loonsverlaging van 5% wordt aanvaard met uitzondering van:
- de kostwinners die minder dan 20,- verdienen
- de werknemers bij Jannink wier werk ‘gerationaliseerd’ is
- overeenkomstige groepen in andere bedrijven
- de werknemers die 42 of minder uren per week werken
Het voorstel wordt door de werkgevers afgewezen, evenals het voorstel om de
rijksaccountant een onderzoek te laten instellen naar de noodzaak om de lonen te verlagen.
Op 11 november is er nogmaals een bijeenkomst onder leiding van de rijksbemiddelaar.
Deze doet opnieuw compromisvoorstel welke in grote trekken gelijk is aan het voorstel dat
hij deed op 4 november. De werkgevers gaan nu accoord, maar behouden hun vrijheid van
handelen indien de werknemers het voorstel geheel of gedeeltelijk zullen verwerpen. Op
een landelijke bijeenkomst die de bonden nog diezelfde avond beleggen wordt het voorstel
verworpen.
In een telegram aan de rijksbemiddelaar wordt het standpunt van de bonden bekend

gemaakt.
“Kunnen uw bemiddelingsvoorstel inzake loonsverlaging niet aanvaarden.
Gebleken is dat tegen deze loonsverlaging niet gestaakt zal worden. Betreffende
de kwestie Jannink, die losstaat van de algemene loonsverlaging, is besloten
aanstaande Maandag de aangekondigde staking te doen doorgaan. Namens de vier
samenwerkende organisaties,
G. Rengelink
voorzitter ‘De Eendracht’.
De wevers bij Jannink gaan op maandag 16 november in staking. Hoewel de stemming
‘broeierig’ genoemd kan worden, wordt het parool om niet in staking te gaan tegen
algemene loonsverlaging, behoudens bij Stoomspinnerij Twente te Almelo, opgevolgd. Bij
Jannink wordt er alles aan gedaan om de staking te breken. Kantoorpersoneel en touwbazen
trachten, met behulp van een twaalftal in allerijl geworven Duitse arbeidskrachten, de
fabriek aan de gang te houden. Door middel van advertenties in Duitse kranten en door
gesprekken met de Duitsers lukt het de bonden de Duitsers weg te laten blijven. Jannink
tracht de werknemers die in een fabriekswoning wonen te intimideren met opzegging van
de huur. Ook huisbezoek wordt niet geschuwd om met name de vrouwen van de stakers
onder druk te zetten.
De werkgevers reageren niet als voorheen met een uitsluiting. Het hongerwapen, zoals het
in werknemerskringen wordt genoemd, heeft in de staking van 1924 gefaald. Er wordt
gezocht naar een nieuw wapen en dat wordt gevonden door een strafverlaging op het loon
van 5% in de gehele Twentse textiel af te kondigen. De morele verontwaardiging is groot.
Zelfs de burgerlijke pers spreekt er schande van. Een bestuurder van de afdeling Borne van
De Eendracht zegt het zo: “Och, om die 5 % daar gaat het nog niet zozeer om; maar dat
optreden van de fabrikanten, die strafmaatregel der fabrikanten, dat kun je niet hebben”. Er
ontstaan spontane stakingen waar de bonden niet achter wensen te gaan staan. De kosten
zouden, door de mogelijkheid van schadevergoeding die werkgevers van hun werknemers
zouden kunnen eisen, alleen al voor ANBT ‘De Eendracht’ 300.000 kunnen gaan
bedragen. De Federatie van Vrije Textielarbeiders roept op tot strijd. De Eendracht komt
daarmee in een lastig pakket. Ze wil de verstandhouding met St. Lambertus en Unitas niet
bederven terwijl deze organisaties de acties tegen de 5% loonsverlaging niet wensen te
steunen.

Midden december wordt bij meer fabrieken het werk neergelegd. Als het hoofdbestuur van
De Eendracht in Enschede bijeenkomt verzamelen duizenden werknemers zich rond ‘Ons
Huis’. ‘Breekijzeravond’ wordt dat later wel genoemd. De leden van De Eendracht dwingen
het bestuur de stakingskas te openen. De staking wordt nu algemeen en uiteindelijk zijn
zo’n 16.000 werknemers bij de staking betrokken. Begin januari 1932 wordt een verbod tot
samenscholing afgekondigd. Voor de handhaving van rust en orde zijn in de stad ongeveer
60 marechaussees en veldwachters aanwezig. Op 26 februari 1932 stellen de fabrikanten
een compromis voor ten aanzien van de algemene loonsverlaging (enig uitstel voor het
invoeren van de tweede loonsverlaging van 5%) en arbitrage inzake het geschil bij Jannink.
De confessionele organisaties accepteren dit voorstel en roepen hun leden op weer aan het
werk te gaan. De Eendracht gaat niet akkoord, maar wil de staking niet alleen voortzetten.
Als dit besluit aan de leden wordt voorgelegd, worden de bestuurders van De Eendracht
gemolesteerd. De politie ontruimt het gebouw, maar op straat blijft het nog geruime tijd
onrustig. Als het bestuur van De Eendracht aan het eind van de middag naar het station
gaat, worden ze door een groot aantal verbitterde leden gevolgd en krijgt voorzitter
Rengelink een klap voor zijn hoofd. Na twintig weken moeten de stakers capituleren. Door
de doorzettende economische crisis, door de reeds aanwezige grote werkloosheid kon de
staking onmogelijk worden gewonnen. Op 5 april 1932 wordt de staking beëindigd. Vele
duizenden worden ontslagen, de overigen moeten de loonsverlaging noodgedwongen wel
slikken. Na de loonsverlaging van 10% vindt formeel geen verdere loonsverlaging meer
plaats. In de praktijk echter daalt het inkomen nog verder. Door rationalisaties is het de
meeste werknemers niet meer mogelijk het vroegere loon te halen. Een volwaardig wever
die in 1928 23,- tot 25,- per week verdiend, komt in 1937 niet verder dan 18,- tot 21,-.
De loonsverlaging in de textielindustrie is groter dan die in de meeste ander industrieën.
Vele volwaardige werknemers zijn gedegradeerd tot hulpkrachten, waardoor zij minder dan
10,- per week verdienen. Slechts enkelen, zeer goed geschoolde werknemers in de textiel,
kennen een loonsverlaging die in verhouding staat tot de vermindering van de kosten voor
levensonderhoud, die in de meeste gemeenten kan worden ingeschat op 18%.
Door de rationalisatie staat de werkgelegenheid sterk onder druk. Het komt voor dat in een
weverij bij gelijkblijvende bedrijfsbezetting het aantal arbeidsplaatsen in een tijdsbestek
van enige jaren met 55% daalt.

- armoede
In sociaal opzicht zijn de gevolgen van de crisis rampzalig. De werkloosheid stijgt in heel
Twente naar ongekende hoogte. Meer dan 30% van de inwoners van Enschede moet van
steun zien rond te komen. Het inkomen van de werkloze werknemers is sterker gedaald dan
de kosten van levensonderhoud. De steun bedraagt in Enschede 10,- á 11,- per week met
een toeslag van 1,50 per kind. Het zijn minimale uitkeringen met als toegift zo nu en dan
een blik vlees. De verlaging van het besteedbare inkomen zowel voor werkenden als voor
niet-werkenden heeft zijn gevolgen op de welvaart. Goede gegevens, in de vorm van
budgetten, zijn niet direct voor handen; daardoor ontbreekt het inzicht hoe het met de
voeding is gesteld. Feit is wel dat 22% van de schoolgaande kinderen gebruik maakt van
schoolvoeding. Hierdoor blijft een verschijnsel als ondervoeding waarschijnlijk uit. Dat er
armoede is blijkt ook uit het feit dat de organisatie “Winterhulp” in 1935 en 1936, ondanks
de laag gestelde normen ten aanzien van het inkomen, aan 4.000 personen en gezinnen
steun verleend voor kleding.
Vele honderden hectare heidevelden worden als werkverschaffing ontgonnen. Talloze
textielarbeiders worden ingezet bij de aanleg van het Twentekanaal. Voor een hongerloon
worden duizenden gedwongen tot zwaar graafwerk. In deze jaren loopt het geboortecijfer in
Enschede met 18% terug. Het aantal gevallen van tuberculose stijgt terwijl dat elders in
Nederland juist afneemt. De prostitutie, tot dan toe een vrijwel onbekend verschijnsel in

Enschede, doet zijn intreden.

- ledenverlies
De ontwikkeling van het ledental van de drie voornaamste vakbondsafdelingen in Enschede
is tot 1931 positief. Nadat de staking in 1932 is mislukt en loonsverlaging toch doorgang
vindt, daalt de samenhorigheid onder de werknemers. Daarbij speelt natuurlijk ook de
toenemende werkloosheid een rol. De ontmoediging ten gevolge van een verloren staking
wordt bij veel vakbondsleden nog vergroot door de apathische levenshouding die werklozen
veelal kenmerkt door het gebrek aan perspectief wat zij hebben. Daaruit is het te verklaren
dat het ledental van De Eendracht in 1937 28% lager is dan tien jaar daarvoor. Bij St.
Lambertus en Unitas is de daling 22% respectievelijk 9%. Het valt natuurlijk op dat bij De
Eendracht, de strijdbaarste van de drie, de terugval het grootst is. De vakbondsleiders wijten
de terugloop aan verlies van het solidariteitsgevoel door de verloren staking, het gedaalde
welvaartspeil en de grote werkloosheid. Bovendien wijzen ze op de sterke stijging van de
arbeidsintensiteit met als gevolg: afmatting die de strijdbaarheid van de werknemers
vermindert. Een typisch voorbeeld daarvan is de sluiting van de Enschedese kaderavondschool van het socialistische Instituut voor Arbeidersontwikkeling. Na het volbrengen
van de zware dagtaak missen de leerlingen de energie om zich op de studie te concentreren.

- samenvoeging Enschede en Lonneker
Het is geen toeval dat de in vele opzichten zo verschillende gemeenten Lonneker en
Enschede verenigd worden in 1934, op het moment dat de crisis haar hoogtepunt nadert.
Gedurende meer dan 15 jaar heeft het landelijke Lonneker zich met felheid verzet tegen
annexatie. De Lonneker landbouwers vrezen dat hun belangen in een gemeenteraad met een
stedelijke overheersing niet goed zullen worden behartigd. Economische- en sociaalpsychologische tegenstellingen verhinderen de samenvoeging. Als, nadat de crisis zich
enige jaren heeft voortgezet, echter blijkt dat de gemeentefinanciën van Enschede er
gunstiger voorstaan dan die van Lonneker, komt de vereniging van beide gemeenten nog
betrekkelijk snel tot stand. Zo overbrugt de crisis de kloof tussen stad en land.
De crisis heeft ook zijn gevolgen voor de bevolkingsontwikkeling. Niet onbekend is het
verschijnsel dat gedurende een economische crisis het geboorteaantal daalt. Voor Enschede
is deze wel heel opvallend. Tussen 1929 en 1939 loopt het aantal levend geborenen van
19,3 per 1000 inwoners terug naar 15,8. Een daling met meer dan 18%. De crisis bevordert
ook de emigratie. In 1932, het derde crisisjaar, is er voor het eerst sprake van meer
‘vertrekkers’ dan ‘vestigers’. Eerst in 1936 is er weer sprake van een vestigingsoverschot.
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Twijfel en opheffing
- bezetting
Tussen 10 en 14 mei 1940 veroverde het Duitse leger het Nederlandse grondgebied.
Hoewel, binnen het NVV en de aangesloten bonden, bekend kan worden geacht wat
daarvan de gevolgen zullen zijn voor de arbeidersorganisatie, zijn er nog geen gedragslijnen
ontwikkeld. Wel is in 1939, op initiatief van ANMB 29-voorzitter Henk van den Born, de
‘Coöperatieve Beleggingsbank’ opgericht door de ANMB en het NVV. Door geld te
beleggen in Engeland, de Verenigde Staten en Canada wordt ruim vijf miljoen gulden
buiten de bedreigde landsgrenzen gebracht. Al op 16 juli 1940 krijgt het bestuur van het
NVV en de voorzitters van de aangesloten bonden op een bijeenkomst in hotel Parkzicht te
horen, dat de nationaal-socialist Henk Woudenberg de leiding van het NVV overneemt.
Volgens Henk van den Born is hij bij die gelegenheid de enige die stelt, dat de bestuurders
moeten weigeren hun werk voort te zetten. Voorzitter en secretaris van het NVV, Kupers en
De La Bella worden ontslagen. De La Bella zal later worden gearresteerd. In het
concentratiekamp Amersfoort wordt hij doodgeslagen.
Secretaris van de ANMB en redacteur van De Metaalbewerker, Gijsbert van der Houven,
krijgt een week later een nationaal -socialistisch propagandastuk getiteld ‘Trouw aan het
beginsel’, bedoeld voor de voorpagina van het bondsblad. In eerste instantie weigert Van
der Houven dit stuk op te nemen. In tweede instantie neemt hij het stuk wel op, maar niet
voor hij eerst in De Metaalbewerker tekst en uitleg heeft gegeven. Daarop wordt Van der
Houven, op zaterdagmorgen, 17 augustus 1940, per aangetekende brief ontslagen. In
dezelfde postzending bevindt zich een afschrift van een brief aan de NSB’er H.C. Ebeling
die als nieuwe secretaris is benoemd. Henk van der Born stuurt de volgende dag een brief
aan alle afdelingen van de bond, waarin hij het vertrek van Van der Houven aankondigt
zonder daarbij zijn verontwaardiging daarover onder stoelen of banken te steken. Dit leidt
er toe dat op 20 augustus Van der Born eveneens wordt ontslagen.

- nationaal-socialistische reorganisatie
De greep van de nationaal-socialisten op het NVV en de aangesloten bonden wordt steeds
sterker. Al in het najaar van 1940 wordt een grondige reorganisatie aangekondigd,
overeenkomstig het ‘leidersbeginsel’. De reorganisatie heeft twee hoofdlijnen: de
hervorming van het NVV en de aangesloten bonden zelf, en gedwongen fusie met de andere
organisaties. Binnen het NVV zelf wordt de vakcentrale het machtigste orgaan. Op de
diverse beleidsterreinen (sociaal-economische zaken, juridische zaken, organisatie en
personeel, etc.) worden ‘leiders’ aangesteld. De bonden worden uitvoerende organen van de
vakcentrale. De in 271 plaatsen bestaande ‘bestuurdersbonden’, samenwerkingsorganen op
afdelingsniveau van de bij het NVV aangesloten bonden, worden vervangen door 72
districten. Deze zullen ook de contributie gaan innen. De bonden verliezen daarmee hun
financiële onafhankelijkheid.

- Twente
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De Duitse bezetting leidt in NVV kring tot de discussie of het werk moet worden
voortgezet. De conclusie van het NVV bestuur is: afwachten en doorwerken. Deze oproep
wordt vrijwel algemeen opgevolgd. De plaatselijke Twentse bestuurders besluiten hun eigen
weg te gaan. Zij geloven er niet in dat gelijkschakeling zal uitblijven. Nationaal-socialistisch propaganda materiaal wordt naar het NVV teruggestuurd en Joden, of dat nu leden
zijn of bestuurders, worden niet uit de organisatie gezet. Een belangrijk inspirator van dit
verzet is de socialist Scheps. Hij legt de nadruk op het morele verzet tegen de Duitsers.
Scheps pleit voor het leeglopen en het ondergronds gaan van het NVV. Scheps wordt
uitgenodigd om lezingen te houden en zo komt hij in contact met de Twentse vakbeweging.
Scheps spreekt, naar men zegt, op wel zo’n 260 bijeenkomsten over geestelijke
weerbaarheid en mede hierdoor wordt de ‘geest van verzet’ aangewakkerd. In 1941 worden
het NVV en de aangesloten bonden gecentraliseerd en verliezen de bonden iedere
zelfstandigheid. Deze reorganisatie wist de laatste resten van democratie uit en het stempel
van de NSB wordt sterker. Collectief verzet wekt deze gelijkschakeling alleen in Twente.
De Twentse bestuurdersbonden zijn van opvatting dat tegen het nationaal-socialisme slechts
de afbraak van de legale organisatie een antwoord is. Door een confrontatie van Van Es,
voorzitter van de Enschedese bestuurdersbond met de NSB'er Woudenberg, wordt de eerste
ontslagen. Het ontslag wekt niet alleen in Enschede maar ook in Almelo en Hengelo de
nodige beroering. Het heeft tot gevolg dat de Twentse bestuurders hun functies neerleggen.
Bij honderden treden de leden en de bestuurders uit de organisatie. In Enschede gaat dat
wat moeizamer dan in in Hengelo. De textielwerknemers in Enschede zijn voor een deel
werkloos en aangewezen op de werklozekas die wordt beheerd door de bond. In Hengelo is
dat met de metaalwerknemers niet het geval. Van de 1872 leden die de ANMB gezamenlijk
in Almelo, Enschede en Hengelo bij de aanvang van de oorlog bezit, zijn er uiteindelijk niet
meer dan 146 over. In Almelo is zelfs sprake van een totale leegloop en opheffing van de
afdeling. Woudenberg zelf komt naar Twente. In diverse vergaderingen tracht men de
Twentse bestuurders door overreding of intimidatie ertoe te bewegen op hun post te blijven.
In april 1941 togen de voorzitter van de ABTK ‘De Eendracht’ Stuvé en penningmeester
Landman van de ANMB naar Twente. Samen vertegenwoordigen zij de belangrijkste
bonden in Twente. Landman zou bij deze gelegenheid toespelingen hebben gemaakt op
risico’s als gevangenis en concentratiekamp. Dit optreden van Landman wordt hem in
Twente nooit vergeven. De Twentse bestuurders blijven bij hun mening met als gevolg dat
de voorzitters van de bestuurdersbonden van Enschede, Almelo en Hengelo Van Es, Tabak
en Visser worden gearresteerd. Ook J.B. Vlam en H. van Asselt secretaris van
respectievelijk de Hengelose en de Enschedese bestuurdersbond zitten enige tijd gevangen.
Het Twentse voorbeeld vindt nergens navolging, wat tot teleurstelling en verbijstering leidt.
Van Es komt na ruim een jaar weer vrij. Tabak en Visser komen in een concentratiekamp
om.

- staking
In april 1943 worden er op verzoek van het Arbeidsfront bij de fabrieken
bedrijfsvergaderingen gehouden. Er zal door propagandisten van het front over de
doelstelling van het Arbeidsfront worden gesproken. De vergaderingen worden een fiasco.
Vrijwel door niemand worden ze bezocht. Op 29 april 1943 nemen veel werknemers die op
weg zijn van huis naar hun werk, na de middagpauze kennis van hetgeen op één van de vier
grote bulletins wordt bekend gemaakt bij de drukkerij van Smit & Zn. De Nederlandse
militairen zullen worden teruggevoerd in Duitse krijgsgevangenschap. De maatregel wordt
direct in de fabrieken besproken en als reactie op het bericht breekt ‘s middags om ongeveer
half drie bij Stork een staking uit, die spontaan gevolgd wordt in andere bedrijven. Alle
fabrieken in Twente worden stilgelegd door de werknemers. Dat de staking zo snel over
slaat is onder meer te danken aan het drukke telefoonverkeer. Van Heek in Enschede wordt

bijvoorbeeld gebeld vanuit Hengelo met de vraag: “Hengelo staakt, staakt u ook?” Ook in
andere delen van het land wordt gestaakt, zij het in het Westen met mondjesmaat. De schrik
voor de terreur die volgde op de Februari-staking zit er nog diep in. Als reactie wordt er
direct in een aantal provincies, waaronder Overijssel, door het Rijkscommissariaat het
politiestandrecht afgekondigd. Dit standrecht houdt onder meer in dat tussen 20 en 6 uur
iedereen binnen moet zijn. Bij overtreding wordt direct geschoten. Samenscholing van meer
dan vijf personen is verboden en uitbetaling van loon aan stakers is dat eveneens. In de loop
van de avond worden op straat een aantal personen doodgeschoten die het avondverbod
negeren. Ook worden er een aantal opgepakt. Ook op zaterdag 1 mei ligt het werk bij
praktisch alle fabrieken stil. Door de Duitse autoriteiten wordt gedreigd met doodschieten
van al degenen die niet aan het werk gaan. Op maandag 3 mei wordt het werk hervat,
behoudens bij Jordaan in Haaksbergen. De stakers worden door de Grüne Polizei van huis
gehaald. Een zevental verliest het leven, doordat ze, zogenaamd ‘op de vlucht’, met een
mitrailleur worden neergemaaid. Een achtste wordt de volgende dag opgepakt en
gefusilleerd. Door de bezetter wordt op 5 mei bekendgemaakt dat o.a. F.M. Loep,
bedrijfsingenieur bij Stork, ter dood is veroordeeld vanwege het, door passief gedrag,
steunen van de staking. Het vonnis is dan reeds voltrokken.

[Hoofdstuk 17]

Wederopbouw
- opnieuw beginnen
Op 5 mei vieren we nog ieder jaar de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog en de
bevrijding van Nederland van het fascistische juk. Dit ondanks de nationale miezerigheid
die het te duur vindt om die dag jaarlijks tot nationale feestdag te verheffen. In 1945 kan
Nederland beginnen aan haar ‘herrijzenis’ zoals het Delftsblauwe gedenkbord met de heraut
te paard ons schallend laat weten. Dit typische gelegenheidsproduct zal menig schoorsteen
jarenlang sieren. Pasen 1945 brengt Twente de bevrijding en komt er een eind aan vijf jaar
Duits schrikbewind. De bevrijding van Enschede is op 1 april. Het aantal slachtoffers is
groot en ook de materiële schade is aanzienlijk. Van alles aan voorraden en
transportmiddelen is door de Duitsers weggesleept. Dertig procent van de in Nederland
opgestelde machinecapaciteit gaat in de oorlogsjaren verloren. Van enige vervanging kan in
de jaren 40-45 natuurlijk geen sprake zijn. Aanvankelijk hebben de textielfabrikanten in
Enschede getracht de fabrieken draaiende te houden door het invoeren van
werktijdverkorting. Als in de loop van 1941 de Amerikaanse en Russische import van
katoen wegvalt behelpt men zich nog een tijdlang met vervangende grondstoffen als
celvezels, vlasafval en zelfs papier en lompen. Ook de kolentoevoer stagneert, zodat de
ketels gestookt worden met bruinkool, hout en stobben. Een aantal bedrijven komen stil te
liggen door oorlogsschade. In oktober 1943 wordt Schuttersveld door bommen getroffen.
Het zelfde lot ondergaan de Enschedese Katoenspinnerij en de spinnerijen Oosterveld en
Tubantia. Op 22 februari 1944 worden door een bombardement 5 textiel- en 11
confectiebedrijven getroffen. Ze branden allen tot de grond toe af. De productie komt in het
laatste oorlogsjaar vrijwel stil te liggen.
Rooskleurig is de situatie bij de bevrijding dus niet. De conditie van de werknemers is door
slechte voeding eerst langzaam en daarna in de hongerwinter van 1944 snel teruggelopen.
Er is gebrek aan voedsel en kleding. De grondstoffenvoorraad is uitgeput. Kolen en andere
energiebronnen ontbreken.
De industrie krabbelt, gegeven de omstandigheden , betrekkelijk snel weer op. Het tempo
waarin wordt gewerkt is natuurlijk afhankelijk van de snelheid waarmee grondstoffen en
kolen kunnen worden aangevoerd en dat hangt weer af van de aanwezigheid van
transportmiddelen.

- werkgelegenheid
In 1947 vindt een volkstelling plaats. Uit de telling blijkt hoe dominant de textielindustrie
nog steeds is in Enschede. Er werken 16.592 personen in de industrie, dat is iets meer dan
40 % van de beroepsbevolking van Enschede. Van de ruim zestienduizend personen in de
industrie werken er ruim dertienduizend in de textielnijverheid. De spinnerijen en de
weverijen nemen daar nog steeds het leeuwendeel van in: 3.096 respectievelijk 5.846
werknemers. In de kleding- en reinigingsindustrie werken 2.200 mensen. Kortom: ruim 32%
van de beroepsbevolking in Enschede werkt in 1947 in de textielnijverheid. De
textielindustrie omvat spinnerijen, weverijen, blekerijen en veredelingsbedrijven.

- de overige industrie
De metaalindustrie in Enschede, in aanvang een industrie die zich richt op de
textielindustrie met fabricage van weefspoelen en textielmachines, is uitgegroeid tot een

meer zelfstandige tak van nijverheid, die meer is dan alleen een toeleveringsindustrie aan de
textiel. In 1952 zijn er 429 bedrijven die tot de metaalbedrijfstak gerekend kunnen worden
met 3.200 werknemers onder wie 180 vrouwen. In de jaren vijftig wordt door de vestiging
van chemische- en elektrotechnische industrie het industriële patroon gewijzigd. Tevens
ontwikkelt de stad zich in deze periode meer tot een verzorgend centrum.
Dat Enschede deel uitmaakt van de agglomeratie Twente blijkt uit de forensen cijfers van
1947: 4.612 pendelaars komen ‘s morgens de stad in en 2.392 gaan de stad uit om in andere
plaatsen naar hun werk te gaan. Het spitsuur heeft zijn aanvang genomen.

- de Eenheidsvakbeweging
De noodzaak van wederopbouw van het verwoeste en ontwrichte productieapparaat wordt
door een ieder ingezien. Maar daarmee is geenszins gezegd, dat de manier waarop dat moet
gebeuren, ook voor iedereen gelijk is. De wederopbouw wordt als een nationale taak
opgevat. Ook in belangrijke delen van de arbeidersbeweging wordt dat zo gezien. De
consequentie is dat, in ieder geval tijdelijk, de klassentegenstellingen naar de achtergrond
verdwijnen. Een dergelijke opvatting van de wederopbouw van de economie betekent
aanvaarding van de restauratie van de kapitalistische verhoudingen. Ontstane opvattingen in
de laatste oorlogsjaren over maatschappijvernieuwing komen daardoor onvoldoende aan
bod. Vernieuwend is de opvatting dat de vooroorlogse verzuiling niet terug moet keren. Het
is de basis waar de Eenheidsvakbeweging (EVB), later Eenheidsvakcentrale (EVC), op
stoelt. Direct na de bevrijding komt in Enschede een Comité van Voorbereiding bijeen en
besluit zich te presenteren als Eenheidsvakbeweging. Velen geven aan de oproep gehoor en
worden lid. Op 14 april besluit de heropgerichte afdeling van het NAS zich bij de EVB aan
te sluiten. Het bestuur van de EVB-Enschede richt zich ook tot de andere vakcentrales,
maar ontvangt daar naar eigen zeggen geen antwoord op. Ook benadering van bestuursleden
van NVV, KAB en CNV levert niets op. Daarmee lukt eigenlijk al onmiddellijk na
oprichting van de EVB haar belangrijkste doel - één ongedeelde arbeidersbeweging - niet.
De toon die de EVB zet tegenover de ‘oude vakorganisaties’ speelt daarin een belangrijke
rol. Op een vergadering met personeel van Stork in Hengelo wordt door een landelijk
bestuurder van de EVB als volgt gereageerd op een opmerking uit de zaal: “is het dan waar
dat de oude vakorganisaties het goed met ons voor hadden. Neen! Zij hebben bewust
verraad gepleegd en zullen voor de volkstribunalen komen. Om een gezond volksherstel en
staatsbestel te krijgen moeten we de rotte plekken uitsnijden”. Om eenheid te bereiken is de
toon van ‘tegenstelling en aanval’ mogelijk toch niet de beste. Daar komt nog bij dat juist in
Twente de vakbeweging zich niet zo slecht heeft opgesteld. Dat de eenheidsbeweging
eigenlijk al bij aanvang mislukt, neemt niet weg dat veel werknemers het streven naar
eenheid onderschrijven. Er is sprake van wantrouwen tegen de oude bonden vanwege hun
twijfelachtige houding tegenover de bezetter. Het maakt dat de EVB een aanzienlijke
aanhang heeft en verscheidene jaren een rol van betekenis kan spelen met name ook in
Twente.
Op 14 april komt te Enschede het eerste nummer uit van Werkend Nederland. De
ledenaanwas wordt bedrijfsgewijs op talrijke vergaderingen bijeengehaald. Er komen in een
aantal bedrijven ledengroepen met bedrijfsbesturen tot stand. Deze ledengroepen worden
bedrijfstaksgewijs gebundeld in bedrijfsgroepen. Uit de besturen van de bedrijfsgroepen
wordt op 3 augustus 1945 de Enschedese Plaatselijke Raad gevormd. Namens elk bestuur is
er een afgevaardigde in de Plaatselijke Raad. Betrekkelijk snel en efficiënt wordt de
Enschedese Plaatselijke Raad opgebouwd. Daarmee is de EVB in Enschede wel een
voorbeeld, maar zeker geen doorsnee EVB-afdeling te noemen. Ook in de EVB heeft de
textiel een overheersende rol. Van de 4.398 leden in 1946 komt 60% uit de textiel. Uit de
bouw komt 19%, uit de metaal 7,5% en de overige 13,5% uit 13 andere bedrijfstakken.

In 1946 zijn er fusie besprekingen tussen en NVV en EVC. Vanwege de opvatting in het
NVV dat de EVC onverantwoord optreedt bij het uitlokken van stakingen en wroet tegen
NVV bonden gaat de fusie uiteindelijk niet door, ondanks dat het fusie-rapport van het
NVV-bestuur op het NVV-congres in 1946 nog wel wordt aanvaard. Op het NVV-congres
van 1947 wordt massaal het advies van het NVV-bestuur om de fusie af te wijzen gevolgd.
Slechts De Eendracht stemt tegen dit advies. Een afwijzing van de fusie is naar de mening
van het bondsbestuur van De Eendracht ‘een verzwakking van de machtspositie in de
toekomst’. Later komt De Eendracht op dit standpunt terug als zij verklaart: “Achteraf
beschouwd, kan ons bondsbestuur zich nu wel volledig met het besluit door het N.V.V. in
maart 1947 genomen akkoord verklaren”.

- het bisschoppelijk mandement
In 1954 besluiten de bisschoppen dat katholieke werknemers geen lid meer mogen zijn van
socialistische organisaties. In het mandement van 1 mei staat nadrukkelijk: “Toenemende
onkerkelijkheid, godsdienstloosheid en als gevolg daarvan verzwakking en verval van
zedelijke normen vrezen wij ook van de socialistische vakverenigingen en de socialistische
pers en radio. Want al tracht het socialisme zich ook los te maken van het loutere
materialisme, de meeste socialisten komen in hun levensbeschouwing niet verder dan het
humanisme of het religieus socialisme...... Als bisschoppen en geestelijk herders moeten wij
trachten vooruit te zien en waakzaam te blijven voor het behoud van het godsdienstig leven
van onze gelovigen, niet in het minst van de ons dierbare katholieke arbeiders. Wij blijven
daarom van oordeel, dat het voor een katholiek ongeoorloofd is lid te zijn van socialistische
verenigingen zoals het NVV........ of regelmatig socialistische vergaderingen te bezoeken,
regelmatig de socialistische pers te lezen of regelmatig de VARA te beluisteren”. De
katholiek die dergelijke dingen toch zou blijven doen, wordt bedreigd met de onthouding
van de Heilige Sacramenten en, indien hij zich niet heeft bekeerd, met de weigering van een
kerkelijke begrafenis. Het zal geen verbazing wekken dat het bestuur van het NVV
verbolgen is, ondanks dat Middelhuis, de voorzitter van de KAB, olie op de golven tracht
te gooien door te verklaren dat hij begrijpt dat het NVV zich gegriefd voelt. Ruppert,
voorzitter van het CNV, gooit olie op het vuur. Hij onderschrijft niet alleen het mandement,
maar noemt het tevens onbegrijpelijk dat christenen lid kunnen zijn van een socialistische
vakbeweging. De samenwerking in de Raad van Vakcentrales komt tot een einde, want het
NVV besluit na de voor haar grievende uitlatingen de Raad te verlaten. Niet alleen de
samenwerking in de Raad komt tot een einde, maar ook de samenwerking van de bonden in
de bedrijfsunies. Hoe pijnlijk zo’n proces is, wordt pas duidelijk in de plaatselijke
verhoudingen. De ANMB in Enschede vraagt zich na het mandement oprecht af hoe het nu
verder moet in de plaatselijke bedrijfsunie. Ze komen er niet uit. Het mandement wordt
weliswaar veroordeeld, maar dat is niet hetzelfde als afkeuring van de afdelingsbestuurders
van St. Eloy en C.M.B. Het bestuur van de ANMB Enschede besluit dan ook om maar de
richtlijnen af te wachten van het hoofdbestuur en zolang gewoon verder te gaan in de
plaatselijke bedrijfsunie. Deze richtlijn komt er en wordt ook nagevolgd. Het betekent dat in
het najaar de Bedrijfsunie van metaalbewerkers ophoudt te bestaan. Dat is ook het geval
met de andere plaatselijke bedrijfsunies. Bij het zestigjarig jubileum van de ANMB in
Enschede in 1955 zit het bestuur er nog steeds mee in de maag. Nodig je de collega’s van
St. Eloy nu wel uit of niet. Mede op advies van de districtbestuurder wordt met de kleinst
mogelijke meerderheid besloten de uitnodiging maar niet te doen. De verlegenheid bij het
afdelingsbestuur van de ANMB is groot als zij later in het jaar wel een uitnodiging krijgt
voor de viering van het zestig jarig bestaan van St. Eloy. Er wordt volstaan met een
felicitatie en een bloemstuk. Het afdelingsbestuur van St. Eloy kan er wel begrip voor
opbrengen. Uit deze beslist geen wereldschokkende zaken kan opgemaakt worden hoe
plaatselijke verhoudingen kunnen worden verstoord. Het bisschoppelijk verbod heeft als
achtergrond de afnemende invloed van de Rooms-Katholieke kerk op haar gelovigen. Het

mandement is niet succesvol in het stuiten van dat proces. De ontzuiling schreidt
onmiskenbaar voort. Uiteindelijk wordt het proces van samenwerking in de vakbeweging
hooguit vertraagt. De fusie van NVV en NKV in de jaren zeventig is daar het bewijs van.

[Hoofdstuk 18]

De metaalbewerkers
- de afdeling Enschede
Met een blik waarop enige trots valt af te lezen, krijgen Dirk Scheggetman en Jan Hueskes
op 11 april 1970 een koninklijke onderscheiding opgespeld door wethouder Gönning van
Enschede. Ter gelegenheid van het 75 jaar bestaan van de afdeling van de
Metaalbedrijfsbond NVV30 wordt deze onderscheiding uitgereikt aan een tweetal
bestuursleden die de afdeling vele jaren lang hebben geleid. Scheggetman als voorzitter,
penningmeester en als lid van het bestuur en Hueskes als secretaris en voorzitter. In 1970
maakt Scheggetman nog wel, maar Hueskes geen deel meer uit van het afdelingsbestuur.
Echter zoveel jaar van belangeloze inzet mag best beloond worden. Bij het 75-jarig bestaan
telt de afdeling Enschede van de Metaalbedrijfsbond NVV 995 leden. Hoewel voor geijverd
kan bij het jubileum net niet het duizendste lid worden ingeschreven.

- het afdelingsbestuur
Het vakbondswerk dat van oorsprong toch in de afdelingen ligt, is verschoven naar het
centrale overleg. De afdeling is daarbij het sociale bindmiddel tussen de leden geworden en
zorgt voor een eerste opvang bij moeilijkheden. De afdeling is de schakel tussen
hoofdbestuur en leden als het gaat om het doorgeven van informatie. De afdeling is na de
bevrijding in 1945 heropgericht en telt aan het eind van het jaar 238 leden. Een jaar later
zijn dat er 291. De groei zet door, zodat er op 31 december 1947 338 leden kunnen worden
geteld. Om enig inzicht te krijgen in het werk van de afdeling volgen we het verslag van de
bestuursvergadering van 29 september 1949. Het afdelingsbestuur bestaat uit 7 personen,
naast voorzitter Scheggetman en secretaris Hueskes nog: Heutink (penningmeester),
Winkel, Nijhof (2e secretaris), Holsbeke en Veltkamp. Natuurlijk wordt het verslag van de
vorige vergadering vastgesteld. Tussen de ingekomen stukken bevinden zich diverse zaken
die van het hoofdbestuur afkomen: documentatie materiaal, een brief over de devaluatie van
de gulden en de statuten en reglementen van het NVV. Daarnaast komt nog van ‘het
hoofdkantoor’ De Schalm en De Vakbeweging, een tweetal kaderbladen van respectievelijk
de Metaalbedrijfsbond NVV en het NVV. Ter behandeling in het bestuur is een schrijven
van A.G. de Vries31. De Vries is als bestuurder benoemd in Twente, in de vacature die G.
Visser heeft nagelaten, met als standplaats Hengelo. Hij heeft daardoor ook de begeleiding
van de afdeling Enschede in portefeuille. De Vries is tevens lid van het hoofdbestuur een
combinatie van functies die tot in de vijftiger jaren voorkomt. De brief van een lid bij
machinefabriek Sanders in de Blekerstraat gaat over een geschil omtrent de 2% winstdeling
bij het bedrijf.
Dat de afdeling het ‘sociale bindmiddel’ is voor de leden blijkt uit het organiseren van een
familieavond. De Vries heeft daarvoor een gezelschap gearrangeerd. De afdeling heeft
vanuit dezelfde achtergrond ook bemoeienis met de ‘arbeidersavondscholen’ en het
organiseren van toneelavonden. Of de animo bij de leden voor het toneel erg groot is valt te
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betwijfelen. Uit het verslag blijkt dat zowel de secretaris als de voorzitter nog beschikken
over een groot aantal toegangskaarten. De afdeling heeft het druk met de vele
organisatorische zaken: de door het hoofdbestuur aangekondigde kascontrole; de
uitnodiging van de afdeling Hengelo voor de viering van het 55 jaar bestaan en het
organiseren van de eigen herdenking van het elfde lustrum. Het bestuur draagt de
organisatie van de herdenking op aan de ‘ontspanningscommissie’. Deze krijgt er wel de
boodschap bij dat het niet te veel mag kosten. Een heel bijzonder agendapunt is de verloting
van de inboedel van de Enschedese Bestuurders Bond (EBB). De EBB heeft haar inventaris
bij verloting verdeeld onder de aangesloten verenigingen. De Metaalbedrijfsbond NVV
heeft het bureau ‘gewonnen’. Het afdelingsbestuur is er niet van gecharmeerd en aanvaardt
tenslotte ‘de prijs’ onder protest.
Een vast terugkerend agendapunt op de bestuursvergadering, die om de veertien dagen
plaatsvindt, zijn de meldingen van individuele kwesties van leden. Welhaast elke
vergadering zijn er een aantal kwesties aan de orde. Als het bestuur ze zelf niet kan
afhandelen, worden ze naar bestuurder De Vries gestuurd. Deze is een accuraat man die
altijd snel op zaken reageert, dat mogen we tenminste afleiden uit het verslag van de
bestuursvergadering van 2 oktober 1950. Veltkamp deelt daarin mee dat hij nog geen
reactie heeft van De Vries in een kwestie bij het bedrijf Rondhuis, hetgeen hem bevreemd,
omdat ze dat van De Vries niet gewend zijn. Het getuigt van een goede relatie tussen De
Vries en de afdeling Enschede. Dat er sprake is van een wederzijdse waardering blijkt
regelmatig. De Vries is voor de afdeling degene die om advies en raad wordt gevraagd.
Omgekeerd laat De Vries ook regelmatig zijn belangstelling blijken voor de afdeling en
voor de leden van het bestuur.

- Sanders
Een bedrijf dat regelmatig terugkeert in de bespreking van het bestuur is Machinefabriek
Sanders. Met enige regelmaat zijn er klachten van leden over de arbeidsvoorwaarden.
Klachten over de loonbetaling en het overtreden van de arbeidstijdenwet zijn zo enkele
punten. In oktober 1950 lijdt zo’n klacht ertoe dat de arbeidsinspectie procesverbaal tegen
het bedrijf opmaakt vanwege het overtreden van de overwerkvergunning. De kern32 van het
bedrijf weigert daarna goedkeuring te hechten aan een nieuwe aanvraag voor een
overwerkvergunning. Zij verwijzen de directie door naar de bonden om het probleem te
bespreken. Directeur Riphagen deelt daarop mee dat hij met de organisaties niets te maken
heeft. Kennelijk heeft hij met de kern ook niets te maken. Een verzoek van de kern om een
gesprek wordt door hem niet beantwoord. De kern stelt daarop per brief een datum
waarvoor zij antwoord willen hebben, anders geven zij er de brui aan. Het ontduiken van de
vakantieregels geeft een ‘fraai’ voorbeeld hoe bij Sanders omgesprongen wordt met de
arbeidsvoorwaarden. Tijdens de fabrieksvakantie wordt door een groepje personeelsleden
doorgewerkt voor onderhoud van het bedrijf. Er wordt geen vakantie voor in de plaats
geregeld. Dit op het eerste oog strijdig handelen met de cao, wordt soepel opgevangen,
doordat deze personeelsleden die week niet in dienst zijn van Sanders maar bij een ander
bedrijf. Natuurlijk treft hier ook de werknemers blaam. Maar gelegenheid schept nog altijd
de dief. De verhoudingen met Sanders zijn ook in 1954 gespannen, maar er zal toch iets
gaan veranderen in de verhoudingen. De kern wordt meer serieus genomen en ingeschakeld
bij veranderingen in het bedrijf.. Bij de centrale cao onderhandelingen is een aanbeveling
gedaan om te komen tot winstdelingsregelingen in de bedrijven. Ondanks dat de
Enschedese werkgeversclub de aanbeveling niet overneemt, geven een aantal bedrijven een
kerstgratificatie van 24 of 48 maal het uurloon, afhankelijk van het bedrijf en het
bedrijfsresultaat. Sanders weigert een gesprek aan te gaan over een winstdelingsregeling.
32

De fabriekskern is de voorloper van de huidige ondernemingsraad.

De kern weigert op haar beurt mee te werken aan de aanvraag van een overwerkvergunning,
zolang de directie het gesprek over een winstdelingsregeling weigert. Sanders reageert
daarop weer met het verlangen om dan maar een nieuwe kern te kiezen. Er vinden nu toch
gesprekken plaats tussen directie en de bonden, die er toe leiden dat zowel aan het overwerk
probleem als aan het probleem van de winstdeling een eind wordt gemaakt.

- vertegenwoordiging in bondsraad en congres
Door Scheggetman wordt de afdeling vertegenwoordigd in de bondsraad en ook op het
congres speelt Enschede een actieve rol. De eerste bondsraad van de Metaalbedrijfsbond
NVV na afloop van de Tweede Wereldoorlog vindt plaats op 11 en 12 augustus 1945. Op
deze bijeenkomst wordt het bondsbeleid gedurende jaren 1940-1942 besproken. Ter
discussie staat eveneens de vraag of Landman, degene die in 1941 naar Twente was
gekomen om met de bestuurders te spreken over het doorfunctioneren van de bond,
geschorst zou moeten worden. Tot een schorsing komt het niet. Hetgeen Landman heeft
gedaan of nagelaten wordt niet ernstig genoeg bevonden om tot een schorsing te komen.
Toch blijft er altijd iets van een dubieus gevoel rond Landman hangen. De Twentse
afdelingen van de Metaalbedrijfsbond NVV hebben hun kritiek op het gedrag van
Landman33 op de buitengewone bondsvergadering duidelijk laten horen. Ze komen ook met
een tegenkandidaat voor het ambt van penningmeester. Landman wordt echter herkozen. Op
het congres in 1946 worden een drietal voorstellen van de afdeling overgenomen. Één met
betrekking tot de wereldvrede, één over de sociale verzekeringen en een voorstel om de
wettelijke werktijd op 40 uur vastgesteld te krijgen. Dat laatste voorstel krijgt nog een
staartje. De afdeling krijgt het aan de stok met de bondsvoorzitter. In een brief roepen ze
van den Born34 ter verantwoording omdat hij op het congres gezegd zou hebben dat in 1948
een uur korter gewerkt zou kunnen worden. Van den Born laat het er niet bijzitten en
uiteindelijk moet de afdeling - wegens gebrek aan bewijs zoals ze dat zelf zeggen - het
verwijt intrekken. Op het congres van 1950 doet de afgevaardigde van Enschede, Veltkamp
nog een poging om het gelijk aan zijn kant te krijgen, maar dat leidt tot teleurstelling. “De
voorstellen van de afdelingen”, zo zegt hij, “worden te makkelijk onder tafel geveegd”.
Terecht is het verwijt niet; aangezien op het congres van 1948 het voorstel van Enschede
zich richt op een wijziging van de wettelijke werktijd. De belofte van de kant van het
hoofdbestuur houdt niet meer in dan dat ze het voorstel ter kennis zullen brengen aan het
NVV, die immers de contacten met ‘Den Haag’ onderhoudt. Je kan dat natuurlijk een
zwakke toezegging noemen, maar niet, dat het voorstel onder tafel is geveegd. Werktijd
verkorten staat nog niet op de agenda. De verkorting van de arbeidstijd naar 45 uur komt
pas in latere jaren aan de orde.
Ook met het congres in 1954 heeft de afdeling problemen. De voorstellen die de afdeling
heeft ingediend zijn allen door het hoofdbestuur van een negatief pré-advies voorzien. Niet
tot genoegen van de indieners zo blijkt. Als voorgesteld wordt dat afdelingsbestuurder
Rolsma de afdeling op het congres zal vertegenwoordigen, weigert deze met als motief: “ik
ben het op een aantal punten niet met het hoofdbestuur eens en zou eigenlijk een
donderrede willen houden”. Hij acht zich daar echter niet toe in staat en ziet af van de
afvaardiging. Steen des aanstoots is vooral het voorstel om leden met financiële problemen
een aangepaste contributie toe te staan. Het hoofdbestuur wijst dat af met als argument de
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moeilijke uitvoering van zo’n regeling. Zij is tevens van mening dat hulp uit het steunfonds
effectiever is dan de aanpassing van de contributie met een paar dubbeltjes. Vertel dat
echter maar aan de deur als je de contributie moet zien te innen. Het afdelingsbestuur heeft
een aantal klantjes die moeite met betalen hebben. In 1955 wordt er op initiatief van het
hoofdbestuur toch een regeling ingevoerd voor contributie verlaging voor leden in
financiële problemen. Het is dan wel te begrijpen dat de afdeling een zure brief stuurt naar
het hoofdbestuur met de vraag; waarom deze regeling een jaar eerder niet kon, toen dat
door hen werd voorgesteld. De voorstellen die ter bespreking voorliggen voor het congres
van 1956 geeft de afdeling ook weer reden om in de pen te klimmen. Ze hebben niet zozeer
een probleem met de voorstellen van organisatiewijziging, maar wel met het voorstel voor
contributieverhoging. Er wordt een amendering op dit voorstel ingediend om de contributie
niet tot boven de 1,30 te verhogen. Andere voorstellen van de afdeling zijn: beperking van
zitting in de bondsraad tot 2 termijnen, uitbreiding van het aantal zetels van het
hoofdbestuur met één zetel en verhoging van het afdelingsaandeel van de contributie van
6% naar 7%. Bij de uitbreiding van het hoofdbestuur heeft het afdelingsbestuur Baarda op
het oog, maar deze bedankt voor een kandidaatstelling.
Na 8 jaar in de bondsraad te hebben gefunctioneerd trekt Scheggetman zich in 1954 terug
uit dit orgaan. Hij wordt opgevolgd door Den Oude.

- lonen en arbeidsvoorwaarden
De cao bespreking voor de ‘grote metaalindustrie’ vangt aan op 14 juni 1945. Afgesproken
wordt dat: “het hoofdbestuur van de Metaalbond35 aan de leden zal adviseren om de
uurlonen te verhogen tot 115% van de in October 1942 geldende uurlonen, of voor zover
zulks voor de werklieden gunstiger is tot 125% van de in Mei 1940 geldende uurlonen”.
Wie op de gedachten mocht komen dat dit wel heel spectaculaire loonsverhogingen zijn,
moet zich realiseren dat de loonontwikkeling al geruime tijd stil heeft gestaan en de
prijsontwikkeling niet. De prijzen zijn, volgens het Centraal Bureau van de Statistiek, van
juni 1939 tot december 1943 gestegen met 40% tot 57% afhankelijk van de woonplaats.
Ook daarna is het prijspeil aanzienlijk gestegen. De groothandelsprijzen zijn in mei 1945
67% hoger dan in 1939 en in december 1945 zelfs 117%! Van een reële loonstijging is dan
ook eigenlijk geen sprake, het is zelfs niet voldoende om de prijsstijgingen te compenseren.
De Metaalbond adviseerde haar leden tot een loonsverhoging. Daarmee is dat nog geen
‘wet’. Plaatselijk moet per onderneming of groepen van ondernemingen nadere afspraken
worden gemaakt. Op voorstel van de Metaalbedrijfsbond NVV vindt op 12 november een
conferentie plaats met een 20-tal metaalbedrijven te Enschede “ter bespreking
loonsherziening in de geest van de landelijke regeling”. Opvallend in de ‘Enschedese
afspraken’ is de nivellering. Er bestaan in de cao drie loongroepen. Een voor geschoolde -,
een voor geoefende - en een voor ongeschoolde werknemers. De eerste groep krijgt een
loonsverhoging van 12,3% de andere twee groepen een verhoging van 20,6% en 25%. De
lonen komen daarmee op 82, 76 en 70 cent per uur. Bij de electrotechnische bedrijven in
Enschede komt een soortgelijke afspraak tot stand. De uurlonen daar zijn dan
respectievelijk 90, 80 en 70 cent.

- Naarding
Zowel in de Groot-Metaal als in de Klein-Metaal is voor 1 januari 1950 een loonsverhoging
overeengekomen van 5%. In het afdelingsbestuur van de Metaalbedrijfsbond NVV leidt dat
enkele malen tot discussie, aangezien getwijfeld wordt of dat er wel voldoende is gelet op
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de prijsverhogingen. Niet alleen in het bestuur, maar ook bij de leden is dat kennelijk een
punt. Het verslag van de bestuursvergadering van 12 januari 1950 maakt melding van het
bedanken van 4 leden vanwege deze kwestie. Het afdelingsbestuur weet echter door bij
deze leden op bezoek te gaan er 3 als lid te behouden. Niet alleen de hoogte van de
loonsverhoging is punt van aandacht, maar ook of de loonsverhoging wel goed wordt
toegepast. Bij de firma Naarding lijkt dat niet het geval te zijn. De afdeling belegd op 13
januari 1950 een bijeenkomst met de leden werkzaam bij het bedrijf. De werknemers zijn er
slecht georganiseerd, zodat aan de kern in het bedrijf wordt gevraagd er verder aandacht
aan te besteden. Districtbestuurder de Vries wordt eveneens ingeschakeld, deze heeft een
bespreking met het bedrijf. Veel uitrichten kan hij ook niet. Naarding is een
matrassenfabriek en voor deze bedrijven is het onduidelijk van welke bond het het
werkterreis. Zoveel is wel duidelijk: het bedrijf valt niet onder de cao voor de Groot- of de
Klein-Metaal, dus de loonsverhoging is op grond van het ontbreken van een cao niet af te
dwingen. Het gesprek van De Vries met de directie mag ook niet baten. Door de lage
organisatiegraad valt ook met actie weinig af te dwingen, dus gaat de 5% loonsverhoging de
werknemers van Naarding aan de neus voorbij. Met recht een naar ding. Ook een tweede
poging van De Vries om de directie van Naarding tot andere gedachte te brengen mag niet
baten. In april wordt aandacht besteed aan de zaak door de EVC. Deze tracht de
werknemers tot een staking te bewegen, maar ook deze poging om de loonsverhoging te
bewerkstelligen loopt op niets uit.

- jubileum 1950
Op 1 april 1950 viert de afdeling het 55 jarig bestaan. De organisatie van de viering is door
het bestuur in handen gegeven van de ‘ontspanningscommissie’. Het vieren van een
jubileum bij het 55 jarig bestaan doet wat vreemd aan, maar wordt minder opmerkelijk als
beseft wordt dat begin 1945 er nog niet veel te vieren viel en het 50-jarig bestaan daardoor
geen aandacht kreeg. Het jubileum wordt gevierd met een feestavond voor de leden. Het
Bubo-cabaret luistert de avond op en er is balmuziek. H. v.d. Born, voorzitter van de
Metaalbedrijfsbond NVV is op de avond aanwezig om namens het hoofdbestuur te spreken.
De avond wordt ook benut om de jubilarissen te huldigen. Ondertussen groeit de afdeling
gestadig door. Eind 1949 is de grens van 400 leden gepasseerd

- boekhouden is een vak
Op 30 januari 1950 komt er een zware delegatie van het hoofdbestuur naar Enschede om
met het afdelingsbestuur te spreken over het beheer van de financiën van de afdeling. De
zware delegatie bestaat uit Henk Koudijs36 - bondspenningsmeester - en Dirk Willem van
Hattem - lid van het hoofdbestuur - die over enige tijd Henk van de Born zal opvolgen als
voorzitter van de bond. Ook Abel de Vries - hoofdbestuurder en bestuurder in Twente - is
van de partij. Aanleiding voor dit gesprek is het feit dat de boeken van de afdeling niet in
orde zijn bevonden. Na verdere controle blijkt het allemaal nogal mee te vallen. De
administratie is niet de sterkste kant van de penningmeester. Kwartaalrapporten zijn niet
altijd up-to-date en vaak niet afgetekend voor controle. De stand van zaken van de financiën
is op die manier niet goed meer te volgen en dus ook niet meer controleerbaar. Bij het
controleren van de kas blijkt dat er niets wordt vermist. De penningmeester blijkt dus
volkomen betrouwbaar te zijn, alleen zijn vaardigheid als boekhouder mag in twijfel
worden getrokken. Met een beetje hulp wordt dat weer in het reine gebracht. Wat een rol in
de discussie speelt is de ‘dubbele’ positie die penningmeester Heutink inneemt. Hij is
enerzijds in dienst van de bond als bode, en dat al vanaf 1928! en daarnaast als vrijwilliger
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penningmeester van de afdeling. Het verklaart de zware delegatie van het hoofdbestuur, die
immers in deze de rol van werkgever heeft. Abel de Vries zal in de komende tijd helpen met
het verzorgen van de administratie en zo Heutink steunen om de boel op orde te houden. Er
blijft naar aanleiding van deze ‘affaire’ toch wat wrevel zitten tussen het afdelingsbestuur en
het hoofdbestuur. Als de kascontrolecommissie een foutje ontdekt in de jaarstukken wordt
met enig triomf gemeld: “dat het HB dat met het controleren van de boeken niet eens heeft
opgemerkt”. In 1952 komt er een eind aan de “dubbele positie” van Heutink. Op de
jaarvergadering trekt hij zich terug als penningmeester. Scheggetman neemt die taak van
hem over. De slordige manier van werken breekt Heutink uiteindelijk ook op als bode. In de
loop van 1953 zijn de inningsachterstanden zo opgelopen dat het niet langer kan. Aan
Heutink wordt ontslag verleent. De afdeling heeft duidelijk moeite om iemand te moeten
ontslaan. Zeker iemand die nog maar enkele jaren voor zijn pensioen zit. Uiteindelijk wordt
in overleg met het hoofdbestuur besloten Heutink nog 5 maanden loon uit te betalen en hem
een premie vrije polis toe te kennen voor zijn pensioen. Op de jaarvergadering van 1953
oogst het bestuur het tegendeel van lof voor het feit dat ze Heutink hebben ontslagen. Het is
geen ongebruikelijk verschijnsel in bonden, dat het solidariteitsgevoel overheerst als het
misgaat met een werknemer en men dan minder geneigd is te kijken naar de feiten.
Voorzitter Hueskes laat er verder geen misverstand over bestaan en licht de vergadering op
een duidelijke en directe manier in over hetgeen heeft plaatsgevonden. De vergadering kan
niet tot een andere conclusie komen dan dat het bestuur juist heeft gehandeld. Er zullen nog
een aantal jaren problemen zijn met de bode inning. Ook met nieuw aangestelde bodes blijft
het sukkelen. Eerst na het instellen van wijkinning met wijkbodes gaat het beter.

- de bedrijfstakgewijze organisatie
Op 1 januari 1951 wordt de bedrijfstakgewijze organisatie binnen het NVV doorgevoerd.
De bedoeling van deze afspraak is dat er vanaf dat moment nog maar één NVV-bond bij
één bedrijf werkzaam is. Tot dan toe kunnen bij één bedrijf meerdere NVV-bonden
opereren. In de textielbedrijven komt naast De Eendracht ook de Metaalbedrijfsbond NVV
over de vloer als het gaat over onderhoudsmonteurs en Mercurius als het gaat over de
kantoorbedienden. Vanaf 1 januari 1951 houdt dat dus op en worden de bonden van
vakbonden: bedrijfsbonden. Natuurlijk gaat dat niet zonder slag of stoot, want de leden van
de Metaalbedrijfsbond NVV werkzaam in de textiel moeten naar De Eendracht worden
overgeschreven en daar hebben in ieder geval een aantal leden geen zin in. Het kost de
afdeling enkele bijeenkomsten om die leden te overreden. Niet iedereen is te overtuigen van
het nut van deze reorganisatie. Acht leden laten zich niet overschrijven en bedanken als lid.
Ook het afdelingsbestuur kan niet ongemerkt voorbij aan de bedrijfstakgewijze organisatie.
Ze verliest een bestuurder aangezien Veltkamp in de textiel werkt en dus moet worden
overgeschreven naar De Eendracht. Nog ingrijpender is dat de BWTO Bond van
Werkmeesters, Technici en Opzichthoudend Personeel geheel verdwijnt. Deze NVV-bond
dient al zijn leden over te schrijven naar de bedrijfsbonden en heft zich daarmee in feite op.
De BWTO heeft een afdeling in Enschede. Het secretariaat is gevestigd aan de Dahliastraat.
Gönning, die we aan het begin van dit hoofdstuk als wethouder zien optreden, maakt deel
uit van het afdelingsbestuur. Dat de praktijk nog altijd sterker is dan de leer blijkt ook in
Enschede op te gaan. In hetzelfde verslag van de bestuursvergadering waar sprake is van 8
leden die bedanken, omdat ze niet naar De Eendracht willen worden overgeschreven, deelt
de secretaris laconiek mee dat ze 7 leden hebben gewonnen bij Vredestein, aangezien “de
A.B.C. hier in Twente toch nog hopeloos is”. Bedrijfstakgewijze organisatie of niet ze
worden bij de Metaalbedrijfsbond NVV ingelijfd. Het afdelingsbestuur stelt de leden voor
alle bestuursleden van de BWTO die overgekomen zijn naar ‘de metaal’ op te nemen in het
afdelingsbestuur. De ledenvergadering vindt dit toch al te drastisch. Het zou betekenen dat
er een bestuur van 9 personen komt met 3 oud-BWTO’ers. Het bestuur neemt het voorstel
terug en zal op de jaarvergadering het voorstel doen om Van Munster als oud-BWTO’er op

te nemen in het afdelingsbestuur. Dit voorstel wordt door de leden aanvaard. Door het
vertrek van Veltkamp naar De Eendracht, de komst van de BWTO’ers en doordat enkele
bestuursleden zich niet meer herkiesbaar stellen krijgt het afdelingsbestuur een andere
samenstelling: Scheggetman - voorzitter, Hueskes - secretaris, Heutink - penningmeester en
Van Munster, Scholten, Hannink en Nieman als leden van het bestuur. Naast al deze
veranderingen komt er ook een wijziging in het korps van bezoldigde bestuurders. Rienk
Baarda37, afkomstig van de BWTO, neemt begin 1951 de rol over van De Vries. De
afdeling telt na al deze veranderingen aan het eind van 1951 452 leden. Na het terugtrekken
van Heutink als penningmeester - mei 1952 - worden de taken in het dagelijks bestuur
gewisseld. Hueskes wordt voorzitter, Rolsma seretaris en Scheggetman penningmeester.

- ijzergieterij Zwijnenberg
Een lang lopende kwestie is die met de ijzergieterij Zwijnenberg. Het bedrijf overtreedt
regelmatig met overwerken de arbeidstijdenwet en ook met loonbetalingen wil het niet altijd
vlotten. Als het bedrijf ook nog een uurloonverlaging toepast wordt het bedrijf welhaast een
vast agendapunt op de agenda van het afdelingsbestuur. Baarda wordt als districtsbestuurder
van een en ander in kennis gesteld en die legt de zaak voor bij de inspecteur der
Rijksbemiddelaars. Ook andere instanties worden door Baarda benaderd zoals de Centrale
Looncontroledienst en het college van B&W van Enschede om het bedrijf te bewegen
anders te handelen. Het conflict met het bedrijf is inmiddels gebracht op het niveau van de
Unie van Metaalvakbonden. Deze Unie is een samenwerking tussen de drie metaalbonden
van NVV, NKV en CNV. Deze Unie kent niet alleen landelijk een overkoepelend Uniebestuur, maar ook plaatselijk. Ook Enschede kent een Unie-bestuur waarin de besturen van
de afdelingen van de Metaalbedrijfsbond NVV, St. Eloy en de CMB elkaar ontmoeten. Als
de Unie geen afdoende reactie krijgt van Zwijnenberg, dan volgt er een gezamenlijke
ledenvergadering voor een ultimatum. Op 9 maart 1953 zal dan tot een staking worden
opgeroepen. Deze langs alle kanten opgebouwde druk op het bedrijf leidt ertoe dat de
directie van Zwijnenberg bereid is tot een gesprek. Op het gemeentehuis wordt een
conferentie belegd, waarbij ook de Rijksbemiddelaar en de inspecteur van de
looncontroledienst aanwezig is. Er wordt overeenstemming bereikt en het bedrijf draait de
loonsverlaging terug en zorgt, weliswaar met het nodige gemor, dat de loonbetalingen
alsnog correct worden uitgevoerd. In april 1953 passeert de afdeling de 500-leden grens.

- dat verdomde tarief
Flexibele beloning, cafetaria systemen, het zijn de kreten van het beloningsjargon van de
jaren tachtig en ook in de negentiger jaren komt de prestatiebeloning regelmatig weer te
voorschijn. Onder het mom van vernieuwing worden ze door werkgevers en sommige
wetenschappers geintroduceerd. Het lijkt er op dat het onderwerp mee is komen drijven met
“het ondernemersklimaat” en “het nieuwe elan”, dat alles onder motto “winst mag, winst
moet!”. Ondernemen mag weer, barrières worden of moeten worden geslecht. Het neoliberalisme viert hoogtij en zet aan tot prestatie en wat is er dan nog logischer dan prestatie
beloning? Even iets recht zetten. De termen flexibele beloning en prestatiebeloning worden
vaak door elkaar heen gebruikt. Ze betekenen echter niet hetzelfde. Prestatiebeloning is een
vorm van beloning voor een individuele werknemer als hij meer doet dan als norm is
vastgesteld. Voorbeelden zijn de gemeten tariefsystemen, de merrit-rating en het stukloon.
Flexibele beloning wil zeggen dat de beloning kan variëren naar tijd of omstandigheden.
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Bijvoorbeeld deeltijdbeloning of winstdelingsregelingen. De weerzin tegen
prestatiebeloning in vakbondskringen is groot. Niet zo verwonderlijk als beseft wordt dat
het minder dan een generatie geleden is, dat in de industrie de beoordelingssystemen
gekoppeld aan beloning zijn afgeschaft. Die systemen werkten niet en waren nog vaak
onrechtvaardig ook. De generatie werknemers van na het midden van de jaren zeventig
kennen de prestatie-beloningssystemen niet uit eigen ervaring, zoals de generatie
werknemers van na de zestiger jaren de tariefsystemen niet hebben gekend. Het is misschien
wel jammer dat de kennis van dit soort systemen zo snel is weggeëbd, ja feitelijk nog niet
eens een volle generatie heeft overleefd. De discussie in de bedrijven waar men nu tot
herinvoering wil komen, zou dan anders verlopen. Andersom laat het ook zien dat er vanuit
de vakbeweging niet krampachtig op gereageerd behoeft te worden. Het gaat niet om
‘principiële standpunten’. Een thema, dat met een gemiddelde duur van twintig jaar, de
andere kant opgaat kan het predikaat principieel niet verdragen. Hier past opportunisme,
kunnen we er wat aan verdienen en hoe kunnen we uitwassen tegen gaan, zijn de te stellen
vragen. Daarenboven is het een onderwerp welke de kern van de arbeid in de bedrijven
raakt. Een nuchtere vakbeweging gaat derhalve bij zo’n onderwerp niet aan de kant staan,
maar zal leiding trachten te geven aan de discussie met leden en kaderleden in die bedrijven
waar het aan de orde is. Een open oog voor de realiteit hoeft geenszins te betekenen dat de
geschiedenis wordt vergeten. Niet voor niets is er gevloekt en gezucht over dat verdomde
tarief. Actief en lijdzaam verzet is er gepleegd tegen de “wetenschappelijk” vastgestelde
tarieven. In menig bedrijf wordt het tarief na verloop van tijd geknepen of het tempo
opgevoerd. De werknemers werkten bewust langzamer als de arbeidsanalist met zijn
hardboard tableautje met de er op gemonteerde stopwatch hun observeerden om hun
werkzaamheden in onderdelen uiteen te rafelen. Nee de generatie werknemers van de
vijftiger en zestiger jaren weten dat ze niets te verwachten hebben van prestatiebeloning.
Prestatiebeloning is tenslotte ook niet uitgevonden in het belang van werknemers. Het is
bedoeld voor het opvoeren van de prestatie. Maar al te vaak blijkt later, indien de prestatie
duurzaam op een hoger niveau is gebracht, dat dan het percentage “oververdienste” naar
beneden wordt bijgesteld.
De Metaalbedrijfsbond NVV werkt in de jaren vijftig mee aan de invoering van
tariefsystemen in de bedrijven. De voorwaarden die zij daarbij stelt zijn: medezeggenschap
bij invoering en controleerbaarheid van het systeem. Het gaat niet aan dat: “25% á 40% van
het inkomen oncontroleerbaar is”. Ondanks de afspraken die centraal tussen werkgevers en
werknemers zijn gemaakt, komen de afspraken per onderneming moeizaam tot stand. Eerst
in november 1954 komt er in Enschede een tariefregeling tot stand bij Tattersall. Daarmee
is een afsluiting bereikt van een lange reeks van brieven over tariefbetaling bij het bedrijf.
Al voor de officiële regeling wordt er bij Tattersall in tarief betaald. Deze tarieven roepen
o.a. bij de bankwerkers en koperslagers regelmatig ongenoegen op. Ook in latere jaren
zullen de tarieven bij Tattersall nog voor de nodige spanningen zorgen. In augustus 1956
loopt het zelfs op een korte staking uit. In de jaren 1954-1956 worden ook bij andere
metaalbedrijven in Enschede afspraken over tariefregeling gemaakt.

- 60 jaar bestaan
Op de jaarvergadering zegt de voorzitter dat het in 1954 goed ging met de afdeling. Er is
een gestage ledengroei mede dankzij de inzet van de werkersploeg. De werkersploeg is een
groep actieve leden die aan propaganda doet, op huisbezoek gaat en zo probeert de afdeling
te laten groeien en te versterken. De voorzitter spreekt de hoop uit dat in 1955, het jaar dat
afdeling 60 jaar wordt, de 600 leden zal worden gepasseerd. Op de jaarvergadering wordt
een nieuw bestuur verkozen. J. Winkel, Hannink en van Munster zijn niet meer verkiesbaar.
Voor hen worden een drietal nieuwe afdelingsbestuurders gekozen. Het afdelingsbestuur is
dan als volgt samengesteld: J. Hueskes - voorzitter, H. Rolsma - secretaris, D. Scheggetman
- penningmeester, G. Winkel, P. Leutscher, A. Nijhof, A. Smienk en A. den Oude -

bestuursleden. Rolsma verhuist in 1956 naar Hengelo. Hij wordt als secretaris opgevolgd
door Leutscher.
De viering van het 60 jarig bestaan van de afdeling vindt plaats op 2 april 1955. Het
gezelschap van Cees de Lange zal de avond verzorgen. De afdeling heeft op deze feestdag
niet de gewenste 600 leden. Het zijn er op 2 april 588. Desalniettemin is er rede voor
feestvreugde. De groei zit er nog steeds goed in en de belangenbehartiging van de leden
vindt plaats met goede resultaten. Van het hoofdbestuur zal Van Hattem aanwezig zijn, die
ook zal spreken. Secretaris Rolsma vraagt zich af of het wel nodig is dat Van Hattem
spreekt: “daar komen de leden tenslotte niet voor”, is zijn oordeel. Voorzitter Hueskes
meent echter: “dat we het niet helemaal zonder spreker kunnen doen”. Afgesproken wordt
dat hij Van Hattem met klem zal verzoeken niet meer dan 10 minuten te spreken. De
jubileumviering is een succes. De zaal is goed gevuld.

- de loonpolitiek
De loonontwikkeling - beperkt door de geleide loonpolitiek - houdt, in ieder geval naar het
gevoel bij de leden, geen gelijke tred met de prijsontwikkeling. De ledenvergadering
gehouden voor het congres in 1954 dient dan ook een voorstel in met als inhoud dat er meer
loon moet komen, mede gelet op de goede productiviteitstijging. 5% loonsverbetering is
niet genoeg. Dit voorstel haalt het op het congres niet. Ook het vorig jaar is er aandacht
besteed aan dit onderwerp, zij het toen op het congres van het NVV. De prijzen hebben
ondanks de stellige verdediging van de kant van het NVV-bestuur de loonstijging
overtroffen. Het ongenoegen omtrent de loonpolitiek wordt vertaald door Ies Baart 38 naar
Enschede uit te nodigen. De afspraak komt niet tot stand, maar weerhoud de discussie over
de loonpolitiek niet. Het ongenoegen omtrent de lonen groeit. Op de ledenvergadering van
de afdeling op 15 september 1955 worden de voorstellen voor een nieuwe cao in de
grootmetaal besproken. Rubinga39, de bondssecretaris, aanwezig op de ledenvergadering in
Enschede in mei daaraan voorafgaand, heeft over de loonpolitiek de volgende opvatting:
“De gunstige werkgelegenheid ligt voor een groot deel aan de loonpolitiek die in Nederland
gevoerd is. De vraag is gewettigd of de arbeiders voldoende geprofiteerd hebben van de
omstandigheden. Ik meen van niet. De vaak ongemotiveerde prijsstijgingen heeft de
regering onvoldoende in de hand. We hebben recht op een groter deel van de welvaart”.
Ondanks de opvatting van Rubinga verdedigt het NVV nog steeds de geleide loonpolitiek.
Baarda zegt daarover op de vergadering van 15 september: “Belangrijke gebeurtenissen in
de afgelopen maanden waren o.a. de belastingpolitiek van de regering, waartegen het NVV
ernstige bezwaren heeft, en de vrije loonvorming die de confessionele organisaties
voorstaan. Ondanks de nadelen die er ook aan een geleide loonpolitiek vast zitten, menen
we toch daaraan de voorkeur te moeten geven, daar dit een solidaire loonpolitiek is. Drijft
men ons echter naar de vrije loonvorming, dan zullen we als Metaalbedrijfsbond NVV klaar
staan.” Het is duidelijk het stelsel van de geleide loonpolitiek vertoont barsten.
Opmerkelijke is natuurlijk dat het juist de KAB en het CNV zijn die eerder naar vrije
loonvorming toe willen dan het NVV. De ledenvergaderingen in Enschede en elders geven
het hoofdbestuur machtiging de cao op te zeggen en gaan akkoord met de in te dienen
voorstellen die naast een loonsverbetering o.m. bestaan uit: uitbreiding van de vakantie tot
15 dagen; verdubbeling van de vakantietoeslag; extra jeugdvakantie van 3 dagen; gelijke
beloning van mannen en vrouwen en vermindering van de wachtdagen bij ziekte.
De cao onderhandelingen zijn bijzonder succesvol. De lonen gaan met 6% omhoog en ook
op de andere punten wordt een goed resultaat bereikt. De vakantie uitbreiding naar 15
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dagen komt er en evenzo de jeugdvakantie. Wat in 1955 nog niet mocht lukken, lukt in
1956 wel. Kort na de jaarwisseling wordt de 600-leden grens doorbroken en ook daarna zet
de ledengroei stevig door in april zijn het er al 700. De ledengroei is te danken aan de
goede cao-resultaten, maar ook aan de actieve bemoeienis van Baarda en de afdeling met
de arbeidsvoorwaarden in de bedrijven. Er is sprake van invoering van tariefregelingen,
pensioenafspraken, winstuitkeringen, werkclassificatie en in de niet materiële sfeer
ondernemingsraadverkiezingen. Deze actieve houding wordt dus beloond.
- Onvrede
De besluiten op het congres van 1956 zal in de afdeling zijn sporen nalaten. De
organisatiewijziging en de contributieverhoging leiden tot veel ongenoegen bij het
afdelingsbestuur. Tot organisatiewijziging, de invoering van het districtenstelsel, is
besloten op het congres met instemming van de afdeling. Voor de contributieverhoging
geldt dat nadrukkelijk niet. De vertegenwoordiger van Enschede heeft voor de gevolgen
gewaarschuwd en tegengestemd. Het congres besluit echter in meerderheid tot
contributieverhoging. De discussie over contributieverhoging gaat immer gepaard met de
waarschuwing voor ledenverlies. Zo ook nu. Het afdelingsbestuur neemt met tegenzin
kennis van het feit dat er een verhoging komt. Ze besluiten alle bedankjes vanwege
contributieverhoging nauwkeurig bij te houden en daar later het hoofdbestuur mee te
confronteren. In oktober vallen er diverse bedankjes te noteren vanwege de
contributieverhoging. Voorzitter Hueskes zegt op de bestuursvergadering: “niet van plan te
zijn hier een hand naar uit te steken. Het hoofdbestuur is door ons duidelijk
gewaarschuwd”. Gevolg is dat het bezoek aan schuldleden door leden van het bestuur wordt
gestopt. Het ledenbehoud, altijd een sterk punt van de afdeling, gaat daarmee sterk
achteruit. In hoeverre de afdeling gelijk heeft met haar opstelling is moeilijk te staven of te
weerleggen. Er zijn vele keren contributieverhogingen geweest die geen negatief gevolg
hebben voor de ledenontwikkeling. Na 1956 stagneert de ledenaanwas wel. De crisis in
Hongarije maar ook de bestedingsbeperking spelen daarin zeker een rol. Beide zaken
hebben hun ‘effect op links’ en zijn medebepalend voor het wervingsklimaat voor nieuwe
leden. Het blijft echter altijd een open vraag wat de ontwikkeling zou zijn geweest zonder
contributieverhoging.
In 1956 kiest de Metaalbedrijfsbond NVV, als gevolg van de sterke ledengroei in de
periode 1947-1956, voor een aanpassing van de organisatiestructuur. De reorganisatie heeft
ook als achtergrond de wijziging in de cao-structuur. Er worden voor het eerst landelijke
cao’s afgesloten in de klein-metaal en voor de beambte in de metaalindustrie. De
arbeidsverhoudingen worden daardoor verder gecentraliseerd. De belangrijkste wijziging is
de invoering van een districtenstructuur met twaalf districten en het instellen van een
nieuwe functie, die van districtbestuurder. Bestuurders ‘oude stijl’ waren in dienst van een
afdeling. Nu worden zij samengebracht in een team van bestuurders in een district onder
leiding van een districtshoofd. De districtsbestuurders zijn alleen nog verantwoording
schuldig aan het hoofdbestuur en maken geen deel meer uit van een afdelingsbestuur.
Verschillende afdelingsbesturen beklagen zich dat zij na invoering van de
districtenstructuur het zicht verliezen op wat er in de bedrijven gebeurt. Het
afdelingsbestuur is niet gelukkig met de districtenstructuur. De voorzitter zegt daarvan: “op
dit ogenblik geen bewondering te hebben voor het districtswerk. Het duurt allemaal te
lang”. Scheggetman en Den Oude menen: “ dat de nieuwe situatie in het district eerst in
moet werken. Alle bestuurders wonen nog niet eens in Hengelo.” Voorzitter Hueskes is
duidelijk niet gelukkig met de gang van zaken. Een bestuursvergadering later - 2 oktober
1956 - deelt hij mee: “ dat het bondswerk hem op het ogenblik niet meer interesseert. Hij is
van plan voor het bestuur te bedanken”. Op de eerste districtsvergadering leidt het tot een
confrontatie tussen de voorzitter en het team van bestuurders. Het wordt uitgepraat op een
bestuursvergadering van de afdeling met Baarda. Deze zegt: “ dat er nu nog geen oordeel

over de nieuwe districtsindeling gevormd kan worden. Er moeten vele moeilijkheden
overwonnen worden. Men zal zeker een paar maanden geduld moeten hebben. Hij betreurt
het dat de nieuwe districtsbestuurders op de eerste districtsvergadering te Hengelo niet met
meer tegemoetkomendheid zijn ontvangen. We vormen met zijn vieren een team, dat de
belangen van de leden in het district zo goed mogelijk zal behartigen. Omdat hij van
mening was dat Van Amsterdam40 door de voorzitter op minder fraaie wijze was
aangevallen, was ook zijn antwoord scherp geweest”. Met deze verklaring en de discussie
die daar nog op volgt is voor het afdelingsbestuur de kous af. De voorzitter zet zijn
voornemen om het bestuur te verlaten niet door en het afdeling functioneert als van ouds
verder. Toch zal al na twee jaar nadat de districtenstructuur is ingevoerd de structuur van de
bond opnieuw in discussie komen, omdat het districtenstelsel niet brengt wat er van werd
verwacht.
In de loop van 1958 groeit de afdeling weer. In het eerste kwartaal gaat het aantal leden
weer over de 700 heen.

- allerlei
Het jaar 1959 start voor het afdelingsbestuur met de nodige veranderingen. Onafgebroken
lid van het bestuur sinds 1945 en vele jaren daarvan als voorzitter treedt Jan Hueskes af. Je
zou kunnen zeggen dat Hueskes aan een ‘sabbatical year’ toe is. In de loop van 1962 zal hij
terugkeren in het afdelingsbestuur zei het nog maar voor een enkel jaar. Ook Geert Winkel
houdt het na vele jaren voor gezien. Op de jaarvergadering wordt Henk Blok als nieuwe
voorzitter gekozen en het bestuur wordt versterkt met Piet de Langen. De cao’s moeten in
1959 vernieuwd worden. De discussie omtrent de loonpolitiek wordt in de afdeling stevig
gevoerd. Op de ledenvergadering komt duidelijk naar voren dat ze de loonachterstand op
het westen, door de gemeenteklasse indeling, wel willen zien ingehaald. Ook de achterstand
in winstuitkering in de Enschedese metaalbedrijven wordt op de korrel genomen. De
machtiging die wordt afgegeven aan het hoofdbestuur om de onderhandelingen met de
werkgevers voort te zetten gaat gepaard met een stevige boodschap: “het been stijf houden
bij de eis van 5½% loonsverhoging”. De uitkomst is uiteindelijk 5%. Een resultaat dat
waardering krijgt van het afdelingsbestuur. Met de ledenontwikkeling is het een beetje
kwakkelen. Er is in enige maanden van 1959 zelfs sprake van een daling. De daling is
echter maar tijdelijk zodat halverwege 1960 het aantal leden in de afdeling 745 telt.
Dirk Scheggetman is gedurende 1960 langdurig ziek. Het werk van de penningmeester
wordt waargenomen door de voorzitter, maar na enige tijd geeft deze te kennen dat het hem
te zwaar wordt. Van Leeuwen neemt dan het werk over in de rol van waarnemend
penningmeester. Het werk van een penningmeester is tijdrovend. Hij is verantwoordelijk
voor de financiën van de afdeling en daarmee ook voor de contributie-inning. De
contributie wordt wekelijks aan de deur opgehaald door middel van verkoop van een zegel
als betalingsbewijs. De penningmeester is het die het contact onderhoudt met de bodes. Als
er iets is met een bode dan is het de penningmeester die het moet zien op te lossen. Ook de
ledenadministratie loopt via de penningmeester. Leutscher en Smienk treden op de
ledenvergadering in december 1960 af als leden van het bestuur. Zij worden opgevolgd
door H. Riddering en M.E.J. Blok als leden van het bestuur. Den Oude neemt het
secretariaat van Leutscher over. Enige maanden later vertrekt ook De Langen uit het
bestuur. Voor Leutscher, voor Smienk zowel als voor De Langen geldt dat ze een werkkring
elders hebben gevonden en derhalve het bestuur moeten verlaten. P. Bos wordt in de plaats
van De Langen door de ledenvergadering in het bestuur gekozen. Op dezelfde
ledenvergadering wordt er van functie gewisseld. Van Leeuwen wordt penningmeester en
Scheggetman blijft in het bestuur als gewoon lid. In januari 1961 geeft voorzitter Blok te
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kennen te willen stoppen. Op de ledenvergadering wordt in zijn plaats tot voorzitter
gekozen K. van Zanten.

- Losser en Boekelo
Het aantal leden in Losser is in 1961 zodanig dat er behoefte bestaat om een aparte groep
voor Losser op te richten. Dit wordt actueel als de bestuurdersbond in Losser (LBB) de
Metaalbedrijfsbond verzoekt om een bestuurslid te benoemen in de LBB. Met enige
voortvarendheid wordt daar door het afdelingsbestuur gehoor aangegeven, zodat binnen
enkele maanden een groep in Losser wordt opgericht. Een groep is in het organisatiejargon
van de metaalbewerkers een plaats met een aantal leden welke niet groot genoeg is voor een
afdeling, maar wel een aparte organisatie verdient, meestal in de verwachting dat met extra
aandacht de plaats wel zal kunnen uitgroeien naar een heuse afdeling. Gekozen tot
groepsleider wordt
Gorel en Kruisberg tot zijn plaatsvervanger. De groep gaat op 1 juli 1961 van start. Gorel
wordt de vertegenwoordiger van de Metaalbedrijfsbond NVV in de LBB.
Begin 1961 is het aantal leden in Enschede de 800 gepasseerd. Het ledental zakt echter
weer direct onder de 800 omdat 13 leden naar de groep Losser worden overgeschreven.
Eind 1964 telt de groep Losser 21 leden. Een maand nadat in Losser een groep is gevormd,
gebeurt hetzelfde met de leden in Boekelo. Opnieuw ‘verlaten’ 15 leden de afdeling en
worden overgeschreven. De ledenontwikkeling gaat in Boekelo minder florissant dan in
Losser. Eind 1964 telt de groep Boekelo 13 leden.

- het bedrijvenwerk
Het afdelingsbestuur was zeer kritisch bij de invoering van het districtensysteem in 1956.
Het is dus des te opmerkelijker dat zij zich tot in 1961 geheel afzijdig houdt van de
discussie die de Metaalbedrijfsbond NVV bezighoudt en die later bekend zal worden als
‘het bedrijvenwerk’. Eerst op de ledenvergadering van februari 1961 maakt
districtbestuurder De Vries41 de opmerking: “ ...dat de bond momenteel meer dan 106.000
leden telt is zeer verheugend, maar er wacht nog veel werk in de opbouw van de organisatie,
wij moeten er voor zorgen dat de bond innerlijk hecht en sterk is ......”. In de
Metaalbedrijfsbond NVV is dan reeds vanaf 1958 - slechts twee jaar na het instellen van de
districten - een onderzoek opgang naar het functioneren van de organisatie. Het onderzoek
start met het doorlichten van de werkwijze van het hoofdbestuur. Er wordt vastgesteld dat
deze wel heel erg sterk alleen met zaken van ‘alledag’ bezig is en te weinig met de besturing
op wat langere termijn. Na het hoofdbestuur komen de districten aan de beurt. Het blijkt dat
de in 1956 ingevoerde specialisering in het werk van de districtsbestuurder niet werkt. Na
het hoofdbestuur en de districten wordt het oog gericht op het werk van de bond in de
bedrijven en afdelingen. De conclusies zijn voor de bond niet leuk. Het bedrijfs- en
afdelingskader verkeert in een gevaarlijk isolement ten opzichte van de leden en heeft maar
een beperkte betekenis in het bondswerk. Feitelijk wordt vastgesteld dat de vakbeweging
niet of nauwelijks in de bedrijven een rol speelt. De afdeling Zwolle doet op het congres in
1959 reeds een voorstel om bedrijfsgewijs afdelingen op te richten. Dit voorstel haalt het
niet, maar op het congres van 1962 wordt het voorstel om naast het ondernemingsraadwerk
ook het vakbondswerk in de bedrijven te gaan organiseren aangenomen. G. van Leeuwen en
H. Riddering die afgevaardigden zijn noemen het congres een goed congres. De afdeling
heeft - in tegenstelling tot eerder congressen - geen belangrijke inbreng in dit congres. De
noodzaak is daarvoor ook niet aanwezig. De ledenvergadering voorafgaand aan het congres
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had al unaniem met de voorstellen ingestemd. De toch niet onaanzienlijke wijzigingen die
in de bondsorganisatie worden doorgevoerd laat de afdeling voorlopig onberoerd. De
oprichting van bedrijfsledengroepen, zoals de bedrijfsafdelingen genoemd worden, gebeurt
stap voor stap. Eerst tegen het einde van de jaren zestig is er sprake van enige omvang in
het z.g. bedrijvenwerk. In Enschede waar het aantal grote metaalbedrijven beperkt is komt
het bedrijvenwerk traag op gang. Eerst in 1964 zijn er bij enige ondernemingen
bedrijfscontactmannen; o.m. bij de Bruyn en bij Philips. Bij Qualitex wordt in dat jaar een
bedrijfskadergroep gevormd. Bij Jansen, Naarding en Hankamp wordt naar een
bedrijfscontactman gezocht. Veel uitbreiding wordt er verder vooralsnog niet aangeven.
Eerst in 1968 is er sprake van uitbreiding van het bedrijvenwerk door de benoeming van
een bedrijfscontactcommissie bij Tattersall en Holdsworth

- groei
Het jaar 1965 wordt slecht ingezet en dat terwijl de afdeling haar 70-jarig bestaan herdenkt.
Het ledenbestand is gezakt tot 760 en is sedert 1960 niet meer zo laag geweest. Besloten
wordt in het kader van het 70-jarig bestaan een propaganda-actie te starten in de maanden
februari tot en met mei. Er zijn enkele prijzen aan de actie verbonden. Met een circulaire
worden de leden opgewekt mee te doen aan de ledenwin-actie. Het lijkt te helpen want eind
februari telt de afdeling al weer 794 leden en eind maart 806. De aktie kan worden
afgesloten met een ledentotaal van 809 en is dus een succes. Het bestuur heeft van de actie
de smaak te pakken gekregen en besluit in augustus om elke 3 maanden de beste
ledenwinnaars een prijs toe te kennen en een extra bonus bij elk 25ste lid van de afdeling
dus 825, 850 etc.
Het driejaarlijks congres wordt bezocht door Van Zanten en Blok. Het afdelingsbestuur is
het wederom niet eens met het voorstel van het hoofdbestuur om de contributie te verhogen.
Met Hengelo wordt afgestemd om gezamenlijk op het congres een tegenvoorstel in te
dienen. Maar ondanks deze ‘coalitievorming’ gaat de contributie omhoog. De angst van het
afdelingsbestuur, dat contributieverhoging leden gaat kosten, wordt niet bewaarheid. Na de
invoering van de verhoging in oktober 1965 staat de ledenontwikkeling even stil maar in het
nieuwe jaar is de ledengroei ‘explosief’. In maart wordt de 850 leden bereikt. Het bestuur
heeft dus al twee keer de bonusprijs kunnen uitreiken. Het jaar wordt afgesloten met 881
leden.
Na drie zittingsperiode stelt Ab den Oude zich geen kandidaat meer voor de bondsraad.
Zelfs al zou hij dat wel gewild hebben, dan kon hij zich dat uit goed fatsoen toch niet meer
permitteren. Al in de periode waarin Scheggetman zitting had in de bondsraad stond hij op
het standpunt dat na twee zittingsperioden een afgevaardigde moet stoppen. Voorzitter K.
van Zanten volgt Den Oude op in de bondsraad.
In de, door het bisschoppelijk mandement verstoorde, relatie met St. Eloy en CMB komt
weer enige verbetering. Met de zusterorganisaties wordt gezamenlijk opgetrokken in de
bedrijven en ook bij activiteiten als de TBC-collecte. Bij het 70-jarig bestaan van St. Eloy
bezoeken bestuursleden van de Metaalbedrijfsbond NVV de receptie.
De ‘moderne’ tijd begint zijn sporen na te laten. De girale inning van contributie doet zijn
intreden, zoals de giro ook een rol begint te spelen bij de betaling van de lonen. Vanwege
de giro, maar ook omdat het administratief handiger is, komen er voor de handarbeiders net
als voor de beambten, maandlonen. In de bedrijven betekent het dat er gesprekken plaats
vinden over de omzetting - in jargon conversie genoemd - van week naar maand betaling. In
vrijwel elke bestuursvergadering kan wel gemeld worden dat er weer een bedrijf is die over
gaat naar maandbetaling. De giro is het begin van het einde van de bode-inning. In de bond
doet de ‘mechanisering’ van de administratie zijn intreden. Op het hoofdkantoor wordt met
behulp van een computer de ledenadministratie gevoerd.

In maart 1967, na de jaarvergadering, is Weber in het bestuur opgevolgd door Van der
Velde. De voorzitter kan op dezelfde bestuursvergadering het 900ste lid begroeten. De
900ste is Valk uit Enschede. Deze krijgt uit handen van de voorzitter een boekenbon
uitgereikt. De voorzitter spreekt de hoop uit, nu deze mijlpaal bereikt is, dat over 3 jaar,
als het 75 jarig bestaan zal worden herdacht, er 1000 leden zullen zijn. Tjeerd de Vries,
ook van de partij bij deze heuglijke gebeurtenis, feliciteert de afdeling met de geslaagde
propaganda. Er is in 1½ jaar tijd een winst geboekt van ruim 12% en dat mag
spectaculair worden genoemd. Met de aan vakbondsbestuurders zo eigen ‘realiteitszin’
wijst hij ‘op het teruglopen van de metaal in Enschede. Het zal moeilijk worden om
leden te winnen’. Ook in NVV verband is er een propaganda-actie gestart met prijzen.
Een van de gelukkigen is Ab den Oude die van de Vries een hoofdprijs krijgt uitgereikt
in de vorm van een koffieservies.

- 75 jaar
De jaarvergadering van 1969 benoemt een commissie die de viering van het 75-jarig
bestaan moet voorbereiden. Maarten Zondervan42 memoreert op de vergadering ‘dat de
structuur van het NVV grondig moet veranderen om te komen tot samenwerking van
diverse organisaties’. Ongetwijfeld loopt hij hier vooruit op het plan Kloos wat in de
maak is en in 1969 zal verschijnen. Daarna bedankt Zondervan secretaris Ab den Oude
voor het vele werk wat hij in de afdeling heeft verzet gedurende 17 jaar. Den Oude
treedt af en zijn plaats als secretaris wordt ingenomen door Van der Velden. De
jubileumcommissie organiseert een receptie voor de jarige in het Volksparkrestaurant en
voor de leden een feestavond in de Twentse Schouwburg. Voor de feestavond in de
Schouwburg op zaterdagavond 11 april worden aan de leden kaarten verkocht. Om
voldoende aandacht te trekken besluit het bestuur een persconferentie te beleggen. Voor
het feit dat de afdeling 75 jaar bestaat is zowel bij het Dagblad van het Oosten als bij
Tubantia ruime belangstelling. Meerdere malen wordt een artikel geplaatst. Op de
receptie zowel als op de feestavond is het hoofdbestuur vertegenwoordigd door de
voorzitter van de bond, Maarten Zondervan. De schouwburg is met 800 leden en
genodigden goed gevuld. Zondervan spreekt in zijn felicitatierede zijn zorg uit over de
ontwikkeling van de industrie in Enschede. De textielindustrie heeft reeds geduchte
klappen opgelopen en ook in de metaalindustrie zijn er reorganisaties. Hij wijst in dat
verband op de Enschedese bedrijven, maar ook op de gang van zaken bij Stork. Naar
zijn mening laat de regering, wat betreft de industriepolitiek, de werknemers lelijk in de
kou staan. Op de feestavond is het niet deze somberheid die de boventoon voert. De
conferencier Harry Touw brengt de zaal in een goede stemming. Vervolgens houden het
Lowland Trio, Les Shalom, de acrobaten Benjamin en Sonja, de komiek Jacques de
Beer en het trio Henny Langeveld de zaal een avond lang bezig; zeer tot het genoegen
van het afdelingsbestuur die dan ook met grote voldoening op de viering terugkijkt. Ook
St. Eloy afdeling Enschede bestaat in 1970 75 jaar. De receptie vindt plaats op 10
oktober in Avion.
Al het feestgedruis ten spijt, het gewone leven neemt onmiddellijk weer zijn gang.
Fusiebesprekingen tussen de ABC, de ABTK ‘De Eendracht’ en de Metaalbedrijfsbond
NVV zijn opgang gekomen. In het NKV is dat ook het geval met St. Eloy, St.
Lambertus en St. Willibrordus. ‘De Metaal’ gaat zijn laatste jaar in als bond zowel bij
het NVV als bij het NKV.
De sociaal-economische veranderingen werpen haar schaduwen reeds vooruit.
Waarschijnlijk onbewust spreekt voorzitter Van Zanten een zwanenzang uit op de
jaarvergadering in 1971: “Wat naar voren sprong in 1970 is in de eerste plaats de 400
gulden actie en het daarmee verbonden probleem van de koppelbazen die een grote
onrust veroorzaakten in het Botlekgebied, mede door de laksheid van de regering die
42

Zondervan, die in 1945 in dienst kwam van de afdeling Dordrecht als bode, wordt in 1950
districtbestuurder in Den Haag. In 1962 wordt hij in het hoofdbestuur gekozen. In 1965 wordt hij
voorzitter.

het allemaal wel goed vond ondanks de vele waarschuwingen vanuit de vakbeweging.
Wat Enschede betreft is er de tendens dat de textiel een aflopende zaak gaat worden en
dat de metaal straks meer op de textiel inloopt. Ook is er een verschuiving te zien naar
de dienstverlenende bedrijven.......”

[Hoofdstuk 19]

George Poelman
Al twintig jaar is hij ‘uit het vak’; deze letterlijke en figuurlijke ‘eminence grise’ van de
textielarbeidersbeweging in Twente. Als je echter met George praat doet, al snel niets je
meer herinneren dat het al zolang geleden is. Alleen het feit dat zijn witte haardos nu
toch wel dun wordt, duidt er op dat de tijd toch onverbiddelijk voortschrijdt. Een
gesprek met George kost geen moeite. Je stelt hem een vraag en daarna krijg je kramp in
je vingers vanwege het tempo waarin je je aantekeningen moet maken, want zijn verhaal
stopt niet. Hij kan moeiteloos uren door vertellen als hij het heeft over ‘zijn’ textiel en je
luistert dan schier ademloos naar de meester.

- Amsterdam en Hilversum
George Johan Poelman is geboren te Hengelo (O) op 29 augustus 1918. Het gezin
Poelman is socialistisch georiënteerd. De ouders van George zijn geheelonthouders.
Vader werkt bij Stork in Hengelo. Na de lagere school willen zijn ouders hem naar de
Mulo sturen, maar George wil niet. Dus wordt het de ambachtsschool. Na de
ambachtsschool kan hij een plaats krijgen op de jaarcursus van de Textielschool. Hij
volgt daar de cursus tricotage. In Twente is de tricotage dun gezaaid en het kost moeite
daarin een baan te vinden. Als hij in Hengelo een baan krijgt aangeboden voor ¦4,- per
week, dan weigert hij dat vanwege het lage loon. Het levert hem geen baan op maar wel
een pluim van de Textielschool. George vertrekt daarop naar Amsterdam, waar hij een
baan kan krijgen bij Sanders een Joodse immigrant, die machines heeft besteld in
Engeland. Zodra de machines er zijn kan hij aan de slag. In 1937 heeft hij dus zijn
eerste baan als monteur tricotage machines. Vanwege inkrimping bij Sanders verandert
hij in 1940 van betrekking en gaat hij bij Fröhlich in Amsterdam werken als breier. Nog
hetzelfde jaar stapt hij over naar de N.V. Salvo in Hilversum nu weer in de functie van
monteur. Salvo is een Joods bedrijf en staat in de oorlog onder toezicht van een NSB’er
en een Duitser. De laatste komt zo eens in de drie maanden kijken hoe het gaat. Veel
last is er dus niet van het Duitse toezicht. Als er een opdracht komt voor de Winterhulp
en dat door het personeel wordt geweigerd, wordt dat door de toezichthoudend directeur
geaccepteerd. “Feitelijk”, verteld George, “ heeft die Duitser ons met zijn allen, onder
wie een statenloze Jood, de oorlog doorgesleept.” Het dienstverband met Salvo duurt tot
1952. George stapt dan over naar de N.V. Excelsior een tricotagefabriek eveneens in
Hilversum. De functie is wederom monteur tricotage machines.
George is lid van de ANMB totdat deze onder het regime van Woudenberg komt, dan
bedankt hij als lid. Na de oorlog wordt de afdeling Hilversum van de ANMB weer
opgericht, maar George wil nu liever in de textielbond en wordt lid van De Eendracht.
“Bij de Salvo verkeerde ik in een merkwaardige positie. Als de directeur er niet was,
had ik de interne leiding over het bedrijf. Bij trammelant moest ik ze weer aan het werk
zetten. Toch kwamen de werknemers voor advies bij me. Uiteindelijk heb ik ze
geadviseerd om van de directie te verlangen een fabriekskern op te richten. Nadat ze dat
hadden gedaan, kreeg ik de vraag van de directeur: wat hij aan moest met het verzoek
voor een fabriekskern?” De fabriekskern komt spoedig tot stand en na enige tijd wordt
George lid van deze kern. Het brengt hem in aanraking met de afdeling van De
Eendracht in Hilversum. En van het een komt het ander, zo ook het voorzitterschap van
de afdeling.
Op 28 juli 1945 trouwt George met Tine Gortemulder. Tine komt uit Edam en komt net
als George uit een rood nest. De vader van Tine is actief in de grafische bond en haar
moeder is voorzitter van de Sociaal-Democratische Vrouwenclub. George en Tine
kennen elkaar al geruime tijd; al van voor het vertrek van George naar Amsterdam. Hun
huwelijk, welke nu reeds meer dan 50 jaar duurt, is een hecht verbond in gedeelde
maatschappelijke opvattingen. Dat de appel toch niet ver van de stam valt blijkt ook uit

het feit dat hun vier kinderen - 2 meisjes, 2 jongens - allen in werkzaamheden terecht
zijn gekomen met een zwaar accent op de ‘zorg voor anderen’.

- bestuurder in Enschede
De baan bij Excelsior duurt tot 1957, in dat jaar zoekt De Eendracht nieuwe
bestuurders. Theo de Jong bezoekt een stuk of 10 kaderleden, onder wie George
Poelman, met het verzoek te solliciteren. Omdat zoals Theo dat zegt: “er anders alleen
maar politieagenten solliciteren die denken dat ze bestuurder kunnen zijn.” Op 1
november 1957 treedt George in dienst. De bedoeling is dat zijn standplaats Veenendaal
wordt, maar bij de sollicitatie komt tot uiting dat George een Twent is en Jan Fahner
vraagt hem of hij ook naar Enschede kan gaan. Eigenlijk is dat een degradatie, want in
Enschede is de aanstelling bezoldigd afdelingsbestuurder; in Veenendaal zou de
aanstelling districtsbestuurder zijn geweest. Voor George en voor het werk maakt dat
niet zoveel verschil, tot hij zijn salarisstrook ziet en merkt dat het ook in het loon
scheelt. Een telefoontje met Theo de Jong is echter genoeg om dat recht te zetten. Voor
het werk in Enschede heeft George veel plezier van zijn opleiding aan de textielschool.
“Op de textielschool liepen we met de HTS-klas mee en zo kregen we les in de theorie
van het weven, spinnen, finishing, etc. Ik wist dus waar ze het over hadden”.
Al snel daarna wordt George uitgenodigd voor de Centrale Kaderschool (CKS). Deze 4
jaar durende opleiding is behoorlijk zwaar. Er wordt onderwezen in algemeen recht,
arbeidsrecht, economie, bedrijfseconomie, boekhouden, sociologie, geschiedenis en
Nederlandse taal. Een keer per jaar is er een 5 weken durende internaats opleiding in het
‘rode klooster’ in Egmond aan Zee. Er zijn studenten die het studeren niet gewend zijn
en het zo zwaar hebben, dat ze met bonkende hoofdpijn rondlopen. De Eendracht heeft
veel CKS’ers als bestuurder in dienst genomen, onder wie: Ep Wieldraayer, Hennie
Hannink, Roel Knobbe, Hennie Rönitz, Cor Flipse en Nico Prigge.
De situatie in Enschede is altijd een beetje die van het kind met het waterhoofd geweest.
De afdeling is veruit de grootste in De Eendracht. Er is wel een districtskantoor, maar
feitelijk wordt er niet beschikt over een apparaat, dat bevindt zich in Amsterdam. Er is
eigenlijk altijd sprake geweest van roofbouw op de bestuurders. De personele omvang is
er altijd één van onderbezetting geweest. Niet alleen qua aantal; er zijn ook altijd wel
omstandigheden die een extra inzet van de bestuurders vragen. De eerste bestuurder die
na de oorlog is aangesteld in Enschede kan het niet aan en is na betrekkelijk korte tijd
weg. Daarna is Gönning, de latere wethouder, enige tijd bestuurder. Het bestuur van De
Eendracht wil hem graag in Amsterdam hebben, maar daar heeft hij geen zin in. Daarna
komt Jan Fahner. Jan is voor de Tweede Wereldoorlog wever bij van Heek en Co.
Voordat hij in dienst treedt van De Eendracht werkt hij als personeelschef bij Driessen
in Aalten. Hij heeft veel ervaring opgedaan in het vooroorlogse werklozenwerk. Fahner
is een typische doorbraak-man die overal zitting in heeft. Hij heeft een grote naam in
Enschede en is bij iedereen een bekendheid. Fahner is dat altijd blijven missen nadat hij
naar Amsterdam is gegaan. Bekend in Enschede, maar onbekend in Nederland. De
afdeling Enschede zit eigenlijk voortdurend klem. Aan de ene kant moet zij maar zien
hoe ze het rooit met al die grote bedrijven, aan de andere kant zit ze regelmatig met een
gebrek aan bestuurders en zonder apparaat. Illustratief voor het ‘doorgangshuis’ is; dat
aan George wordt gevraagd als hij voor het eerst deelneemt aan een
afdelingsbestuursvergadering, hoelang hij denkt te blijven als bestuurder. Op 30 oktober
verhuist de familie Poelman naar Enschede. Er is een huis. Als ze er tegen de avond
inkomen, blijkt er geen elektriciteit te zijn. George moet gelijk weer weg, omdat hij in
Apeldoorn wordt verwacht bij Theo de Jong vanwege de introductie. Meer dan hartelijk
welkom en veel succes komt daar niet uit. Hoewel Theo het al heel wat vindt dat hij
George halverwege tegemoet is gekomen tussen Amsterdam en Enschede. Tine en de
kinderen zitten ondertussen in het donker. De man van de coöperatie die die avond
langs komt, brengt redding; hij slaagt erin nog diezelfde avond de elektriciteit
aangesloten te krijgen. Op 1 november meldt George zich op kantoor. Hennie Hannink
is ziek en Ep Wieldraayer op cursus in Bentveld. Hij meldt zich bij de Bouw op de

begane grond, maar die verwijzen hem door naar de eerste verdieping. De dame, als
administratieve kracht in dienst van De Eendracht, is echter niet op de hoogte gesteld
van zijn komst. Als George zich voorstelt is de stereotype vraag: “heeft u een klacht?”
Ze blijkt echter van goede wil als duidelijk wordt dat zich een nieuwe bestuurder meldt
en ze zorgt voor een introductie in het werk: “Ga maar zitten daar achter het bureau van
Hennie Hannink die is ziek en als de telefoon gaat dan zeg je maar: Hallo, met De
Eendracht”.
Kennelijk zorgt ze er ongemerkt ook voor dat het werk in gang wordt gezet, want nog
diezelfde dag komt Joop Bennink, een afdelingsbestuurder, de fabriek uitwandelen om
kennis te maken met de nieuwe bestuurder.

- werkclassificatie
Bij de start van Poelman als bestuurder is er sprake van de invoering van de
werkclassificatie in de textielindustrie. Functies worden beschreven en per kenmerk
voorzien van een puntenwaardering. De verschillende kenmerken zoals; afbreukrisico,
bezwarende omstandigheden, contacten en leidinggeven kennen een afweegfactor ten
opzichte van elkaar. Door de score per kenmerk te vermenigvuldigen met de
afweegfactor en vervolgens het resultaat bijeen te tellen, kan het totaal aantal punten
welke de functie scoort worden berekend. Deze totaalscore bepaald uiteindelijk in welke
loongroep de functie wordt geplaatst. De invoering gaat gepaard met veel spanning
omdat het van een goede waardering afhangt of je een groep hoger of lager wordt
ingedeeld en dus uiteindelijk wat de hoogte van je loon is. De klus komt onmiddellijk
op het bordje van George terecht. De opleiding op de CKS heeft voor praktische zaken
als werkclassificatie geen handvaten, maar gelukkig is ‘pionieren’ één van de sterke
kanten van George. Eigenlijk is het aan het eind van de vijftiger jaren allemaal nog vrij
rustig. In 1960 verandert dat met de eerste reorganisatie bij Nico ter Kuile. Op de plek
van dat bedrijf staat nu Polaroid.

- het harmoniemodel
Er is sprake van een omslag in de mentaliteit van de werkgevers in de textielindustrie.
Ze moeten wel. Is er voor WO II sprake van de alleenheerschappij van de fabrikanten
en hebben werknemers niets te vertellen, na de oorlog moeten ze hun fabrieken vol zien
te krijgen met personeel. Over die vooroorlogse situatie vertelde Joop Bennink eens aan
George Poelman: “Als je een fout had gemaakt moest je op het matje komen. Het
oordeel was al geveld, een weerwoord werd je niet gegund, laat staan een verdediging.
Je had zó 25 cent boete te pakken. En keek je daarna lelijk dan kreeg je, vanwege je
verongelijkte gezicht, er nog 25 cent bij.” De werknemers namen dat gelaten, wat wel
als de Twentse geest wordt aangeduid: “je zegt niet al te veel, dan hoef je het ook niet te
verantwoorden.” Vanwege het feit dat het moeilijker is voor de textielbedrijven om aan
personeel te komen wordt de Stichting Textielvak opgericht. Deze stichting heeft in
wezen twee doelen. Enerzijds het verbeteren van het imago van de textiel om daardoor
makkelijker aan personeel te komen. Maar anderzijds is er toch ook sprake van een
jongere generatie fabrikanten die afstand willen nemen van het gedrag van hun
voorgangers. In het Textielvak ontmoeten werknemers en werkgevers elkaar.
Kaderleden zoals Bennink, Niessink en Nijhof komen zo in gesprek met directeuren en
dat geeft toch een nieuwe kijk op de zaak. Na de vorming van de Koninklijke
Nederlandse Textiel Unie (KNTU) maakt Joop Bennink de opmerking tegen één van de
directeuren: “Natuurlijk kan ik op de deur kloppen van de directie. Er doen dan echter
15 directeuren open!”. Het is de kern van het probleem van de KNTU die na het
samenvoegen van een groot aantal spinnerijen, de directies in eerste instantie
ongemoeid laat. Niet lang na deze snijdende opmerking van Bennink wordt het corps
directeuren drastisch ingekrompen.
Door de behoefte de verhoudingen te wijzigen is er belangstelling voor het invoeren van
ondernemingsraden. De textiel in Twente loopt daarin voorop. De vorming van
ondernemingsraden wordt sterk door het Textielvak gestimuleerd. A.L. van Schelven -

de directeur van Textielvak - zou je, als je hem wilt typeren CNV-rood kunnen noemen.
Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij het propageren van ondernemingsraden en het
stimuleren van betere verhoudingen. Jan Fahner en Ep Wieldraaier hebben hun hart
verpand aan het Textielvak. Zij komen uit een hervormde sfeer en zijn voorstanders van
harmonie. Als George Ep Wieldraayer opvolgt als districtsbestuurder laat hij direct
weten, dat hij niet gelooft in het harmoniemodel. George wil graag in overleg tot
afspraken komen, maar doet dat niet vanuit de overtuiging dat werkgevers en
werknemers gelijke belangen hebben. Dit standpunt wordt hem door het
stichtingsbestuur kwalijk genomen. Er wordt opgeworpen dat de werkgevers toch
veranderd zijn, maar naar de zienswijze van George Poelman is dat niet het geval. De
omstandigheden zijn veranderd niet de werkgevers. De fundamentele tegenstelling
tussen kapitaal en arbeid is in zijn ogen onverkort van toepassing. George gaat derhalve
uit van de belangentegenstelling tussen kapitaal en arbeid. En hoewel hij niet gelooft in
het harmoniemodel; van het conflictmodel, zoals deze later wel in de Industriebond
NVV wordt aangehangen, moet hij evenmin iets hebben. Dat schiet teveel door naar de
andere kant. George: “Omdat ik in het bedrijf zat, stond ik altijd op gespannen voet met
de harmoniegedachte. Ik ben ook niet de man die zegt dat er in de eerste plaats geknokt
moet worden. Je moet eerst praten, maar als het niet meer gaat, dan moet je naar andere
middelen grijpen. Maar ja, die harmoniegedachte was destijds heel sterk, vooral bij de
leiding: ‘Nederland moest opgebouwd worden’.”

- de afdeling Enschede
De afdelingsbesturen in De Eendracht, uitgezonderd Enschede omdat die zo groot is,
zijn samengesteld uit vertegenwoordigingen uit de bedrijven en de verschillende
sectoren die de textiel kent zoals; katoen, tricotage en wollenstoffen. In Enschede lopen
de contacten anders. In de grote textielbedrijven in Enschede zijn de OR-leden
vrijgesteld. Er is dus sprake van een netwerk van kaderleden waar vrij gemakkelijk en
snel contact mee gelegd kan worden. Als het nodig is kan de administratie alle
kaderleden ‘bijeen bellen’. In 1963 lopen de cao onderhandelingen stroef. Theo de Jong
vraagt aan George Poelman; hoe snel hij de kaderleden bijeen kan krijgen. Theo
verwacht minimaal een week en is dan ook zeer verrast als het één dag blijkt te zijn.
Met het opzetten van het bedrijvenwerk in de textielbedrijven vlot het dan ook niet echt.
OR-leden vragen zich oprecht af of zij hun werk niet goed doen. Met veel inzet legt
George uit dat het net is als in de gemeentepolitiek. Je hebt een fractie en een
afdelingsbestuur. In het bedrijvenwerk is het net zo. De fractie zijn de leden in de
ondernemingsraad en het bestuur van de bedrijfsledengroep is het afdelingsbestuur.
Eigenlijk komen de bestuurders er niet aan toe om veel aandacht te besteden aan de
organisatorische opbouw van de bond. Reorganisaties en sluitingen slokken ze volledig
op. Slechts bij twee textielbedrijven is er uiteindelijk sprake van bedrijvenwerk. Toch is
er sprake van goed kader in de textiel. Als het nodig is willen ze er ook best tegen aan.
Strijdbaar genoeg. De bereikbaarheid van leden in de bedrijven is behoorlijk.
Ledenvergaderingen vinden plaats in de middagpauze en bij speciale gelegenheden ook
wel in bedrijfstijd. Het afdelingsbestuur van De Eendracht in Enschede is zelfwerkzaam
en zeer actief. Het actieve wijkbezoek is daar een getuige van. Met de komst van de
Industriebond NVV verdwijnt het huisbezoek. De bezoldigde bestuurders trekken als
het ware ook het werk bij de kaderleden weg. Eigenlijk viel de sociale controle weg en
ook het verdwijnen van het kantoor uit Enschede heeft negatieve gevolgen.

- om het optillen van de onderkant
De staking in 1973, met als inzet nivellering van de lonen, geeft ook in de textiel een
uitlaatklep voor alle opgekropte spanningen opgelopen in de jaren daarvoor. De
vorming van de Industriebonden roept bij de werkgevers, zo lijkt het, een gevoel van
een machtsblok op welke een halt moet worden toegeroepen. Ook de cao
onderhandelingen in de textiel lopen vast. George: “er was een opvallend grote

actiebereidheid. We moesten eerder remmen dan stimuleren. We kozen twee
speerpunten: een finishingbedrijf van Nijverdal ten Cate in Nijverdal en Van HeekSchuttersveld in Enschede. De keus op de laatste is vooral ingegeven door het feit dat
het het laatste textielbedrijf is wat er nog als blok staat. Waar dus alle activiteiten, van
spinnen tot afwerken, gebeurden. De verwachting is dat de acties weken gaan duren.
Naast de speerpunten organiseerden we prikacties in de andere bedrijven.” Tweemaal
per week zullen George en de collega’s van de andere bonden in eendrachtige
samenwerking een textielbedrijf stil zetten. Een dag van te voren gaan ze naar het
bedrijf om te overleggen met de kaderleden. De vraag is dan: kan het morgen? Het
wordt in het bedrijf gecheckt en vrijwel altijd is het antwoord: ja. Het mooie is dat het
in de fabriek een publieksgeheim is, zonder dat iemand dat verder te weten komt, tot dat
de volgende dag het bedrijf leegloopt. Ook de middag- en avondploegen sluiten zich
steeds aan bij de staking die 24 uur duurt. Slechts enkele leden doen niet mee aan de
acties. Het zijn drukke weken waarin voortdurend het spel gespeeld moet worden, maar
op een gegeven moment wil je het massale, de solidariteit wel laten zien aan de
buitenwereld. Besloten wordt om een demonstratie te organiseren. De stakers uit
Nijverdal komen met de bus en die van Schuttersveld te voet naar de Markt in
Enschede. Als extra dramatisch effect komen de werknemers van de verschillende
fabrieken in een soort estafette uit verschillende straten de markt op. Met de megafoon
kan George meedelen: “en uit de Langstraat komen nu ......” en “uit de .........” Tenslotte
staan er op die manier 6.000 actievoerende werknemers bijeen in hartje Enschede.
De staking bij Schuttersveld duurt 6 weken. Er is al eerder een balletje opgegooid om de
staking te stoppen en een ander bedrijf in staking te brengen. Maar kader en leden
willen dat niet. De offerbereidheid is groot. Er kwam een lid bij me, vertelt George die
zei: “Mijn vakantie gaat eraan want dat geld is op, maar ik heb het er voor over.”
Het Paasbestand is dan ook een koude douche. Vooral het feit dat de stakers in de krant
moeten lezen dat de staking wordt opgeschort, doet heel veel pijn. Op de
stakersvergadering in de schouwburg, direct na de afkondiging van het Paasbestand zijn
900 leden aanwezig. De vraag: “Is er dan een resultaat?”, is niet te beantwoorden en dat
maakt het moeilijk voor mensen om te besluiten om weer gewoon aan het werk te gaan.
De stakers willen eigenlijk de staking voortzetten, zelfs als blijkt dat er geen
stakingsuitkering meer wordt betaald. Tegen het opheffen van de staking is zo’n _ van
de stakers.
Er is in 1973 bij George en zijn collega’s wel twijfel of je wel kunt staken in zo’n
marginale bedrijfstak als de textiel. We voelden ons eigenlijk wel schuldig. Op een
gegeven moment zijn we bij Pim van Heek, directeur van Van Heek-Schuttersveld,
geweest. Het is een behoorlijk gesprek, goed voor de verhoudingen, waarin Van Heek
zich zeer correct gedraagt, maar ten aanzien van de eisen van de bonden geeft hij geen
enkele krimp. Mogelijk komt het Paasbestand net iets te vroeg. Het leek erop dat we er
in textiel bijna uit waren. In Veenendaal is reeds een bedrijf akkoord gegaan met de
voorstellen van de bonden en ook in Enschede is er beweging. Jan Elshof, kaderlid bij
De Bontweverij - het café De Bonte Wever herinnert nog aan dit bedrijf - meldt dat de
directeur bij hem langs is geweest om te vragen, wanneer zijn bedrijf aan de beurt is
voor een staking. Elshof antwoordt hem dat het bedrijf op de lijst staat, maar dat hij niet
meer dan dat kan zeggen. Bij De Bontweverij staat een jubileumviering voor de deur en
de directie heeft geen zin het feestje, met allerlei klanten als gasten te laten verstieren
door een staking. Hij meldt dan ook aan Elshof dat hij bereid is het akkoord te tekenen.
Het hoeft echter niet meer. Het Paasbestand heft de acties op en zonder actiedreiging is
er geen reden apart een akkoord aan te gaan.

- spinnerij Nederland
De teloorgang van de textiel zet zich in de zeventiger jaren voort. De minister van
Economische Zaken Ruud Lubbers is van mening dat er een strategisch minimum moet
worden gesteld ten behoeve van de spincapaciteit in Nederland. Wat dat dan precies is
weet niemand. Als Tubantia failliet gaat wordt wel direct een beroep gedaan op deze
uitspraak van Lubbers en is de inzet voor het gesprek in Den Haag bepaald. In Den

Haag wordt duidelijk gemaakt dat het bedrijf nodig is en als er geen steun komt dat het
zal worden bezet. De staat neemt het bedrijf over. De bewindvoerder die benoemd
wordt, adviseert al snel om een nieuwe moderne fabriek neer te zetten en zodoende de
spinnerijen te saneren. Een jaar nadien gaat ook De Bamshoeve failliet. Ook dit bedrijf
wordt door de staat overgenomen. Er wordt een commissie ingesteld onder
voorzitterschap van Swankhuizen van de Nederlandse Investeringsbank (NIB). In de
commissie hebben zitting de ministeries van Economische- en Sociale Zaken, de
werkgevers en de bonden. George Poelman en Ties Hagen nemen er aan deel voor de
Industriebonden van NVV en NKV. De commissie komt elke veertien dagen bijeen.
George: “Ties schreef in een tempo van een journalist. De dag na een
commissievergadering hadden we het verslag in de bedrijven liggen. We probeerden de
mensen in de bedrijven zo goed mogelijk van de ontwikkeling op de hoogte te houden.
We hadden zo’n tempo dat ook de directies in de bedrijven bij kaderleden het verslag
op kwamen halen”. De commissie stelde een plan op dat er op neer kwam dat alle
spincapaciteit bijeen werd gebracht en dat door het ruilen van werkpakketten plus een
sanering van capaciteit een optimale werkbezetting ontstond.” In opdracht van de
commissie worden er pakketselecties gemaakt. “We hoopten”, vertelt George: “dat de
ondernemingsraden de technische beoordeling van de plannen voor hun rekening
zouden nemen. Als bestuurders opererend van buiten het bedrijf konden en wilden we
dat natuurlijk niet.” Het resultaat is een zware sanering. Tubantia blijft dicht en De
Bamshoeve, met een aangepast werkpakket, vormt de kern van de samengebundelde
spinnerijen. De Bamshoeve heeft een zeer hoge arbeidsproductiviteit met name door het
werken in drieploegendienst en beschikt over zeer moderne machines. De sanering
wordt opgevangen met een sociaal plan geschreven door Poelman en Hagen. Nog
gniffelend vertelt George: “dat de werkgevers de bonden het voorzitterschap aanboden
voor de sociale commissie, maar Ties en ik hadden liever het secretariaat, waardoor je
meer kan sturen welke stukken er besproken worden.” Zodoende kunnen ze snel met
een concept sociaalplan komen. Belangrijke afspraak in dit plan is de transferregeling.
Iedereen blijft nog één jaar in dienst na het verlies van werk en komen op de
transferlijst. Er wordt actief voor deze mensen bemiddeld. Deze bemiddeling leidt nog
tot een aanvaring met de directeur van het arbeidsbureau, aangezien die vindt dat het
zijn werk is. Een passend aanbod moet wel worden geaccepteerd, zo niet dan volgt
ontslag maar wel met behoud van rechten. Het transfersysteem is een groot succes.

- met pensioen
George gaat op 1 september 1978 met pensioen. Behoefte aan verkassen heeft hij niet
meer. “Ik ben een Lonneker geworden”, zegt hij er zelf van. Stoppen met vakbondswerk
is ook stoppen met vakbondswerk. Voor George en Tine breekt met het pensioen een
andere levensfase aan. Ze zijn veel op pad, maar een grote maatschappelijke
betrokkenheid kun je nu eenmaal niet zo maar in de ijskast zetten. Dankzij de oudste
zoon komt George in het bijzondere jeugdwerk terecht, hij zal er nog vele jaren voor
actief zijn.

[Hoofdstuk 20]

De textielindustrie
- van vader op zoon, van moeder op dochter
Uit een enquête, gehouden in 1941 onder de werknemers in de textielindustrie, blijkt
een hoge mate van ‘beroepserfelijkheid’. Van zo’n 50% van de werknemers blijkt dat
één van de ouders ook in de textiel werkt of werkte. De verklaring van dit hoge
percentage ligt natuurlijk eerder in de dominante positie van de textielindustrie, dan dat
er sprake is van een grote gehechtheid aan het beroep. Je kunt gewoon moeilijk ergens
anders heen. In de dertiger jaren is er al sprake van een groeiende weerzin tegen het
werken in de textiel. Na 1945 wordt het steeds moeilijker jonge werknemers te werven.
De textielindustrie kenmerkt zich door grote eentonigheid in het werk. Monotone
arbeid vanwege de ver doorgevoerde specialisatie. Plezier in je werk hangt toch vooral
af van het werk zelf. Het plezier van de laaggeschoolde en geoefende textielwerknemer
bestaat louter uit “loonvreugde”. Aangezien dat geen vetpot is, valt te begrijpen dat de
animo voor de textiel niet groot is. De onderlinge solidariteit wordt door de aard van de
industrie bemoeilijkt. Het is slechts zeer beperkt mogelijk tijdens het werk contact met
elkaar te onderhouden. Alle aandacht is nodig voor de machines. Bovendien maakt de
herrie een gesprek vrijwel onmogelijk. Een sterke groepssolidariteit, zich uitend in een
actieve deelname aan de vakbeweging, komt meer voor bij geschoolde dan bij
ongeschoolde werknemers. Slechts een minderheid van de Enschedese werknemers in
de textiel is aangesloten bij een bond. Het percentage georganiseerden bij de
verschillende textielbonden is weinig stabiel. De sociale onzekerheid in deze zeer,
conjunctuur gevoelige bedrijfstak die bovendien de economische structuur van
Enschede praktisch beheerst, werkt eerder verlammend, dan bezielend op de
aantrekkingskracht van de vakbeweging.

- de lonen
In Spil en Spoel, maandblad voor de textiel, van juni 1950 komt het volgende
overzichtje voor:
- in 1875 gemiddeld weversloon per week 6 gulden
- in 1900 gemiddeld weversloon per week 8 gulden
- in 1925 gemiddeld weversloon per week 27 gulden
- in 1950 gemiddeld weversloon per week 55 gulden
Een weekloon van 55 in 1950 lijkt niet onredelijk in vergelijking met de algehele
loonstandaard. Bedacht moet wel worden dat in dit loon de ploegentoeslag is begrepen
en velen onder het loon van de geschoolde wever blijven. De lonen in de textielindustrie
liggen lager dan in de metaalnijverheid. Mag het inkomen een redelijk peil hebben, daar
staat tegenover de hoge mate van onzekerheid. Door afhankelijk te zijn van een zeer
conjunctuur gevoelige bedrijfstak is de werkgelegenheid onzeker. Deze onzekerheid
wordt versterkt door het voortdurende proces van rationalisatie.

- heroprichting afdelingen textielbonden
Na afloop van de Tweede Wereldoorlog worden de afdelingen van de textielbonden
aangesloten bij drie vakcentrales heropgericht. Er zijn dus afdelingen van ABTK ‘De
Eendracht’ (NVV), Unitas (CNV) en St. Lambertus (KAB later NKV). De Atek
opgericht in 1945, een bedrijfsgroep van de Eenheidsvakcentrale (EVC), is een
nieuwkomer.
De georganiseerde werknemers in de textiel in Enschede zijn in 1950 als volgt over de
afdelingen van de vier bonden verdeeld:

De Eendracht
Atek
St. Lambertus
Unitas
Totaal

1.700 leden
1.200 leden
1.000 leden
750 leden
_________________
4.650 leden

De Atek heeft in Twente in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog meer dan 3.000
leden. Het ledental daalt daarna snel en zal ook na 1950 blijven dalen. Er zijn twee
verklaringen voor de aanvankelijke aantrekkingskracht van de Atek. Ten eerste wilden
in 1945, bij de bevrijding, vele werknemers in het oosten - dat eerder bevrijd werd dan
het westen - niet wachten op de bevrijding van de leiders in het westen. Zij stichten
onder invloed van de tijdens de bezetting opgekomen eenheidsgevoelens, de EVC. Pas
later krijgen de communisten het in de EVC voor het zeggen. Ten tweede valt een deel
van de sympathie voor de Atek te verklaren uit antigevoelens tegen de Eendracht. Het
verliezen van de beide grote stakingen in 1924 en 1932 heeft nog steeds zijn nawerking.
De door het NVV als noodzakelijk verdedigde loonpolitiek vervreemdt eveneens vele
socialistische werknemers tijdelijk of duurzaam van de bond. De organisatiegraad in de
Textiel in Enschede bedraagt in 1950 zo’n 25%. Terwijl dat tussen 1925 en 1930 zo
tegen de 56% is geweest!

- de Eenheidsvakcentrale
De EVC organiseert zich in bedrijfsgroepen. De eerste plaatselijke bedrijfsgroep - die
voor de textiel- en kledingindustrie (ATEK) - wordt in Enschede op 7 juni 1945
opgericht. In zaal ‘De Vluchte’ wonen 101 afgevaardigden uit 22 textielbedrijven de
oprichtingsbijeenkomst bij. Het bestuur wordt verkozen uit een voorafgaande
kandidaatstelling uit de bedrijfscommissies. De EVC tracht bij stakingen die in de eerste
naoorlogse maanden uitbreken te bemiddelen. De stakingen gericht op loonsverhoging,
een 40-urige werkweek en 14 dagen vakantie zorgen wel voor de nodige onrust, maar
niet voor veel resultaat. Een cao waaraan partijen zijn gebonden ontbreekt. Het militair
gezag heeft de werkweek tot 48 uur verlengd. De EVC krijgt weinig medewerking.
Trouw en andere kranten weigeren advertenties van de EVC op te nemen. In juni
weigert ook Het Vrije Volk dat te doen. Ondanks dat gaat de opbouw van de organisatie
door. In juli wordt het uitgangspunt: “geen vierde vakcentrale, maar de enige
vakcentrale”, geruisloos verlaten. Met de naamsverandering naar Eenheidsvakcentrale
wordt het definitieve karakter van de nieuwe vakcentrale een feit. Vanuit Enschede
worden afdelingen opgericht in bijna geheel Overijssel en een groot deel van
Gelderland. De ATEK in Enschede telt in 1945 zo’n 1.800 leden.

- de Uniebonden
Direct na de oorlog vormen De Eendracht, Unitas en St. Lambertus de Bedrijfsunie in
de Textiel- en Kledingindustrie. Deze samenwerking volgt de samenwerking zoals die
ook tussen de vakcentrales tot stand is gekomen. Er wordt een urgentieprogramma
opgesteld. Gevraagd wordt: gelijktrekking van het loon in de textiel met die in andere
bedrijfstakken; een ploegenregeling met een toeslag van 10% voor de dag- en 25% voor
de nachtploeg en een controleerbaar tariefsysteem met een tarief welke tenminste 10%
boven het vaste uurloon ligt. Voor het eerst slagen de bonden in de textielindustrie er in
om een cao tot stand te brengen. Deze overeenkomst krijgt scherpe kritiek. Met name de
EVC is van mening dat de Uniebonden er zo op gespitst zijn om eindelijk in de
textielindustrie een cao tot stand te brengen en daarom geen voet bij stuk houden. De
loonafspraak zou niet eens voldoen aan de normen van de Stichting van de Arbeid. De
in de lonen verwerkte duurtetoeslag zorgt er wel voor dat het bruto loon stijgt, maar
vanwege de hogere loonbelasting is het netto resultaat een loonsverlaging. De EVC
spreekt haar bevreemding uit tegen de fabrikanten dat zij niet zijn uitgenodigd voor de
cao-onderhandelingen. Zonder de EVC zijn immers de werknemers niet echt

vertegenwoordigd. Volgens een door de EVC gehouden enquête zijn de lonen
weliswaar 125% van de lonen van mei 1940, maar de lonen waren toen al erg laag. Uit
de enquête komt tevens naar voren, dat het loon in de textiel de laagste is en dat in
combinatie met de langste werktijd en de kortste vakantie. De arbeidsvoorwaarden van
de werknemers in de textiel zijn derhalve verre van rooskleurig. De vraag van de EVC
om bij de cao-onderhandelingen betrokken te worden, wordt niet gehonoreerd. In
augustus 1946 bereiken de Uniebonden met de fabrikantenvereniging overeenstemming.
Doordat controle op de naleving van de loonregeling is opgedragen aan de vakraad een nog op te richten orgaan van cao-partijen - duurt het nog tot december 1948 aleer
deze cao door het college van rijksbemiddelaars is goedgekeurd. Simpelweg komt het er
op neer dat het college eigenlijk de controle niet durft over te laten aan de vakraad. De
afgesloten cao maakt geen einde aan de veel voorkomende arbeidsconflicten in de
textiel in Twente. Stakingen, veelal buiten de bonden om, vinden regelmatig plaats. In
september, dus een maand nadat de overeenkomst is gesloten, breken er stakingen uit bij
Scholten en van Heek. Door de 125 werknemers deelnemen. Het gaat tegen het gebruik
van de prikklok. De krapte op de arbeidsmarkt wordt personeel geworven met de
belofte van het verstrekken van textielpakketten. In een tijd waar de textiel nog op de
bon is, is dat natuurlijk een aantrekkelijk iets. De overheid verbiedt dit echter. De
werknemers verzetten zich tegen het verbod. De ondernemers wijken voor de druk van
de stakers en keren waardezegels uit waarmee textielgoederen kunnen worden gekocht.
Op 11 oktober breekt er een staking uit bij NV Stoomweverij Nijverheid, waaraan
fabrieksmensen voelen zich gewantrouwd, aangezien de kantoormensen niet hoeven te
‘prikken’. Het prikken wordt beperkt tot bij binnenkomst.
Op 12 december gaat het personeel van de voorspinnerij van Rigtersbleek in staking. Er
is onvrede over het aantal waardepunten dat wordt uitgekeerd. Daarnaast kunnen
waardepunten die bij andere fabrieken worden toegekend ook worden ingewisseld bij de
detailhandel voor andere producten dan voor textiel.
Het is slechts een greep uit de conflicten in de textielindustrie. Ook in Almelo,
Oldenzaal en Rijssen komen dergelijke conflicten voor.

- De Eendracht
De afdeling Enschede van de ABTK ‘De Eendracht’ is na Winterswijk - 1186 leden - de
grootste afdeling van de bond. De afdeling telt eind van 1949 1173 leden. In Glanerbrug
kent de bond een aparte afdeling met 143 leden. Slechts de afdeling Amsterdam telt ook
meer dan 1000 leden. Verschil tussen Enschede en Amsterdam is, dat in de eerste de
meerderheid van de leden in de textielindustrie werkt en slechts een klein deel in de
kledingindustrie. In Amsterdam is dat precies andersom. Hoe groot de omvang is van de
afdeling Enschede blijkt uit de vergelijking met het totale ledental van de bond n.l.
12.872. Enschede alleen is dus zo’n 9% van de hele organisatie. Hiermee blijkt
tegelijkertijd hoe ‘lokaal’ de bond is. Drie afdelingen: Enschede, Winterswijk en
Amsterdam zorgen voor bijna 30% van de leden. De lokale betekenis blijkt ook als we
het ledental voor Twente en de Achterhoek vergelijken met de gehele organisatie dan
blijkt dat bijna 50% van de leden daar vandaan komt. In 1950 verliest Winterswijk zijn
eerste plaats aan Enschede die dan meer dan 1400 leden telt om in 1951 een
spectaculaire groei door te maken naar meer dan 1800 leden. De afdeling Enschede
groeit daarmee sneller dan de bond in zijn geheel. Het aandeel van Enschede in het
ledental in 1951 is dan ook 12%. Hoe opvallend de groei van Enschede is mag ook
blijken uit het feit dat Glanerbrug in de zelfde periode ‘slechts’ van 143 naar 153 leden
groeit. Een belangrijk deel van de groei wordt verklaard door de invoering van de
bedrijfstakgewijze organisatie. Er komen ruim 250 leden over van de Bond van
Werkmeesters Toezicht- en Opzichthoudend personeel (BWTO) en de Algemene
Nederlandse Metaalbewerkersbond (ANMB). Enschede profiteert meer van deze
‘reorganisatie’ dan andere afdelingen. Voor de hele bond worden 1.300 leden
overgeschreven vanuit de BWTO en de ANMB. Kennelijk is de groep leidinggevend en
technisch personeel in Enschede beter georganiseerd dan dat dat elders het geval is. In
de loop van 1952 komen er nog 32 leden uit Mercurius over naar De Eendracht.

In het afdelingsbestuur treffen we in 1951 A.G. Veltkamp aan, die zojuist door de
invoering van de bedrijfstaksgewijze organisatie van de ANMB is overgekomen. J.G.
Nijhuis is de voorzitter en Konings de penningmeester Bennink, Gönning, van Hezel,
Minkhorst, Niessink, Oosterveld, Ruwhof, Tak en Wieldraayer zijn de andere leden van
het bestuur.

- Sint Lambertus
Op de ledenvergadering van 29 juni 1946 wordt Snuverink in het zonnetje gezet. Daar is
ook alle aanleiding toe. Zesenveertig jaar lang dient hij reeds de bond. In 1900 wordt hij
aangesteld als wijkagent. In 1916 wordt hij gekozen in het afdelingsbestuur en lid van
het hoofdbestuur. Op de ledenvergadering wordt stil gestaan bij dit markante jubileum.
Middelhuis, de latere voorzitter van de KAB, is in 1946 bestuurder in Twente in dienst
van St. Lambertus en ter vergadering aanwezig om Snuverink toe te spreken:
“Snuverink is een man die in de vergadering meest een zwijgende rol vervult. Ook al
omdat hij vele jaren het secretariaat waarneemt. Naar buiten is hij steeds een warm
verdediger van onze organisatie en hij neemt nooit een blad voor de mond. Ook duldt
hij niet dat er een gesalarieerde bestuurder gesmaad wordt. Altijd staat hij voor de
belangen van de bond op de bres”. Middelhuis brengt hem hiervoor een warme dank
over. Uit handen van de afdelingsvoorzitter Kroese ontvangt Snuverink een stoel en een
bloemenmand ten geschenken. Snuverink zal nog een aantal jaren deel uit blijven maken
van het bestuur. Bij de viering van het zestigjarig bestaan in 1948 zal hij stoppen; hij is
dan 64 jaar en 48 jaar actief geweest voor de bond. De heroprichting van de afdeling na
de Tweede Wereldoorlog vindt plaats op 14 juli 1945. De afdeling telt bij heroprichting
350 leden. Eind 1946 zijn dat er 500. In augustus 1945 wordt het afdelingsbestuur
gekozen. Naast voorzitter H. Kroese hebben zitting in het bestuur: B. Schepers
(secretaris), H. Elzinga (penningmeester), J. Baake (2e voorzitter), J. Vaanholt (2e
secretaris), H. Agterbos (2e penningmeester) en H. Rustman, H. Snuverink en E.
Voerman (commissarissen).
De sfeer in de afdeling is mogelijk het best weer te geven met een deel van een rede die
Middelhuis afsteekt op de ledenvergadering: “Is het dan nog niet mogelijk dat we de
mensen warm krijgen voor de organisatie? Waar ligt dat aan? Vroeger was het de drank.
Thans is er een ander gevaar n.l. de ongebreidelde genotzucht. De arbeiders moeten zich
beperken in dans, sport en bioscoopwoede.” Spreker hekelt de zogenaamde
personeelsorganisaties der verschillende fabrieken: “Hier wordt geen cao besproken,
maar wordt gedaan aan jazzclubs, revue, toneel en sport. Wij gunnen de mensen graag
hun ontspanning, maar die kan toch wel in ander verband beoefend worden. Als de
katholieke arbeiders niet oppassen komen ze weer achteraan.” Minstens even erg als de
wuftheid van de werknemers is het oordeel over de EVC. De geestelijk adviseur van de
afdeling, kapelaan ten Brummelhuis vindt van de EVC in ieder geval het volgende:
“......de EVC is een gevaar met haar stakingsgymnastiek. Mijn inziens handelen ze in
opdracht van Moskou om via de vakorganisatie de macht in handen te krijgen. Vooral
de laatste dagen (maart 1946. dn) kon men weer mateloze kritiek horen op het beleid
van onze bisschoppen, die zoals men weet voor enkele weken de EVC voor katholieken
verboden hebben. In het verleden is echter maar al te vaak gebleken dat onze kerkelijke
hoogwaardigheidsbekleders de zaken juist gezien hebben. We moeten pal staan voor de
Katholieke Organisatie.” Voorzitter Kroeze die bij de Holland verantwoordelijk is voor
de personeelsvoorziening legt in 1946 zijn functie neer nadat hij op de ledenvergadering
door een lid is uitgemaakt voor: “ronselaar”. Hij wordt opgevolgd door H. Jansen. In
de loop van 1946 komen er gesprekken op gang met de R.K. Kleermakersbond ‘St.
Gerardus Majella’. Op 1 januari 1948 loopt dat uit op een fusie en ontstaat de
Nederlandsche R.K. Kleding- en textielarbeidersbond ‘Sint Lambertus’ de roepnaam
wordt al spoedig Kletex een naam die handzamer is. Mede door de fusie stijgt het
ledental van de afdeling tot 771. In het jubileum jaar 1949, de afdeling bestaat dan 60
jaar, groeit het ledental tot net boven de 800 leden. Aan het jubileum wordt veel
aandacht geschonken. Met een tweetal feestavonden met het cabaret van Adriaan van
Ostade, maar ook met een kranslegging bij het monument van Ariëns. De 1.000 leden -

op 1 na - bereikt de afdeling in 1951. Het aantal leden zal daarna jarenlang rond de
1.000 blijven schommelen

- achterstallig loon
In Twente en de Achterhoek is ook in de jaren vijftig sprake van een sterke concentratie
van textielindustrie. Deze concentratie beperkt zich niet tot Nederland maar loopt door
over de grens in het aanpalende Westmünsterland. Met een iets wijdere blik dan de
‘staatsgrenzen toelaten’ is er eigenlijk sprake van een en hetzelfde gebied qua
ontwikkeling. De textielindustrie in Westmünsterland neemt voor Duitsland net zo’n
dominante positie in, als de Twentse textielindustrie voor Nederland. Het is dan ook
vanzelfsprekend dat er nog al wat Nederlandse textielarbeiders in Duitsland werken. Bij
de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog hebben verscheidene Nederlandse
werknemers nog loon te goed bij vijf Duitse fabrieken. In 1950 slaagt de bond, via het
Bureau van Arbeidsrecht, erin beslag te laten leggen ter waarde van ruim 98.000 gulden.
Het is een loontegoed van zowel leden als ongeorganiseerden. Eerst in 1951 kan worden
uitbetaald. Het kost veel moeite en tijd om na te gaan waarop een ieder recht heeft, om
zo tot een juiste verdeling te komen. Aan dit belangrijke resultaat wordt natuurlijk
publiekelijk de nodige aandacht besteed. Aan 1700 werknemers kan achterstallig loon
worden uitbetaald.

- koude oorlog
In 1952 vindt er een driejaarlijks congres van De Eendracht plaats. Als gebruikelijk is
de beschrijvingsbrief gepubliceerd in het vakblad om op de ledenvergaderingen
besproken te worden. Op 2 mei vindt in Ons Huis de ledenvergadering plaats. De
opkomst is heel behoorlijk: 44 leden zijn aanwezig, onder wie een viertal vrouwen die
in de kledingindustrie werkzaam zijn. De voorzitter maakt hiervan gelijk gebruik door
er op te wijzen dat er een vacature is in het bestuur voor de kledingindustrie. Met enig
aandringen blijkt Mej. Blok bereidt zitting te nemen in het bestuur. De vergadering wil
graag dat de afdeling een aantal voorstellen ondersteunt. De voorzitter houdt dat tegen
door te stellen dat de afgevaardigden naar het congres, dat zonder bindend mandaat
doen en dat dat beter is, aangezien de reactie van het hoofdbestuur nog niet bekend is en
die reactie toch minstens meegewogen dient te worden. Dit pleidooi wordt door de
vergadering geaccepteerd, maar niet zonder de toezegging dat er een nieuwe
ledenvergadering wordt belegd, zodra de reactie van het hoofdbestuur bekend is. Op de
voordracht van het bestuur voor de afvaardiging heeft de vergadering kritiek. De
vergadering vindt dat zij ook in de gelegenheid moet zijn kandidaten te stellen. De
voorzitter kan niet anders dan instemmen. Het levert een tweetal kandidaten op uit de
zaal. Tegen één van de twee, Prins, maakt Niessing bezwaar aangezien deze actief zou
zijn in de Commissie van Actie voor de Textielindustrie van de CPN. De voorzitter
vraagt aan Prins wat hij in die commissie wil. Uit het verslag van de ledenvergadering
noteren we daarover het volgende: “Prins doet daarop een onsamenhangend verhaal
over grote winsten en de ontslagen in de textiel. Het blijkt wel dat hij datgene wil
waarom wij op 1 mei gedemonstreerd hebben. De voorzitter tracht hem duidelijk te
maken dat dit onze strijd is en onze taak en dat hij ons daarbij tussen de benen loopt.
Het blijkt echter dat hij dit niet kan of wil inzien”.
Als de vraag gesteld wordt aan de vergadering of Prins afgevaardigde kan zijn, trekt
deze zich terug. Ook de andere kandidaat uit de zaal haalt het in de stemming niet. De
kous is daarmee nog niet af. De koude oorlog is duidelijk aan de gang, ook in de
afdeling Enschede van de ABTK ‘De Eendracht’. We volgen verder het verslag:
“Hierna houdt Gönning een inleiding over het Sociaal Bijstand Fonds van de
Enschedese Bestuurdersbond (EBB). Hij begint met aan te sluiten op de
kandidaatstelling Prins. Spreker betreurt het dat een secretaris van een CPN-commissie
niet in staat is de doelstelling weer te geven van die commissie. Hij wijst op de
onwaarachtige propaganda van de CPN op de vooravond van 1 mei. Wij verwachten
van onze leden dat zij pal staan voor de leuzen door ons op 1 mei gedemonstreerd.

Gönning betreurt het dat deze mensen ons kader dagelijks tussen de benen lopen en
afbraak plegen. Afbraak tot de grond toe om de CPN voor nog grotere klap te behouden
bij de aanstaande verkiezingen. Als voorzitter van de EBB zal hij niet schromen deze
lieden uit onze rijen te stoten.” Het zal niemand verbazen dat Prins genoeg heeft van
deze vergadering en de zaal verlaat. De kous is nu wel af, al vindt De Bos in de
rondvraag: ‘dat men Prins wel wat scherp heeft aangepakt’. Als hij echter uitleg krijgt,
gaat ook hij akkoord met het optreden van het afdelingsbestuur.
De ‘afgedwongen’ ledenvergadering die bezocht wordt door 34 leden brengt geen nieuw
licht op de vraag van het mandaat van de afgevaardigden. De vergadering dringt er op
aan dat de afdeling zijn voorstellen zal handhaven, maar geeft de afgevaardigden de
machtiging om naar bevind van zaken te handelen.
In het afdelingsbestuur komt ‘het geval Prins’ nog ter sprake. Het wordt als opmerkelijk
gezien dat Prins, na het voorgevallene op de ledenvergadering, niet als lid heeft
bedankt. Besloten wordt om hem dan maar bij het hoofdbestuur voor te dragen voor
royement. Enige maanden later wordt Prins formeel door het hoofdbestuur geroyeerd.
Prins heeft dan inmiddels ook zelf bedankt voor het lidmaatschap.

- cultureel werk
Niet alleen de ‘materiële mens’ is van belang. Naast stoffelijke goederen verdient de
mens het ook geestelijk voedsel te krijgen. De afdeling Enschede van De Eendracht,
maar ook de afdelingen van de andere bonden, besteden aandacht aan deze ‘behoefte’.
Zo zijn er de toneelavonden, vaak verzorgt door de ‘eigen’ toneelverenigingen. De EBB
organiseert minimaal een keer per jaar een toneelavond. De kaarten voor deze avonden
worden via de aangesloten bonden aan de leden verkocht. Bij het bereiken van 5.000
leden aangesloten bij de NVV-bonden in Enschede in 1953 wordt door de EBB een
toneelavond georganiseerd. Het optredende gezelschap is de eigen Toneelclub van De
Eendracht. Het beschikken over een eigen toneelclub loopt uit op een heus
theaterseizoen. Het jaar wordt geopend met een eenakter, halverwege het jaar is er de
‘grote voorstelling en het jaar wordt met een eenakter beëindigd.
Kunst aan het Volk verzorgt de muziek op jubileumdagen of bij huldigingen. De
jubilarissen van De Eendracht krijgen als huldeblijk ‘Aan de strijders’ ten gehore. Kunst
aan het Volk beschikt ook over een ‘boerenkapel’. Op muzikaal gebied is er ook nog de
accordeonclub Kunst na Arbeid. Bij langdurig zieke leden wordt een fruitmandje
bezorgd. Natuurlijk geven dat soort zaken ook weer scheven ogen. Zo beklaagt een lid
zich dat hij geen fruitmandje heeft gehad. De verklaring is echter simpel; hij is nog geen
6 weken ziek. De Vrouwenbond verzorgd jaarlijks ‘een bonte avond’ voor de
gepensioneerde leden van alle bonden.
De Eendracht houdt er ook een serieuze Reisclub op na. De centjes worden door middel
van sparen bijeengegaard. Het gevolg is dat er ‘spaardersvergaderingen’ worden
gehouden over het vergaarde kapitaal en het reisdoel. In 1953 is 10,80 per persoon
voor het reisje beschikbaar. Volgens voorzitter Nijhuis kan je voor dat bedrag een
behoorlijk uitstapje maken en is het niet nodig om bij te springen uit de afdelingskas.
Het uitstapje is een busreis. Er is nog even in een kink in de kabel als de
busonderneming waarmee de zaak tot dan toe geregeld werd, failliet gaat, maar een
andere onderneming is snel gevonden. Jammer dat niet wordt vermeld waar de reis naar
toe gaat. Ook in 1954 en 1955 blijft het duister waar de reislustigen, hun bivak opslaan,
maar in 1956 laten de notulen ons weten, dat de reis gaat naar de Efteling in
Kaatsheuvel. Een jaar later is het reisdoel De Waayenberg, het scholings- en
conferentieoord van de bond.
De huiskamerbijeenkomst is een praktische vorm van het gespreksgroepenwerk. Door
discussiethema’s aan te bieden en gespreksleiders op te leiden kan zo op een
eenvoudige manier aan ontwikkeling worden gedaan. Honderden vakbondsleden komen
in de jaren vijftig en zestig op deze wijze aan enige aanvullende scholing. Een aantal
jaren lopen deze huiskamerbijeenkomsten heel behoorlijk. Vier groepen per wijk komen
tenminste vier keer bijeen in het winterseizoen. Aan het eind van de vijftiger jaren daalt
het animo, zodat het bestuur moet besluiten het aantal groepen te verminderen. De

behandelde onderwerpen in dit gespreksgroepenwerk loopt sterk uiteen. Het gaat over
het tariefvraagstuk, maar ook over de derde wereld onder de titel ‘Wij en de anderen’,
de ouderdomswet, de bevoegdheden van de ondernemingsraad en over de structuur van
de bond om maar eens een greep te doen uit de vele onderwerpen die door de jaren heen
worden behandeld. Samengevat zou je het wel de cursus ‘Algemene ontwikkeling voor
vakbondsleden’ kunnen noemen.
Voor de kinderen van leden worden middagen georganiseerd o.m. door films te
vertonen. De mei-optochten worden ondersteund met een praalwagen. Het doek dat
voor de praalwagen nodig is, wordt voor een ‘vriendenprijsje’ betrokken van de
Textielschool.
Het vrijwilligerswerk neemt in belang toe. Kennis van zaken op velerlei terrein is
noodzakelijk. Het belang van scholing van vakbondskader groeit. Om hieraan tegemoet
te kunnen komen, koopt De Eendracht in 1953 De Waayenberg in de gemeente Epe. Het
oord is tot dan toe eigendom van de Apeldoornse Nettenfabriek. De aankoop krijgt op
de jaarvergadering van Enschede grote instemming. De bondspenningmeester op de
jaarvergadering aanwezig zegt over de aankoop: “Op de voorgrond staat de vorming
van een doelbewust kader dat inzicht heeft in de problemen van de O.R., de
bedrijfspensioenfondsen e.d”. Bij de opening van de Waayenberg geeft de afdeling een
cadeau onder couvert. Het geld wordt door middel van een collecte onder de leden
ingezameld. De collecte brengt 670,- op. De Waayenberg wordt naast scholingsoord
ook als vakantieoord gebruikt. Aan verdienstelijke kaderleden worden vakantieweken
aangeboden.

- kastekort
De mededeling dat de penningmeester ontheven is uit zijn functie leidt tot enige
verslagenheid in het afdelingsbestuur. Bij controle zijn kastekorten gesignaleerd. Het
viel de penningmeester moeilijk het werk te doen. De aangeboden hulp is echter door
hem herhaaldelijk geweigerd. Oneerlijkheid is echter nooit vermoed. In een gesprek met
de penningmeester geeft deze aan het tekort terug te zullen betalen. Hoe het tekort is
ontstaan is voor hem ook een raadsel. De kascontrolecommissie heeft nooit een tekort
geconstateerd, dus is vermoedelijk het tekort in korte tijd ontstaan. Het tekort bedraagt
mogelijk 2000,00. Niessink en Wieldraayer nemen onmiddellijk het
penningmeesterschap over. Het afdelingsbestuur besluit omwille van de familie van de
penningmeester de zaak geheim te houden. De kascontrolecommissie is echter niet
bereid om op de jaarvergadering een positief verslag te doen. Het betekent dat de
voorzitter gedwongen is op de jaarvergadering in 1953 een verklaring af te leggen
waarom de penningmeester moest aftreden. Hij doet een beroep op de vergadering om
dit ‘onder ons’ te houden. In hoeverre dat gelukt is is maar de vraag. Op de vergadering
zijn 51 leden aanwezig dus een geheim kun je het dan niet meer noemen. De
jaarvergadering kiest een nieuwe penningmeester in de figuur van Lute Jongman. Een
goede keuze. Jongman is vanwege zijn beroep gewend met getallen te werken. De
afdeling zal jarenlang beschikken over een kundige penningmeester. Voor Tak die zich
niet meer verkiesbaar stelt wordt Van Schaar gekozen. Met Konings wordt uiteindelijk
een regeling afgesproken om het kastekort aan te zuiveren. Hetgeen ook gebeurd.

- de staking van 1954
In de jaren vijftig wordt er minder gestaakt dan ooit te voren in de geschiedenis van de
Nederlandse arbeidersbeweging, ondanks het feit dat Nederland - op Italië na - in de EG
het laagste inkomen per hoofd van de bevolking kent. Niettemin blijkt dat een bond met
een beperkte actie soms meer bereikt dan met een weken durende staking. In 1954
willen de textielfabrikanten in Enschede als vanouds in de tarieven snijden. Eigenlijk
gaat het om een nogal ingewikkelde zaak; n.l. de consequentie dat invoering van
werkclassificatie een loonstijging zou gaan veroorzaken van 6%. De werkgevers wensen
deze consequentie niet te aanvaarden, omdat dan het loon stijgt boven het vastgestelde
cao-loon. Naar de mening van de werkgevers is dat in strijd met de vastgestelde lonen in

de bedrijfstak en willen ze het probleem van het zwart betalen op die manier oplossen.
De Eendracht is formeel gebonden aan de cao. Gebruik makend van een wilde staking
van 3 uur bij Jannink weet de bond, met behulp van een pamflet, een massaal bezochte
vergadering te organiseren. Op deze vergadering wordt duidelijk aan de werknemers te
verstaan gegeven, hoe ze worden beetgenomen. Het werk wordt daarna door de
werknemers massaal neergelegd. Gestaakt wordt er in Enschede bij: Gerh. Jannink,
Oosterveld, Tubantia, De Bamshoeve, Nico ter Kuile en Spinnerij Roombeek. Naar
schatting zijn zo’n 3.000 à 4.000 werknemers bij de staking betrokken. Binnen een
week doen de werkgevers concessies aan De Eendracht, ondanks het feit dat er formeel
sprake is van een ‘wilde staking’. Door de ontwikkeling van de techniek is het
productieapparaat te kostbaar geworden om lang stil te staan. Aan de vooroorlogse
‘hongertactiek’ van uitsluiting, waarmee fabrikanten vroeger een collega te hulp
kwamen, is een eind gekomen. De Twentse textielwerkgevers kunnen zich niet alles
meer permitteren. De animo om bij hen te werken is door alle ervaringen uit het
verleden niet bijzonder groot. De noodzaak om in de textiel te gaan werken, doordat er
nauwelijks andere mogelijkheden zijn, raakt over. Ook over de grens is ander werk te
krijgen, waarvoor ook nog beter wordt betaald.

- Jan Fahner en Theo de Jong
In 1954 zijn zowel Fahner als De Jong bestuurder in dienst van De Eendracht. Jan
Fahner is sedert 1 mei 1949 districtsbestuurder in Twente en is tevens lid van het
afdelingsbestuur van Enschede. De Eendracht heeft een kantoor in Enschede waar een
drietal bestuurders en een administratieve kracht werken. Ook de Enschedese
afdelingsbestuurders H. Gönning en E. Wieldraayer zijn als bestuurder in bezoldigde
dienst. Gönning van 1946 tot 1949 en Wieldraaier vanaf 1951. De Jong is
penningmeester van de bond en maakt als zodanig deel uit van het hoofdbestuur. Hij is
tevens plaatsvervangend voorzitter van De Eendracht. In die hoedanigheid wordt hij
door Fahner in 1954 gebeld. Fijlstra, de bondsvoorzitter, is op dat moment niet
aanwezig. Fahner uit zijn ongenoegen over de wijze waarop de werkgevers met de cao
omspringen. Hij is verontwaardigd over de onredelijke opstelling van de werkgevers,
omdat juist de vakbeweging er voor heeft gepleit de tarieven in de cao vast te leggen en
niet buiten de cao om te laten ontstaan. Fahner wil een circulaire maken om aan de
kaderleden het onrechtvaardige optreden van de werkgevers duidelijk te maken. Per
telefoon stellen De Jong en Fahner de circulaire op. De circulaire heeft als resultaat de
stakingen zoals gemeld in het voorgaande. Reeds na enkele dagen worden, door de
voorzitter van het college van Rijksbemiddelaars J. Berger, partijen bijeengeroepen in
Zwolle. Op Theo de Jong wordt, voordat hij naar Zwolle gaat, nog enige druk
uitgeoefend door H. Oosterhuis van het NVV. Oosterhuis vindt dat De Jong zich in
moet zetten om een spoedig einde aan de staking te maken. Het antwoord van De Jong
is: “dat het zeker tot een oplossing zal komen, als de werkgevers hun onredelijke
standpunt laten varen”. Berger zit de bijeenkomst in Zwolle voor. Voor De Eendracht
zijn vertegenwoordigd Fijlstra, Fahner en De Jong. Van Wingerden is er namens het
NVV. Er is eveneens een afvaardiging van St. Lambertus. Het gesprek duurt tot diep in
de nacht en het resultaat is dat iedereen een loonsverhoging krijgt ongeacht het feit dat
de lonen daarmee boven de cao-schalen uitkomen. Fahner en De Jong vertrekken daarna
naar Enschede voor overleg met de kaderleden. De stakingen worden beëindigd. Binnen
De Eendracht krijgt het muisje nog een staartje. De verhoudingen in het hoofdbestuur
van De Eendracht zijn slecht. De wijze van werken van Fahner en De Jong wordt in het
hoofdbestuur ter discussie gesteld en dat lijdt tot een conflict. Door ingrijpen van het
NVV-bestuur treed Fijlstra af en wordt De Jong voorzitter van de bond. Hij zal dat tot
aan de fusie met de Metaalbedrijfsbond NVV en de ABC op 1 januari 1972 blijven. De
actie betekent ook het einde van Jan Fahner als bestuurder in Twente. Op het congres
van 1955 waar De Jong voorzitter wordt, wordt Fahner tot lid van het hoofdbestuur
gekozen. Een jaar later wordt Fahner algemeen secretaris. Het feit dat Fahner Enschede
moet verlaten, wordt door het afdelingsbestuur maar zeer matig op prijs gesteld.
Eigenlijk willen ze de bestuurder in Enschede houden door hem in het hoofdbestuur te

kiezen, maar uitdrukkelijk met als standplaats Enschede. Deze constructie wordt echter
door de bondsraad van De Eendracht niet aanvaard. Wieldraayer promoveert van
afdelingsbestuurder naar districtsbestuurder en in plaats van Fahner wordt Hennie
Hannink aangesteld.
Ondertussen is het goed gegaan met de ledenontwikkeling. In 1955 telt de afdeling 2178
leden. In de afdeling Glanerbrug zijn er op dat zelfde moment 182 leden. De dominante
positie die Enschede inneemt in de ABTK ‘De Eendracht’ is daarmee gegroeid tot ruim
13%.

- zestig jarig bestaan
Met het de viering van het zestig jarig bestaan van de ABTK ‘De Eendracht’ pakken de
afdeling en de bond goed uit. Om alle leden te kunnen ontvangen worden er twee
feestavonden georganiseerd met een cabaret programma. Ook voor de kinderen van de
leden is er een feestmiddag. De relaties van de bond zoals de andere bonden van NVV
en NKV, de afdelingen in Twente en de werkgevers wordt een receptie aangeboden. Het
cadeautje aan alle leden is natuurlijk een produkt uit ‘eigen etalage’; textiel in de vorm
van een handoek met de naam van de bond erop gedrukt. Het distribueren van de
handoeken is al een probleem op zich; het organiseren van het uitreiken van een paar
duizend handdoeken vraagt om een organisatie apart. Het afdelingsbestuur is er een
aantal middagen zoet mee. Hoe klein en soms ook hoe triest de wereld is kan ook
blijken bij het geven van een cadeautje. Een lid dat 2 nieuwe leden heeft aangemeld
doet de mededeling dat de wijkagent zelf zijn naam onder de aanmeldingen heeft gezet
zodat aan hem de handdoek is ontnomen. Even krijg je een rilling over de rug als je in
de notulen leest dat: ”bode P. De Lange het verzoek doet namens de moeder van het
meisje Broyls, dat indertijd is vermoord, of ze nog in aanmerking kwam voor de
jubileumhanddoek. Het bestuur heeft er geen bezwaar tegen.” Vakbondswerk en de
dagelijkse rauwe werkelijkheid liggen dan wel heel dicht bij elkaar.
In het jubileumjaar ondergaat het afdelingsbestuur een enkele mutatie. Secretaris
Niessink stelt zich niet meer beschikbaar. De taak van secretaris wordt overgenomen
door Veltkamp. De ontstane vacature in het bestuur wordt opgevuld door Gillot. Ook
Mej. R. Blok heeft om gezondheidsredenen het bestuur moeten verlaten. In 1956 stopt
ook Ruwhof met het afdelingswerk. Hij en Niessink zijn de eersten van de naoorlogse
generatie afdelingsbestuurders die er mee stoppen. Ze maken vanaf 1945
ononderbroken deel uit van het bestuur. In de vacature die Ruwhof achterlaat wordt
Buist gekozen. In 1956 vertrekt Van Schaar naar Deventer en moet derhalve uit het
bestuur. Minkhorst stelt zich niet meer verkiesbaar vanwege zijn gezondheid. Op de
jaarvergadering worden vier nieuwe afdelingsbestuurders gekozen naast de nog zittende
t.w.: Bosman, Hardeveld, Opheikens en Ter Borg.
De schaduwen werpen zich reeds vooruit in het jubileumjaar over de bedrijfstak. Theo
de Jong zegt in 1955 in zijn rede bij het aanvaarden van het voorzitterschap: “De
textielindustrie heeft zojuist een economische crisis overwonnen, maar nieuwe gevaren
bedreigen onze bedrijfstak. We behoeven in dit verband alleen maar te wijzen op de
grote concurrentiedreiging van Japan voor de katoen-, rayon- en linnenindustrie, die
boven ons hoofd hangt. De verhouding Indië - Nederland is gewijzigd. Daardoor is de
katoen-, rayon en linnenindustrie gedwongen zich op de Europese markt te storten”.

- het Elderinkhuis
De Enschedese Bestuurdersbond (EBB) ijvert al jaren voor een eigen gebouw in
Enschede voor het NVV en de aangesloten organisaties. De Eendracht is de enige
organisatie met een eigen gebouw: ‘Ons Huis’ aan de Oldenzaalsestraat. In 1957 lijkt
het zover dat er een pand gekocht kan worden vlak bij het centrum, waar alle bonden in
kunnen. De realisatie hangt van De Eendracht af. Als zij niet meedoen, dan wordt het
draagvlak te klein en zijn de kosten voor de andere organisaties niet te dragen. Het
afdelingsbestuur van De Eendracht is wel voor een onderkomen met alle organisaties.
De gezamenlijkheid zal naar zij menen naar buiten toe bijdragen aan het ‘gezicht’ van

de bond. In november 1957 wordt het pand - het Elderinkhuis - gekocht. Na
aanpassingen wordt het op 26 april 1958 geopend.
In het bestuurderscorps met als standplaats Enschede wordt versterking aangebracht met
een derde bestuurder. Naast Ep Wieldraayer en Hennie Hannink wordt George Poelman
aangesteld. Op 1 november 1957 treedt hij in dienst. Poelman is een textielman die
werkte in de tricotage. Voor hij in dienst treedt van de bond is hij al jaren actief. Hij was
o.m. voorzitter van de afdeling Hilversum van de ABTK ‘De Eendracht’.

- conjunctuur
Op de jaarvergadering van 1957 is de ‘bestedingsbeperking’ het centrale thema. Er
vindt opdat moment in de economie een duidelijke terugslag plaats. De textiel is een
zeer conjunctuur gevoelige bedrijfstak en dat vertaalt zich onmiddellijk in de
werkgelegenheid. Het aantal arbeidsplaatsen in de textiel keldert van 1957 op 1958 met
ruim 7%. Deze daling is vrijwel evenredig met de daling van de produktie met 6% à 7
%, afhankelijk van de branche. De omzet in geld daalt met zo’n 10%. De produktie en
de omzet herstellen zich spoedig. In 1959 is de omzet alweer op het peil van voor de
depressie en in 1960 wordt deze ver overschreden. Het aantal arbeidsplaatsen komt
echter nooit meer op het peil van 1957. Tegen de achtergrond van de depressie verlopen
de cao-onderhandelingen zeer moeizaam. De werkgevers maken het verwijt aan de
bonden dat ze telkens met nieuwe voorstellen komen, ook als het in de bedrijfstak niet
goed gaat. Het verwijt is niet terecht het ‘verlanglijstje’ van De Eendracht en St.
Lambertus is zeer gematigd te noemen en houdt wel degelijk rekening met de
economische omstandigheden. De basisuurlonen worden in de cao voor 1958 - die voor
het eerst een looptijd kent van 2 jaar - verhoogd, maar deze verhoging is reeds
overeengekomen in maart 1957 en is derhalve nog onderdeel van de afspraken van de
cao 1957! Feitelijk is er dus geen sprake van een nieuwe loonsverhoging. Wel worden
er een aantal zaken afgesproken: “die wat de kostprijs van het vervaardigde produkt
betreft minder belangrijk, maar voor het rechtsgevoel van de arbeiders(sters) bijzonder
betekenisvol waren”. Deze afspraken behelzen o.m. het verbod op ploegenarbeid voor
jeugdigen onder de 18 jaar en verbetering van de ziektewetregeling, doordat de
werkgevers een groter deel van de premie voor hun rekening gaan nemen. Een aanvang
wordt gemaakt met voorstellen voor arbeidstijdverkorting. In 1960 wordt de werkweek
verkort van 48 naar 45 uur. De jaarvergadering van 1957 kan daar natuurlijk nog geen
weet van hebben en houdt zich bezig met de bestedingsbeperking en het gevolg daarvan
voor de laagst betaalden en het verwijt aan de regering dat door hun maatregelen deze
categorie werknemers eenzijdig het haasje zijn. Fahner, namens het hoofdbestuur op de
vergadering aanwezig, reageert daarop door te stellen dat Hofstra - de minister van
sociale zaken - wel degelijk in zijn beleid naar twee kanten kijkt en ook de hoogst
betaalden aanpakt. Als compensatie voor de aantasting van de koopkracht wordt
tijdelijk de kinderbijslag verhoogd.
De jaarvergadering houdt zich ook bezig met de samenstelling van het bestuur. Buist
treedt af en is niet meer herkiesbaar. Ook Gillot komt niet meer terug in het bestuur; het
feit dat hij bode is geworden maakt de functies onverenigbaar. Twee nieuwe bestuurders
worden gekozen: Bies en Vellekoop.

- vertegenwoordigingen
Bij verschillende bonden is het eertijds de gewoonte het hoofdbestuur te kiezen uit de
door de afdeling kandidaat gestelde bezoldigde- en onbezoldigde bestuurders. Naast het
hoofdbestuur is er de bondsraad. Deze bestaat uit de districtsbestuurders in dienst van
de bond en uit afgevaardigden, kandidaat gesteld door de afdelingen. De verkiezing
vindt plaats op het driejaarlijks congres. De bondsraad is het orgaan dat toeziet op het
werk van het hoofdbestuur en is het hoogste, bestuurlijke college tussen twee
congressen in. Zowel bondsraad als hoofdbestuur worden op het congres gekozen. Aan
deze opmerkelijke bestuurlijke mix van betaalde- en niet betaalde krachten komt bij de
meeste bonden een eind aan het eind van de vijftiger en begin van de zestiger jaren. De

hoofdbesturen gaan dan louter bestaan uit bezoldigde bestuurders, terwijl de bondsraden
gaan bestaan uit verkozen kaderleden. Bij de textielbonden echter blijft de combinatie
van onbezoldigde en bezoldigde bestuurders bestaan tot 1971, wanneer zij opgaan in de
grotere verbanden van Industriebond NVV en NKV.
Voor de afdeling Enschede van de ABTK ‘De Eendracht’ zit onafgebroken vanaf 1945
H.A. Nijhof in het hoofdbestuur. Nijhof is ook lid van het afdelingsbestuur, al vanaf
1923, waarin hij een wat stille kracht is. Hij maakt zich echter zeer verdienstelijk als
een soort ‘verbindingsofficier’ tussen de afdeling en het hoofdbestuur. Zaken die in de
afdeling spelen komen op deze wijze centraal snel op de goede plek en omgekeerd kan
het afdelingsbestuur altijd rekenen op een snelle en terzake kundige uitleg over
aangelegenheden die centraal in de bond spelen. Handig dus om zo’n
vertegenwoordiger te hebben. Als Nijhof dan ook laat weten dat hij bij zijn
pensionering terug wil treden als hoofdbestuurder, wordt er naarstig gezocht naar een
opvolger. Enig lobbywerk voor steun van andere afdelingen moet de plek veilig stellen.
Over en weer wordt met Winterswijk afgesproken elkaars kandidaten te steunen. Ook
Winterswijk heeft een lid in het hoofdbestuur. De afdeling Losser zegt steun toe en zo
wordt M.G. Lansink de opvolger van Nijhof. Binnen het afdelingsbestuur kost het meer
tijd om tot een voordracht te komen van een kandidaat dan dat het steun verkrijgen kost.
Er zijn meerdere potentiële kandidaten, zoals voorzitter J.G. Nijhuis en penningmeester
L. Jongman. Na veel discussie wordt het M.G. Lansink. Jongman wordt in zijn plaats
voorgedragen voor - en gekozen in de bondsraad. Het hoofdbestuurschap van Lansink is
echter maar van korte duur. Nog in het zelfde jaar verlaat Lansink de bedrijfstak en
moet hij derhalve zijn functie neerleggen. Daarmee verliest Enschede zijn zetel in het
hoofdbestuur. In de vacature wordt voorzien door de verkiezing van J. van Straaten uit
Almelo. Eerst in de volgende zittingsperiode (1961-1963) is Enschede weer
vertegenwoordigd in het hoofdbestuur in de persoon van Jongman.
De zetel in de bondsraad is dan overgenomen door A.G. Veltkamp die samen met
Bennink en Vellekoop Enschede vertegenwoordigen. Nijhof treedt ook terug als
afdelingsbestuurder en ook Opheikens stopt er mee
Aan het eind van de vijftiger jaren is er een stilstand in de ledenontwikkeling. Tot aan
het begin van 1960 blijft het aantal leden rond de 2.650 schommelen. In 1960 is er weer
een positieve ledenontwikkeling. Het jaar kan worden beëindigd met precies 2900
leden.

- Enschede in wijken
De stad Enschede is ingedeeld in wijken. Ook het afdelingsbestuur van De Eendracht
heeft zijn afdeling in wijken43 verdeeld. De wijken hebben een wijkhoofd en soms ook
een wijkbestuur. Voor de inning van de contributie is er een wijkagent. Deze
wijkagenten opereren naast de bode die in dienst is van de afdeling. Als bijvoorbeeld
de bode ziek is of er anderszins problemen zijn, kan er teruggevallen worden op deze
wijkinning. Herhaalde malen is de penningmeester dan ook in de weer (of eigenlijk: in
de wijk) om afspraken te maken met de bode en met de wijkagenten. Natuurlijk is hij
ook druk met het werven van nieuwe wijkagenten, want er zijn voortdurend mutaties.
Na het afschaffen van de bode-inning kan je nog jarenlang de klacht beluisteren dat er
geen contact met de bond meer is, omdat er geen bode meer aan de deur komt.
Ontegenzeggelijk zijn veel bodes meer dan alleen maar de verkoper van de
contributiezegel. Velen zijn een vraagbaak aan de deur. Veel van deze bodes zijn
gedreven kaderleden op pad voor de organisatie. Het monnikenwerk dat zij verrichten
mag niet worden onderschat. Hoe ondankbaar het misschien vaak ook is, toch mag de
bode-inning niet alleen met een ‘waas van romantiek’ worden bekeken. Het is opvallend
hoe vaak er problemen zijn met de inning. Bodes die er na enige tijd de brui aangeven
en de boel in de soep laten draaien. Bodes die wel goedwillend zijn, maar zich vertillen
aan de administratieve romslomp. Achterstanden, wanbetalingen en in enkele gevallen
43

De afdeling kende de volgende wijkindeling: Boswinkel, Hogeland, Lasonder-Laresch, Lindenhof,
Pathmos, Stevenfenne en Toekomst

zelfs verduisteringen zijn de bijna wekelijkse problemen van de penningmeester om de
inning en daarmee de inkomsten gaande te houden. De uitgaven gaan immers ook door.
In de verslagen van de bestuursvergaderingen is de problematiek van de inning welhaast
een vaste rubriek. Ere derhalve aan die vele kaderleden die belangeloos door weer en
wind zorgden dat er inkomsten zijn voor het werk van de bond. Begrip voor de kritiek
op het wegvallen van het sociaal-contact aan de deur bij het beëindigen van de bodeinning, maar laten we ook blij zijn dat dit tijdrovende en probleemvolle werk niet meer
hoeft te gebeuren.
De wijkindeling wordt ook gebruikt voor het verzorgen van de propaganda. In het begin
van de vijftiger jaren is het afdelingsbestuur regelmatig in een wijk te vinden. Met het
wijkhoofd, en andere kaderleden woonachtig in de wijk, wordt dan op huisbezoek
gegaan. Leden en niet-leden worden bezocht. Leden als het gaat om een probleem of als
ze langdurig ziek zijn. Ongeorganiseerden worden opgezocht om te praten over de bond
en natuurlijk om ze over te halen zich in te schrijven. In de ene wijk loopt dat natuurlijk
beter en wordt er frequenter een bezoek gebracht dan in een andere wijk. Pathmos en
Lasonder zijn twee wijken die zeer regelmatig worden bezocht. In het midden van de
jaren vijftig verflauwd deze manier van werken, maar aan het begin van de zestiger
jaren wordt het weer nieuw leven ingeblazen met name op initiatief van George
Poelman. De wijken worden nu niet alleen gebruikt voor huisbezoek, maar ook om de
leden meer te betrekken bij het werk. De huiskamerbijeenkomsten worden er op
afgestemd en er worden wijk-ledenvergaderingen georganiseerd ter voorbereiding op de
jaarvergadering. Het jaarverslag wordt in de wijken voorbesproken en de wijkhoofden
brengen daarvan op de jaarvergadering verslag uit. De inbreng op de jaarvergadering
wordt er beslist beter van.

- de laatste gelukkige jaren
Met het ingaan van de zestiger jaren beleven de Textielbonden hun laatste ‘gelukkige’
jaren. De ledenontwikkeling gaat goed; er worden behoorlijke cao’s afgesloten,
waardoor het loonpeil verbetert, de arbeidstijd wordt verkort, het aantal vakantiedagen
groeit en om dat te kunnen doorstaan ook het vakantiegeld. De afdeling floreert. Zij
verzorgt de voortgang van de organisatie. Ze zorgt ervoor dat leden met problemen van
velerlei aard worden geholpen. De vergaderingen van de bond worden redelijk bezocht,
er worden cursussen georganiseerd. Kortom: buiten het gewone dagelijkse gemopper en
de problemen van alle dag - waar overigens wel zorg aan besteed moet worden - gaat
het heel behoorlijk. Wendrich verlaat het bestuur vanwege verandering van werkkring
en Kooy neemt zijn plaats in. Er komen nieuwe leden in het bestuur. Op de
jaarvergadering worden Van Kammen en Rönitz gekozen. Zij nemen de plaatsen van
Van der Berg en Van Hezel over. Een minder gelukkige ontwikkeling is dat Jan Nijhuis
als voorzitter van de afdeling na 15 jaar moet stoppen. Hij wil geen afscheid nemen op
de jaarvergadering. George Poelman neemt buiten zijn afwezigheid de voorzittershamer
over. Nijhuis sukkelt met zijn gezondheid en kan zijn functie niet meer uitoefenen.
Tweede voorzitter J. v. Hardeveld neemt al geruime tijd de functie van voorzitter waar.
Het ledental van de afdeling groeit boven de 3.000 leden en in 1965 zijn het er bijna
3.200; om precies te zijn 3.196. Het is het maximum, daarna zal de afdeling nooit meer
zoveel leden kennen. De betekenis van de afdeling Enschede in de bond is met dit
ledental nog gestegen. Het aandeel van Enschede in het totale ledental bedraagt dan
bijna 17%! Het Twents/Achterhoekse ‘textielgebied’ levert bijna de helft van alle leden
van de bond.

Sedert het vertrek van Hannink is er geen derde bestuurder voor Enschede benoemd. De
achtergrond is de negatieve ledenontwikkeling. Nu dat weer goed gaat, wordt er besloten
een derde bestuurder aan te stellen. Het is een beetje ‘koppelverkoop’ wat er plaatsvindt,
want tegelijkertijd wordt Wieldraayer voor tenminste 50% van zijn tijd ingezet voor
landelijke bondszaken. Zo wordt hem de bondsscholing toevertrouwd en de redactie van het
vakblad. Eigenlijk is er dus sprake van 2 ½ bestuurder. Op 1 april 1961 treedt Roel Knobbe
in dienst van de ABTK ‘De Eendracht’ met als standplaats Enschede. Knobbe komt uit
Losser en was daar tot aan zijn indiensttreding lid van het afdelingsbestuur. Wieldraayer
wordt in 1963 gekozen tot lid van de Tweede Kamer. Hoewel er nog een poging gewaagd
wordt om zijn taken zo aan te passen dat hij het bestuurderschap en het kamerlidmaatschap
kan combineren, besluit hij toch in 1964 om de voorkeur te geven aan zijn
kamerlidmaatschap en zijn dienstverband met de bond te beëindigen. Knobbe kent een
bliksemcarrière. Reeds in 1965 wordt hij in het hoofdbestuur gekozen als penningmeester.
In de vacature die Knobbe achterlaat wordt voorzien door de indiensttreding van Hennie
Rönitz die dus daardoor van afdelingsbestuurder districtsbestuurder wordt.

[Hoofdstuk 21]

De ondergang van de textiel
- organisatie en plaats van de textielindustrie
De omvang van de Nederlandse bedrijven in de katoennijverheid zijn vergeleken met de
bedrijven binnen de EG groot te noemen. In de loop van de jaren vijftig is er sprake van een
verder samengaan van spinnerijen en weverijen. Is in 1953 59% van de spillen nog
opgesteld in afzonderlijke spinnerijen, in 1965 is dat nog maar 3%. In mindere mate gaat
dat ook op voor de weverijen. Is in 1953 54 % van de getouwen nog opgesteld in
afzonderlijke weverijen in 1965 is dat nog maar 29%. Rond 1965 bestaat de textielindustrie
voor het overgrote deel uit bedrijven met zowel een spinnerij als een weverij. De
afzonderlijke spinnerij is vrijwel verdwenen, terwijl ook de weverij voor meer dan 2/3 van
de capaciteit in het geïntegreerde bedrijf wordt uitgevoerd. Veel van de veredeling en
nabewerking vindt ook in het geïntegreerde bedrijf plaats. In een aantal gevallen gaat deze
verticale integratie door tot aan belangen in de confectie-industrie en in de detailhandel van
textielgoederen. De sterke integratie die de textielindustrie in Nederland toch al kenmerkte
krijgt in de jaren zestig zijn hoogtepunt. We spreken hier over integratie van activiteiten per
bedrijf of op z’n best per concern. Tussen de bedrijven is de concurentie zeer groot. Er is
geen sprake van onderlinge samenwerking. Uitgemolken door de opdrachtgevers
exploiteerden veel bedrijven dezelfde afzetmarkt in Oost-Azië, vaak ook nog met slechte
produkten.
In totaal zijn er in de Katoen-, Rayon- en Linnenindustrie (KRL) 68 ondernemingen. 18
daarvan tellen meer dan 500 werknemers, 2 zelfs meer dan 5.000. Het grootbedrijf neemt
derhalve een dominante plaats in in de textiel. Hoe dominant mag ook blijken uit enige
vergelijkende cijfers. In 1962 telt een Nederlands bedrijf gemiddeld 48.000 spillen en 425
getouwen. De gemiddelden in de EG zijn 34.000 respectievelijk 208.
De textielindustrie zorgt in het midden van de jaren zestig met ruim 100.000
arbeidsplaatsen voor 10% van de werkgelegenheid in de Nederlandse industrie. De KRLindustrie neemt daarvan zo’n 40% voor haar rekening. Opvallend is het aandeel van de
Nederlandse textielindustrie in het totaal van de EG. Het aandeel van Nederland bedraagt
circa 10% van het totaal aantal arbeidsplaatsen in de textielindustrie in het - toen nog Europa van de Zes. De animo - en de noodzaak - om te werken in de textiel is afgenomen.
Voor de bedrijfstak betekent dat, dat ze problemen hebben om de arbeidsplaatsen bezet te
houden. Veel textielwerknemers ‘pendelen’ tussen het ene en het andere bedrijf of gaan de
grens over naar Duitsland. Ook keren velen de bedrijfstak de rug toe. Met name de
uitwisseling met de bouw is groot.

- internationale ontwikkelingen
Drie ontwikkelingen op internationaal terrein oefenen hun invloed uit op de afzetmarkt van
textielgoederen. In 1949 wordt Indonesië een onafhankelijke republiek. De betekenis van
Indonesië als afzetmarkt raakt daarna snel voorbij. De laatste orders worden in 1964-1965
afgeleverd. In 1950 treedt de Benelux douane-unie in werking, gevolgd in 1958 door de
gemeenschappelijke Europese markt. Dit drietal ontwikkelingen wordt in de eerste helft van
de zestiger jaren voelbaar. Het hoogtepunt van de textiel - althans in de omvang van de
produktiecapaciteit ligt in 1966, daarna zet het verval van de bedrijfstak zich in. Het eerste
internationale vezelakkoord komt in 1963 tot stand. De ontwikkelingslanden krijgen een
betere toegang tot de internationale textielmarkten zonder dat dat tot een machtsverstoring
in de industrielanden leidt. Nederland maakt van de mogelijkheden van dit akkoord geen
gebruik. Wellicht had de teruggang van de bedrijfstak heel wat geleidelijker plaats

gevonden als dat wel het geval was geweest.

- vernieuwingen
In 1964 vindt de z.g. ‘loonexplosie’ plaats. De geleide loonpolitiek heeft de teugels te lang
strak gehouden. De lonen in de textiel gaan tot de hoogste van Europa behoren. In de
twintig voorafgaande jaren zijn in de bedrijfstak vele initiatieven genomen voor
vernieuwing om te zorgen voor de continuïteit van de industrie. Deze initiatieven lagen op
technisch, sociaal, commercieel en efficiency gebied. Het vakonderwijs wordt vernieuwd en
produktiviteitsstijging bevorderd. Ten behoeve van hun arbeidsvoorziening laat, de
textielindustrie in Twente en de Achterhoek, onderzoeken of het beeld in de samenleving
over de industrie wel met de werkelijkheid overeenstemt. Technisch is er een stroom aan
nieuwe ontwikkelingen, zowel op het gebied van de grondstoffen als van machinerie. De
meest opvallende vernieuwing is de weefmachine met als voornaamste type het Sulzergetouw. Er wordt een begin gemaakt met automatisering van vooral de administratie, maar
in onderdelen ook van de produktie. Economisch organiseert de bedrijfstak zich in 1948
met de oprichting van de Vereniging Katoen-, Rayon- en Linnenindustrie (KRL). De
arbeidsverhoudingen worden eindelijk geregeld in een in 1946 afgesloten collectieve
arbeidsovereenkomst. Het zijn allemaal voorbeelden van organisatie en samenwerking in de
bedrijfstak.

- concentratie
Nijverdal en Ten Cate gaat in 1952 eerst een winstpooling aan, die na vijf jaar wordt
omgezet in een fusie. Zij zetten daarmee de toon, waarvan velen hopen dat deze de
ondergang van de textiel zal tegengegaan. In 1962 volgt de Koninklijke Nederlandse
Textiel Unie (KNTU); een combinatie van naar verhouding teveel spinnerijen en enkele
weverijen. De fusie rond van Heek & Co. volgt in 1965. Er vormen zich nog enkele kleinere
combinaties. Eind 1965 zijn er op die wijze dertien economische eenheden die 96,8% van
de spillen (958.000) en 81,9% van de getouwen (25.536) controleert. Het aantal
werknemers in de katoen-, rayon- en linnenindustrie (KRL-industrie) in dat jaar is 43.400.
Het wegvallen van de grenzen in Europa en de mondiale export-traditie brengen enkele
bedrijven ertoe naar mogelijkheden te zoeken voor produktie in andere landen of andere
werelddelen. Nijverdal ten Cate start een spinnerij in Griekenland en een spinnerij-weverij
in Zuid-Afrika. Een ander voorbeeld is een weverij met finishafdeling in het toenmalige
Tanganjika. Het heeft allemaal te maken met een structurele overcapaciteit van de KRLindustrie. De oorzaak ligt ten eerste in het wegvallen van de export naar de oude koloniale
gebieden. Daarnaast is er de import uit de ‘lage lonen landen’. De KRL-industrie krijgt
daardoor een marginaal karakter.

- mutaties
In 1964 wordt L. Jongman voor Enschede herkozen in het hoofdbestuur. Voor de bondsraad
zijn dat J. Bennink en A.J. Drost. In 1967 komt daar namens Enschede C. v.d. Leest bij. In
de vacatures in Enschede voor districtbestuurder wordt voorzien door de indiensttreding
van Hennie Rönitz en Henk Jurgens. Samen met George Poelman is er dus in 1965 weer
een team van drie bestuurders. Jurgens is afkomstig van de Metaalbedrijfsbond NVV als
chef de bureau. De vreugde is echter van korte duur, want reeds in 1966 wordt Jurgens
overgeplaatst naar Amsterdam. Buiten Jurgens zijn het steeds benoemingen van
bestuurders die uit de textiel en uit Twente komen. In Enschede zijn er 2 bodes in vaste
dienst. Harm Schotmeijer en Jelle Bies. Bies maakt deel uit van het afdelingsbestuur en ook
Schotmeijer is een zeer actief man. Hij int bij zo’n duizend leden de contributie. Ondanks

het zeer intensieve werk is hij nooit te beroerd om aan de deur iemand aan te horen en te
zorgen dat vragen bij het afdelingsbestuur terechtkomen. Hij is als het ware de
berichtenman van de afdeling. Of het nog niet genoeg is gaat hij ook nog met de
wijkgroepen op pad om nieuwe leden in te schrijven. Met grote regelmaat schrijft hij
nieuwe leden in. Hij maakt zich echter veel te druk en krijgt hartklachten. Op medisch
advies moet afscheid worden genomen van Harm Schotmeijer. Niet lang daarna - in 1967 komt hij te overlijden. In 1967 moet Lutte Jongman vanwege zijn gezondheid zich
terugtrekken uit het hoofdbestuur. Hij wordt opgevolgd door Joop Bennink. De vacature die
deze op zijn beurt nalaat in de bondsraad wordt opgevuld door Jelle Bies.

- herstelde samenwerking
De samenwerking tussen de textielbonden zowel landelijk als plaatselijk wordt in 1965
hersteld. Er is weer overleg tussen St. Lambertus, Unitas en De Eendracht over het te
voeren beleid en bij de cao onderhandelingen. In 1965 trekken de Nederlandse bisschoppen
de uitspraken gedaan in het Mandement van 1954 in. De intrekking van het Mandement
komt de samenwerking zeer ten goede.

- herstructurering en sanering
De Nederlandse katoenindustrie is reeds rond 1950 aan een herstrukturering van haar
machinepark en organisatievorm begonnen. Aan de werkgelegenheidscijfers is de
herstrukturering af te lezen. Tussen 1957 en 1962 daalt de werkgelegenheid met bijna 18%.
Aan het in het algemeen vrij gunstige arbeidsklimaat kwam na 1960 een einde, nadat
verschillende grote bedrijven met afzetproblemen te kampen krijgen, die onoplosbaar
blijken te zijn. Aan slechts enkele van de vóór 1965 tot stand gekomen grotere of kleinere
concerns is een lang leven beschoren. Wat overleeft zal steeds verder buiten de traditionele
katoenindustrie produceren. In 1967 gaat Van Heek & Co. - twee jaar na fusie - over tot een
drastische inkrimping. Deze sanering - gesteund door de overheid met tien miljoen - mag
echter niet baten. Een jaar later beëindigd de onderneming de zelfstandige produktie. In
1981 wordt de onderneming geliquideerd. De KNTU moet, ondanks nieuwe toetredingen,
reconstructies en sluitingen in 1972 surséance aanvragen en gaat een jaar daarna failliet.
Andere combinaties volgen op deze weg. TSB Finishing & Printing in 1980, Schuttersveld
in 1982. TSB Finishing & Printing is een produkt van een opgelegde fusie in 1978 van
bedrijven in Enschede, Slagharen en Goor. Bij het bedrijf in Goor - de Twentse
Stoomblekerij & Finishing is de K van Koninklijke voor de naam reeds geschrapt.
In 1976 worden de aandelen van de in moeilijkheden verkerende Spinnerij Tubantia door
de overheid overgenomen. Korte tijd later is dat ook het geval met de aandelen van
Katoenspinnerij De Bamshoeve. De twee ‘staats’-spinnerijen zijn commercieel afhankelijk
van een vijftal spinnerijen-weverijen. Gezamenlijk vormen deze zeven bedrijven het
spinnerskartel de Garencentrale. Ook hier vindt inkrimping plaats. Deze inkrimping leidt tot
de oprichting - in 1978 - van Spinnerij Nederland. De zeven spinners dragen hun produktieapparaat over aan deze nieuwe onderneming in ruil voor aandelen. De overheid is daarbij
nog voor de helft aandeelhouder. De geschiedenis van Spinnerij Nederland is verder een
ononderbroken relaas van saneringen en sluitingen. Van de 7.000 werknemers waarmee
werd gestart, zijn er halverwege de jaren tachtig nog 600 over. In 1987 verkoopt de
overheid haar aandelen aan een particuliere investeringsgroep, die ook de overige aandelen
verwerft. In 1992 sluit de vestiging in Hengelo, de vestiging in Enschede is dan al twee jaar
dicht.

- Van Heek en Co.

4 april 1967 is een zwarte dag voor de textielindustrie en voor Enschede. Op die dag wordt
het ontslag aangekondigd van 1.000 werknemers bij het nog maar 2 jaar eerder gevormde
concern van Van Heek en Co. Op enige termijn zullen er nog eens 700 ontslagen volgen.
De grote Van en Heek en Co. is gezichtsbepalend voor de textielindustrie in Enschede.
Voor de werknemers is het bedrijf: “safer dan de bank van Engeland”. Als de eerste
massaontslagen worden aangekondigd, kunnen de werknemers dat niet vatten. Een wereld
stort in.
Voor Enschede betekent dit de ineenstorting van èn de werkelijkheid èn het beeld van een
meer dan een eeuw oud textielimperium. Die onheilsdag is ook het begin van jaren van
ontgoocheling, teleurstelling en troosteloosheid voor velen die op een of andere wijze onder
het beslag van dit imperium leefden en meenden dat dit zekerheid bood. Een zekerheid van
vast werk van vader op zoon. Een zeker voorrecht dat je bij Van Heek mocht werken. De
selectie van de werknemers wordt door de bazen gedaan uit sollicitanten uit ‘goede
families’, die trouw en niet opstandig zijn. Er is een patriarchaal personeelsbeleid
ondersteund door wandbordjes en horloges als beloning van jarenlange trouwe dienst. In het
algemeen wordt dit zeer gewaardeerd met een enkele uitzondering zoals een kaderlid van de
bond die bij de uitreiking van het wandbordje reageerden met: “dat bordje vind ik niet zo
belangrijk” en, terwijl hij op het jubileumspeldje van de bond wijst; “hier ben ik trots op”.
Zo ongelijk heeft hij niet, want bij één van de ontslaggolven ligt een lijstje klaar met
jubilarissen onder wie mensen die op de ontslaglijst staan.
Achteraf beschouwd, wordt het in het midden van de jaren vijftig steeds duidelijker dat er
een sociaal-economische capaciteitsvermindering in de katoenindustrie moet plaatsvinden.
In commercieel opzicht moet men zich heroriënteren en internationale
concurrentieverhoudingen,
vooral met lagelonenlanden noodzaken de industrie de
kapitaalsintensiteit van de productie te verhogen. De gevolgen zijn veranderingen in het
productieapparaat met modernere en dus duurdere machines, toenemende arbeid in
ploegendienst, gebruik van andere grondstoffen en een groeiende betekenis van de
nabewerking met chemische stoffen.
De reeds aanwezige neiging tot samenwerking wordt door deze ontwikkeling gestimuleerd
en leidt tot een toenemend aantal fusies, waarmee men de ‘concurrentieslag’ hoopt te
overleven.
De loonkosten zijn in 1964 met 50% gestegen ten opzichte van 1958. Voor de bedrijfstak
is dat nadelig, gelet op de concurrentieslag waarin zij zich inmiddels bevindt, maar feitelijk
kan je zeggen dat er sprake is van een inhaalslag. In de textielindustrie is naar verhouding
met andere bedrijfstakken altijd slecht betaald. In 1939 is het loon op één na laagste van de
23 bedrijfstakken. In de zestiger jaren is de textiel ‘opgeklommen’ tot de vijfde plaats op de
loonschaal. Vanaf 1961/62 stijgen de loonkosten naar verhouding meer dan de omzet. Door
de overspannen arbeidsmarkt moet de loonontwikkeling wel gevolgd worden, ook de
‘loonexplosie’ in 1964. Een geheel ander beeld geeft de werkgelegenheid in de
textielindustrie in Enschede. Deze daalt tussen 1955 en 1965 van 18.541 werknemers naar
12.284 werknemers. In tien jaar tijd is derhalve 1/3 van het aantal arbeidsplaatsen
verdwenen. Het resultaat van de gehele ontwikkeling die natuurlijk per onderneming
verschilt, is een zorgelijke toestand die bij de heersende kapitaalschaarste tot acute
liquiditeitsproblemen kan leiden en tot het achterblijven op het vereiste investeringsniveau.
De katoennijverheid dreigt gevangen te raken in een vicieuze cirkel. Het lage prijspeil bij
stijgende kosten maakt omvangrijke verdere investeringen des te noodzakelijker, doch bij
het slechte bedrijfsresultaat en de krappe kapitaalmarkt zijn de vereiste investeringen niet te
financieren.
Eerdere pogingen tot een fusie tussen Van Heek & Co. en Rigtersbleek mislukken, maar
onder druk van De Twentsche Bank komt deze fusie in 1965 toch tot stand met als derde
partner het bedrijf Nico ter Kuile. Bij Ter Kuile is De Twentsche Bank ook de
huisfinancier. In ronkend fusiejargon maken de drie vennootschappen op 21 december 1964
in een persmededeling bekend: “De in snel tempo voortschrijdende marktintegratie binnen

de EG en de invoer in de Gemeenschap van textielgoederen uit ontwikkelingslanden nopen
in de sfeer der productie zowel als in de commerciële sfeer tot bundeling van krachten. De
efficiency der productie zal bevorderd kunnen worden door grotere mogelijkheden tot
specialisatie binnen de afzonderlijke productie-eenheden. Door concentratie van de
commerciële activiteiten zal een betere aansluiting verkregen kunnen worden aan de zich
wijzigende structurele verhoudingen, zowel op de binnenlandse - als op de exportmarkten.
Een slagvaardige, goed gecoördineerde, op verkoopbevordering gerichte en door
marktresearch ondersteunde commerciële politiek kan slechts geëffectueerd worden, indien
het draagvlak voor de daarmede hangende kosten voldoende groot is. Voorts zullen ook in
de sfeer der organisatie en administratie aanzienlijke efficiency voordelen behaald kunnen
worden. Het gebruik van bijvoorbeeld computers is slechts in groter verband
gerechtvaardigd.”
Van Heek & Co. wordt houdstermaatschappij en werkmaatschappij, terwijl de aandelen
Rigtersbleek, Nico ter Kuile en Ten Hoopen - dochteronderneming van Ter Kuile in Neede
- via een vastgestelde verhouding omgewisseld worden voor aandelen Van Heek.
Het mag allemaal niet meer baten. De concernsamenstelling is moeizaam en zo ook de
vorming van het bestuur van de onderneming. De slagvaardigheid waarover gesproken
wordt in de persmededeling is in ieder geval bij het samenstellen van het bestuur afwezig.
Het bijzonder brede assortiment, haast elk soort textiel wordt binnen het concern
gefabriceerd, maakt een marketingstrategie wel bijzonder lastig. De broodnodige sanering
komt - gelet op de doorzettende afzetstagnatie in de textiel - niet snel genoeg op gang en
draagt daardoor onvoldoende bij om het bedrijf nog van de ondergang te kunnen redden. De
bank weigert verdere kredietfaciliteiten. De reorganisatieplannen worden versneld
uitgevoerd. Er begint een uittocht van activiteiten en personeel. Als eerste wordt de
wollenstoffenafdeling aan het Tilburgse Beka verkocht; andere activiteiten volgen. De
verliezen zijn in 1965 desastreus. De reactie hierop is: nog verder snoeien over de hele linie
en van hoog tot laag. De bank trekt het snoer verder aan, het krediet wordt wederom
verkleind en de groep salarispersoneel ingekrompen, maar wel zo geruisloos mogelijk:
‘zodat we niet verzeild raken in onderhandelingen met alle mogelijke vakorganisaties’.
Natuurlijk blijft het niet voor de buitenwereld verborgen. De voorzitters van de drie
textielbonden vragen en krijgen een gesprek met de directie. Uit dit gesprek krijgen ze de
indruk dat op korte termijn niet veel te vrezen valt. Voor de langere termijn zijn ze echter
niet gerust. In januari 1967 wordt er werktijdverkorting aangevraagd als middel om de
productie te verminderen. Voor de aanvraag is er met geen enkele instantie overleg
gepleegd, noch met de bonden, noch met de ondernemingsraad die dan ook zeer verbolgen
is. Binnen de toch al zeer beroerde situatie wordt nu dus ook nog de interne verhouding in
het intern overleg zwaar verstoord. De motivatie onder het personeel zakt naar het nulpunt.
Geslagen zitten , soms met enige honderden, de werknemers bijeen op de
personeelsvergaderingen. Ze houden zich groot en stellen vragen over het pensioen, de
verzekeringen, de afvloeiingregeling in gelatenheid en zonder aandrang tot verzet.
Thuisgekomen storten ze in en huilen uit met het hoofd op de tafel. Ouderen werknemers
zullen niet meer aan het werk komen en ook werknemers met een handicap zijn veroordeeld
tot een verder werkloos leven. Veel persoonlijk leed blijft onderbelicht. Mensen worden er
ziek van en er zijn zelfs gevallen bekend van zelfmoord. Er is die man die elke morgen het
huis uit gaat en pas ‘s avonds weer terugkeert, omdat hij niet aan de buren wil bekennen dat
hij werkloos is. Er is het ondernemingsraadlid die tegenover de fabriek woont en verhuist
omdat hij het uitzicht niet meer kan verdragen. Het leven gaat echter verder en wat zich
achter de voordeur afspeelt is privé. Daar wordt verder niet meer over gesproken.
Uiteindelijk is het ook niet meer bij te houden. In een proces van afbraak die zo’n twintig
jaar duurt, wordt onzekerheid gewoon. Er zijn er die wel 5 keer reorganisatie en ontslag
mee maken.

De ontwikkelingen bij Van Heek volgen elkaar in 1965 snel op. In maart worden de
plannen gemaakt, die op 4 april naar buiten worden gebracht. 1.000 ontslagen direct en
nog eens 700 later. Voor de bekendmaking heeft er overleg plaatsgevonden met de
bonden en de ondernemingsraad, met de gemeente Enschede en met het ministerie van
Economische Zaken (EZ). Onder druk van alle partijen is EZ bereid een kredietgarantie
te verlenen van 10 miljoen gedurende 1 jaar. Het is niet meer dan het voorkomen van
het acuut ineenklappen van het bedrijf. Het draconische saneringsproces krijgt uiteraard
van alle kanten aandacht. Een herstructurering van deze omvang is nog niet eerder
vertoont. Na enige maanden luwt echter de belangstelling van de openbare lichamen en
de pers: men moet verder de boontjes zelf maar doppen. Wie daar vooral mee blijven
zitten zijn de werknemers, zowel zij die ontslagen zijn, als wel degenen die nog werk
hebben, maar zich afvragen: hoe lang nog? Van de ontslagenen krijgen er een aantal
werk bij andere textielbedrijven. Buitenlandse werknemers krijgen een terugkeerpremie.
Een aantal gelukkigen vindt in andere bedrijfstakken emplooi. Tien procent van de
kredietgarantie - 1 miljoen gulden - wordt in een fonds gestort om ontslagen
werknemers te ondersteunen. Het fonds wordt beheerd door Van Heek en de bonden
gezamenlijk. In 1968 een jaar na de aankondiging van het massaontslag worden alle
productieactiviteiten gestopt. Als houdstermaatschappij zal van Heek, later onder de
naam Véhacé, nog tot 1981 blijven bestaan. Op de weinig feestelijke, laatste
aandeelhoudersvergadering is het enige genoegen de voldoening dat een faillissement is
voorkomen.

- Enschede moet omschakelen
Met de val van Van Heek en Co. is de gouden droom van het Enschedese
textielimperium ten einde. Daarmee is niet gezegd dat verwaarloosd mag worden wat er
nog aan textielindustrie is (die overigens in de jaren daarna verder zal afbrokkelen),
maar het beeld in de wereldtextielindustrie is volkomen gewijzigd. Daarmee is ook een
eind gekomen aan het fabrieksklimaat dat zo kenmerkend was voor Enschede.
Vanzelfsprekend wil fabrieksklimaat zeggen: textielklimaat. Een symbool voor het
keerpunt in de industrieel economische structuur is wel het Twentex-complex aan de
Boulevard 1945. Het torencomplex is aanvankelijk bedoeld als textielcentrum. Hier
zouden de krachten worden gebundeld om uit te groeien tot een centraal punt van de
katoennijverheid in West-Europa. Het is er niet van gekomen. Voor de oplettende
insider is dan al duidelijk wat nu iedereen bekend is: het trotse bolwerk van Enschede’s
welvaart brokkelt af en de naderende ineenstorting is al merkbaar. Enschede zal het
kenmerk van fabrieksstad verliezen en een ontwikkeling doormaken naar een moderne
cultuurstad.

- 75 jaar
In 1970 vindt het laatste driejaarlijkse congres van De Eendracht plaats. Het congres
staat volledig in het teken van het 75-jarig bestaan van de bond, maar ook het feit dat
het het laatste statutair congres is voor de fusie met de ABC en de Metaalbedrijfsbond
NVV is merkbaar. Het is een congres met een ‘dubbel beeld’; enerzijds die van een
onmiskenbaar verleden van de eigen organisatie en anderzijds die van een toekomst in
een nieuwe organisatie. Zeer toepasselijk vind het congres in Enschede plaats. K. van
Zanten, voorzitter van de EBB (en voorzitter van de afdeling van de Metaalbedrijfsbond
NVV in Enschede), verwelkomt het congres in Enschede nadat burgemeester Vleer dat
ook heeft gedaan. Ook een welkomstgroet komt van W.J. Agterbosch, voorzitter van de
afdeling Enschede van De Eendracht. Geen van allen komt met lege handen.
Burgemeester Vleer heeft voor alle congresgangers een ‘tuugkist’ ten geschenke. Van
Zanten biedt een enorme krentenwegge aan die naar binnen wordt gebracht door een
aantal in klederdracht gestoken jeugdige Twentenaren. Agterbosch biedt een tweetal
geveltekens aan, zoals deze gebruikt werden op oude Twentse boerderijen. Het culturele
erfgoed van Twente is op het congres dus ruimschoots aanwezig. In zijn slotwoord zegt
voorzitter Theo de Jong: “Dit congres heeft in het teken gestaan van onze grote

bezorgdheid over de werkgelegenheid. Daarbij heeft het congres groot begrip getoond
voor het feit dat de ontwikkelingslanden geholpen moeten worden, maar dat zij niet
moeten worden opgescheept met een eenzijdige textielindustrie. Het kongres heeft
duidelijk te kennen gegeven en begrepen, dat de textiel- en kledingindustrie zich dient
in te stellen op hoogwaardige en moderne producten. Dat daarvoor door de industrie een
krachtige inzet moet worden gegeven, is duidelijk. Ook dat zal moeten geschieden in
onderling overleg waar mogelijk, in samengaan waar noodzakelijk, waarbij de sociale
kant en de werkgelegenheidskant grote prioriteit dienen te hebben. Het congres is zich
bewust dat goede loon- en arbeidsvoorwaarden gepaard dienen te gaan met een even
grote inzet van de arbeiders als wij van de werkgevers eisen. De beste methode daartoe
is, dat men de arbeiders meer in de ondernemingsproblematiek betrekt en hen ook een
stuk vertrouwen geeft, want dat is nodig om de samenhang in de ondernemingen in de
bedrijfstak te kunnen begrijpen. Het congres doet niet alleen een beroep op de grootst
mogelijke inzet van werkgevers en werknemers om een zo groot mogelijk deel van de
textielindustrie te behouden in het belang van de werkgelegenheid en de Nederlandse
economie, maar het ziet een zeer duidelijke taak van de overheid om dit mogelijk te
maken. De overheid mag niet langer als toeschouwer fungeren, maar dient in overleg
met de werkgevers en werknemers en de regionale overheid, een nationaal en
internationaal beleid te voeren om de Nederlandse textiel- en kledingindustrie gelijke
concurrentie kansen te bieden.”
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De Fabrieksarbeiders
- oprichting
Enige maanden na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog worden er in Enschede
door de Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders (NVvFA) afdelingen opgericht
in Boekelo (16 juli 1945) en Enschede (4 augustus 1945). De afdeling in Boekelo is
natuurlijk te verklaren uit de aanwezigheid van de zoutindustrie. Er was eerder sprake
van een afdeling in Boekelo en wel in 1919, maar deze afdeling heeft slechts 2 jaar
bestaan. In Enschede steunt de afdeling aanvankelijk vooral op de aanwezigheid van
brouwerij De Klok. De basis van de afdeling wordt verstevigd met de komst van
Vredestein. In 1951 wordt de naam, vanwege de invoering van de bedrijfstaksgewijze
organisatie gewijzigd in Algemene Bedrijfsgroepen Centrale (ABC).

- Vredestein
In 1947 start de N.V. Nederlands-Amerikaanse Autobandenfabriek Vredestein een
bedrijf in Enschede. In 1949 went de NVvFA zich tot de directie van het bedrijf om een
aantal bestaande grieven van het personeel te bespreken. Het gaat met name om de
tariefregeling, maar ook de overwerkregeling, de overplaatsing van werknemers en de
regeling van de snipperdagen worden aan de orde gesteld. Er kunnen redelijke
afspraken gemaakt worden en tevens blijkt het bedrijf bereid het fabrieksreglement in
overleg met de bonden vast te stellen. Er ontstaat een regelmatig overleg met de
onderneming, waarin de arbeidsvoorwaarden van de werknemers worden besproken. Zo
kan er met ingang van 1 januari 1949 een pensioenregeling worden afgesloten. Ook
andere regelingen komen tot stand, zoals de bovenwettelijke ziekengeldregeling. Op 1
januari 1950 wordt er 5% loonsverhoging overeengekomen en wordt er tussen partijen
afspraken gemaakt voor een loonregeling. De goede orderpositie van het bedrijf leidt tot
het invoeren van een vierploegendienst. De afhandeling van de invoering van de
ploegendienst verloopt vlot. Echter het invoeren van een loonregeling laat op zich
wachten. Dit laatste geeft de nodige deining bij het productiepersoneel. In mei 1952
breekt een wilde staking uit als de directie van het bedrijf een aantal wijzigingen wil
doorvoeren in de arbeidsvoorwaarden. In de ploegendienst zal voortaan 47_ uur
gewerkt moeten worden in plaats van 46 uur en de aanvulling op de ziektewet zal
worden teruggebracht van 100% naar 80%. De staking wordt uitgeroepen door de EVC.
De overige bonden die de staking niet overnemen, vragen en krijgen overleg met het
bedrijf en weten zowel de werktijd als de aanvulling op de ziektewet op het oude peil te
regelen. Ontegenzeggelijk heeft de druk van de staking - die 3 dagen duurt - hierbij
geholpen. In 1956 komt er een cao voor de rubberverwerkende industrie tot stand. Het
contract dat geldt voor de hele bedrijfstak is slechts een kort leven beschoren. Ingaande
1965 geldt de landelijke CAO voor de rubberverwerkende industrie niet meer voor een
aantal concerns. Met deze concerns, onder wie Vredestein, worden aparte
overeenkomsten afgesloten. De cao Vredestein is voor alle bedrijven die behoren tot het
concern van toepassing en geldt voor zo’n 5.000 werknemers. In de cao’s die in de
zestiger jaren met Vredestein worden afgesloten, worden belangrijke resultaten behaald.
De tariefregeling wordt afgebouwd, waardoor 19% van deze toeslag vast in het loon
wordt verwerkt. In 1966 worden de lonen met 7% verhoogd en de vakantietoeslag met
2%. Een stap wordt gezet in het gelijktrekken van de beloning van vrouwen en mannen.
De lonen van de vrouwen worden van 90 op 95% gebracht ten opzichte van de
mannenlonen. Gepaard met een loonsverhoging van minimaal 4% wordt in 1968
overgegaan naar maandbetaling.

- Grolsch

De naam Grolsch wordt pas later de naam waaronder de Enschedese en Groenlose
brouwerijen bekend zullen worden. Deze naamsbekendheid danken zij zeker ook aan de
jarenlange mooie reclame onder de titel ‘Vakmanschap is meesterschap’. De eerste
naam van de brouwerij is De Klok en ook na de Tweede Wereldoorlog wordt deze naam
nog een aantal jaren gevoerd. In 1954 wordt de naam gewijzigd in Grolsche
Bierbrouwerij.
In 1947 gaat bij de bonden een lang gekoesterde wens in vervulling. Met de werkgevers,
georganiseerd in het SBC (Sociaal Brouwerij Centrum), komt een landelijke cao tot
stand voor de brouwerijen. Het landelijke ‘beperkt’ zich tot boven de grote rivieren en
ook de westelijk brouwerijen doen hierin niet mee. De werkgevers in Brabant en
Limburg varen een eigen koers en sluiten een afzonderlijke cao af. De westelijke
brouwerijen (gevestigd in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag) kennen al van voor de
Tweede Wereldoorlog een cao. Deze cao is beter dan de landelijke, derhalve wensen de
bonden niet dat deze cao in de landelijke cao opgaat.
De in 1945 afgesloten landelijke cao voor de Brouwerijen brengt een aantal belangrijke
verbeteringen. De lonen stijgen met 1 à 2 gulden per week, hetgeen neerkomt op 2,5%
tot 6% loonsverhoging, al naar gelang de hoogte van de loonschaal waarin de
werknemer is ingedeeld. De achterstand in loon ten opzichte van andere bedrijfstakken
wordt in het begin van de zestiger jaren ingelopen en sedertdien kan gesteld worden dat
de brouwerijen tot de best betalende bedrijven behoren. Een sterke organisatie die
berust op een hoge organisatiegraad is daarin mede bepalend. Ook de overige
arbeidsvoorwaarden mogen tot de betere worden gerekend. De basis van veel van deze
regelingen is te vinden in de cao’s die in de zestiger jaren zijn afgesloten.

- het vakbondstientje
In 1967 slagen in een aantal cao-onderhandelingen de industriële bonden (ABC, St.
Willibrordus en CBC44) er in voordelen voor georganiseerden af te spreken. In
werkgeverskring wekt dat grote beroering. In de Stichting van de Arbeid waar het
onderwerp door werkgevers aan de orde wordt gesteld, leidt het tot het instellen van de
z.g. ‘Commissie van Tien’. De commissie komt met het voorstel: om per cao overeen te
komen een uitkering van ¦10,00 per lid per jaar te storten in een fonds ten behoeve van
scholingsactiviteiten en ¦50,00 per lidmaatschapsjaar uit te keren aan het vakbondslid
aan het eind van zijn actieve periode als werknemer. Korte tijd later komen de
werkgevers terug op het tweede voorstel en trekken dat in. Het eerste voorstel wordt in
veel cao’s geregeld. Reeds in de onderhandelingen van 1963 voor de landelijke cao
Brouwerijen wordt het vraagstuk georganiseerd-ongeorganiseerd aan de orde gesteld. In
1965 komt er een afspraak tot stand voor een regeling. Er zal per georganiseerde
werknemer ¦15,- worden gestort in een fonds. Dit fonds mag alleen gebruikt worden ten
behoeve van opleiding van kaderleden en voor uitkeringen bij lidmaatschapsjubilea.

- Polaroid
In 1965 vestigt Polaroid zich in Enschede en verbreedt daarmee het werkterrein van de
ABC en St. Willibrordus. Alhoewel aanvankelijk de contacten met dit Amerikaanse
bedrijf nogal stroef verlopen, komt er toch een cao tot stand. Deze cao beperkt zich tot
het produktiepersoneel. De directie van Polaroid weigert te praten over een cao voor de
beambten. De lage organisatiegraad onder de beambten is voor deze onwil een
belangrijke verklaring.

- tuinmeubelenindustrie
In 1985 krijgt de Heer Hartman de Brits-Nederlandse prijs voor Ondernemerschap van
de Kamer van Koophandel. De heer Hartman, die zijn loopbaan begon bij Rinco in
44

CBC = Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale. Deze bond maakt onderdeel uit van het CNV.

Oldenzaal als procuratiehouder, is in 1967 medeoprichter van Unimeta. Een jaar later
trekt hij zich uit Unimeta terug en richt hij Bemico op. Zowel Unimeta als Bemico
houden zich bezig met handel en vervaardiging van tuinmeubelen. Unimeta is gevestigd
op het terrein van voorheen Spinnerij Tubantia en Bemico op het terrein van de
voormalige spinnerij Oosterveld. De prijs aan Hartman wordt hem toegekend vanwege
de groei in arbeidsplaatsen, omzet en export. In een periode van hoge werkloosheid met
name door de teloorgang van de textiel is dat natuurlijk ook zeer prijzenswaardig. Toch
is het niet allemaal ‘botertje aan de boom’. De arbeidsplaatsen worden veelal bezet door
uitzendkrachten en door ‘gesubsidieerde’ jongeren op basis van het JOB. JOB staat
voor Jeugd Ontplooiings banenplan. Enschede is een proefproject van JOB. Er is een
kleine kern van vast personeel dat gedurende het hele jaar het bedrijf draaiende houdt.
De overige werknemers worden aangetrokken voor het seizoen wat loopt van januari tot
aan de zomer. De Industriebond FNV heeft voor het eerst contact met Unimeta in 1980.
De vrouwen die bij het bedrijf werken hebben het werk neergelegd omdat ze het zat zijn
te werken voor een minimaal tarief, hetgeen als systeem ook nog ondoorzichtig is en
willekeurig wordt toegepast. Onder druk der omstandigheden kunnen er afspraken
worden gemaakt. De druk van de werknemers zorgt er ook voor dat het bedrijf lid wordt
van de werkgeversorganisatie en daardoor de cao voor de metaalindustrie toe moet gaan
passen. Voor Bemico geldt geen cao. In tegenstelling tot Unimeta is er ook bijna
niemand georganiseerd. De paar werknemers die wel zijn georganiseerd willen niet dat
de bond wat doet. Ze willen geen moeilijkheden.

[Hoofdstuk 23]

De Industriebonden
- het Plan Kloos
In 1969 komt het rapport van de Coördinatiecommissie Structuuronderzoek NVV tot
stand. Het rapport wordt in de wandelgang vernoemd naar de voorzitter van de
commissie André Kloos. Het Plan Kloos voorziet in een ongedeeld NVV waar de leden
rechtstreeks lid van zijn. In praktische zin betekent het, dat de bonden zich opheffen en
daarmee hun autonomie prijsgeven. Het lijkt er op dat er een meerderheid in het NVV
voor het rapport zal stemmen. Echter, het is slechts een kleine meerderheid en daardoor
is de uitvoering van het rapport onmogelijk. Het NVV verbondsbestuur besluit om het
rapport niet in stemming te brengen. Het NVV-bestuur dringt er wel op aan bij de
bonden om zoveel, als dat mogelijk is, initiatieven te nemen om tot verdergaande
samenwerking binnen de vakbeweging te komen. De Metaalbedrijfsbond NVV, ABC en
De Eendracht starten daarop besprekingen die uit zullen lopen op een fusie per 1 januari
1972 tot Industriebond NVV. Binnen het NKV voltrekt zich tegelijkertijd een
gelijkaardig fusieproces. Ook op 1 januari 1972 ontstaat door fusie de Industriebond
NKV waarin opgaan St. Eloy, St. Lambertus, St. Willibrordus en de Katholieke
Mijnwerkersbond. De Mijnwerkersbond van het NVV is reeds in 1967 opgegaan in de
ABC. De wereld van de arbeidersbeweging is met deze fusies overzichtelijker
geworden. Er zijn nu twee Industriebonden waar eerst sprake was van 7 verschillende
organisaties. Maar zo overzichtelijk als Kloos het wil dat laat nog op zich wachten.
Feitelijk betekent het dat met fusie voorkomen wordt, dat de organisatie van
mijnwerkers een zachte dood sterft door de sluiting van de mijnen. Ook de organisaties
in de textielindustrie worden behoed voor de ondergang, doordat ze opgenomen worden
in de grotere verbanden van de Industriebonden. De wens om te komen tot één
ongedeelde vakbeweging speelt bij al deze fusies zeker een rol. Een belangrijk ander
motief ‘om groter’ te worden is de schaalvergroting in het bedrijfsleven. Niet voor het
eerst is een reorganisatie in de vakbeweging een reactie op de ontwikkeling in het
bedrijfsleven. Wil je een machtsfactor van betekenis zijn en blijven dan moet je in die
ontwikkeling mee.

- de afdeling
In de loop van 1971 komen er in Enschede gesprekken op gang tussen de
afdelingsbesturen van de Algemene Bedrijfsgroepen Centrale, ABTK ‘De Eendracht’ en
de Metaalbedrijfsbond NVV. Het bestuur van de laatste is van mening dat de afdeling
na de fusie zo groot zal zijn dat het niet meer bestuurd kan worden door louter
vrijwilligers. Als het afdelingsbestuur van de Metaalbedrijfsbond NVV van De
Eendracht verneemt dat het de bedoeling is dat het kantoor van de textielbond na de
fusie zal verdwijnen uit Enschede, klimmen ze in de pen. In de brief dringen ze er op
aan dat het kantoor in Enschede gevestigd blijft met een betaald bestuurder. Over de
afdelingsbesturen van ABC en De Eendracht zijn ze niet zo te spreken: “daar gaat
weinig van uit” is de mening. Het hoofdbestuur reageert op de brief van Enschede met
de mededeling, dat indien de fusie doorgang zal vinden, Wolter Scholten in de afdeling
bezoldigd secretaris/penningmeester zal worden. Geheel terecht is het verwijt van de
metaal niet. W.J. Agterbosch die Enschede vertegenwoordigd op het opheffingscongres
van De Eendracht in 1971 staat wel degelijk stil bij het verdwijnen van het
districtskantoor uit Enschede. Uit zijn opmerkingen blijkt ook dat de afdeling oog heeft
voor de nieuwe verhoudingen. Enschede is weliswaar verreweg de grootste afdeling in
de textiel, maar in de verhoudingen van de Industriebond NVV is zij ‘slechts’ één van
de grotere afdelingen. Dat het districtskantoor voortaan in Hengelo gevestigd zal
worden in het voormalige districtskantoor van de Metaalbedrijfsbond NVV kan dan ook
wel worden ingezien. In de bondsraad van de nieuwe Industriebond NVV worden

Agterbosch en Bennink gekozen.
De afdeling Enschede van de Industriebond NVV telt bij de start 3.504 leden. De
Eendracht brengt voor de nieuwe afdeling 2.400 leden in, de metaal zo’n 1.000 en de
ABC circa 100. Een jaar later telt de afdeling 3.881 leden. In de groei is ook
opgenomen 138 leden uit Glanerbrug. De afdeling Glanerbrug van de ABTK ‘De
Eendracht’ wordt op het moment van de fusie opgeheven en opgenomen in de afdeling
Enschede. In Glanerbrug bestaat er nu alleen nog een afdeling van de Industriebond
NKV die een voortzetting is van de afdeling van St. Lambertus.
In de oprichtingsvergadering van de afdeling Enschede van de Industriebond NVV
wordt besloten dat het bestuur uit 11 leden zal bestaan. De samengevoegde
afdelingsbesturen tellen echter meer leden. Het eerste bestuur telt dan ook 15 leden
onder wie de bezoldigd secretaris/penningmeester Wolter Scholten. Voor Glanerbrug is
toegevoegd aan het bestuur F. Eicks. Nog in het eerste zittingsjaar van het bestuur
trekken om diverse redenen N. Roelofse, J.v.d. Velde en P. Ruzius zich terug. Het
bestuur ziet er dan als volgt uit: W.J. Agterbosch (voorzitter), W. Scholten
(secretaris/penningmeester), K. van Zanten (2e voorzitter), J. Elshof (2e secretaris), G.
Van Leeuwen (2e penningmeester), Th. Baars (notulist) en J. Bennink, L. Jongman,
E.R. Kamperman, D.W.A. Scheggetman, W. Schipper, J. Schraa, F. Eicks (leden).

- de ‘seventies’
De radicalisering van de samenleving, die zich voltrekt in de tweede helft van de jaren
zestig, krijgt in de eerste helft van de jaren zeventig pas haar volle omvang in de
vakbeweging. Alles moet anders en vooral het geloof in: "alles kan anders" is kenmerkend. Democratisering is een belangrijk thema in veel geledingen van de samenleving
en derhalve ook in de vakbeweging. Het is opvallend dat de radicalisering van de
vakbeweging, de Industriebond NVV voorop, laat inzet. De wens tot veranderingen
bereikt laat de vakbeweging. De tijd waarin de economische groei op het hoogtepunt is,
is dan al voorbij. De vraag naar democratisering in de vakbeweging is dan ook meer een
reactie op de discussie in de samenleving dan een initiatief. De generatie die opgroeit in
de jaren zestig op de vleugels van en nieuwe jongerencultuur - de popgeneratie - en daar
aansluitend zich via jongerenprotest voortzet in verscheidene bewegingen wordt daarna
pas in de opstelling van de bonden merkbaar. De economische opbouw na de tweede
wereldoorlog is in de jaren zestig min of meer voltooid. Er is een vrijwel volledige
werkgelegenheid en het sociale zekerheidsstelsel is afgetimmerd. Alleen de algemene
arbeidsongeschiktheidswet (AAW) ontbreekt nog, maar dat lijkt niet meer dan een
kwestie van tijd. Het gaat goed in Nederland in de jaren zestig. De economische groei is
groot en niemand rekent er op dat het weer minder kan gaan met de economie. De
gunstige economische vooruitzichten leiden ertoe dat het verlangen naar meer deels
wordt vervangen door het verlangen naar beter. Een simpele loonsverhoging is mooi,
maar vrije tijd is misschien toch nog mooier, al heb je daar dan wel (vakantie)geld voor
nodig. Niets is immers zo duur als vrije tijd. Volledige werkgelegenheid is belangrijk,
maar deze moet dan wel volwaardig zijn. De kwaliteit van het bestaan kent vele facetten, zeker als het niet meer primair gaat om het "naakte bestaan". Naast inkomen is het
belangrijk om als volwaardig mens en burger in werk en samenleving een rol te spelen.
Democratie niet alleen als beginsel, niet alleen één maal in de vier jaar, maar
voortdurend! De werknemer en de burger wensen inspraak, (mede)zeggenschap en
vooral in vloed.
De politieke democratie is in beweging. D'66 wordt opgericht, maar ook de reeds
bestaande politieke partijen schudden soms op hun grondvesten. De PPR had genoeg
van de KVP en begint voor zichzelf. Twee jaar later overkomt de PvdA hetzelfde door
de oprichting van DS'70. Daar moet dan wel bijgezegd worden dat de PPR een linkse en
DS'70 een rechtse afsplitsing is. In de politiek moet het in ieder geval anders vinden
velen. Het is tijd voor een linkse meerderheid en die wordt dan ook openlijk beleden.
De verwachtingen zijn hoog gespannen. De opvatting is dat de "samenleving maakbaar
is" en dat dat in Den Haag moet gebeuren. In de eerste helft van de jaren zeventig gaat

dat bij de PvdA onder het motto "Een betere verdeling van kennis, macht en inkomen",
een motto die van de Industriebond NVV is overgenomen. De jaren zestig zijn de jaren
van de inkomensstijging en de toename van de consumptie. De top van de economische
ontwikkeling ligt tussen 1968 en 1973. Er is sprake van een grootschalige
massaconsumptie. De arbeidsmarkt kent als ‘nieuwe’ fenomenen; de ‘gastarbeider’ en
als gevolg van de 'tweede' emancipatiebeweging een grotere toetreding van vooral
herintredende vrouwen. Niet in de laatste plaats is er sprake van een technische revolutie. Na het tijdperk van de mechanisering is het tijdperk van de automatisering
aangebroken. De computer doet, weliswaar nog mondjesmaat, zijn intrede. In 1965 zijn
450 computers in Nederland in gebruik. De automatisering zal veel werk verloren doen
gaan. Speciaal op die plaatsen waar sprake is van bulk-administratie en eenvoudige
handenarbeid. De werkelijkheid van de 'volledige werkgelegenheid' wordt vanaf het
midden van de jaren zestig ruw verstoord door de eerste grote ontslaggolven en bedrijfssluitingen. Deze reorganisaties worden gezien als incidenten en worden dan ook als
zodanig tegemoet getreden. Pas in latere jaren zal duidelijk worden dat ‘alles moet
anders’ ook de arbeidsmarkt omvat. De ‘jonge’ Industriebonden van NVV en NKV
zullen een flinke duit in het zakje doen in de sociaal-economische ontwikkelingen.
Spoedig na hun oprichting zijn ze partij in roemruchte arbeidsconflicten als de Enkabezetting en de Hoogoven-staking. De maatschappelijke verhoudingen liggen onder
vuur en dat betekent o.m. eisen als medezeggenschap en andere inkomensverhoudingen
als praktische vertalingen van de slogan: “Een betere verdeling van kennis, macht en
inkomen”.

- om het optillen van de onderkant
In de loop van 1971 gaan de prijzen hard omhoog. De geldontwaarding is het gesprek
van de dag. De SER45 doet een beroep op de cao-onderhandelaars om een bijdrage te
leveren in de strijd tegen de inflatie. Feitelijk is het een vraag om te matigen. Op 1
januari 1972 moet de cao voor de metaalindustrie worden vernieuwd. Deze cao die
geldt voor 250.000 werknemers is niet alleen van belang vanwege zijn omvang, maar
wordt ook beschouwd als trendsettend. De Industriebond NVV is van mening dat een
doeltreffende inflatiebestrijding alleen van de overheid uit kan gaan. De overheid zal
een investeringsbeleid moeten voeren: controle op de particuliere bestedingen; zorgen
voor een evenwichtiger spreiding van de investeringen over het hele land. Daarnaast zou
de overheid zelf niet moeten bezuinigen, maar geld moeten uitgeven voor investeringen
in de collectieve sector: onderwijs, woningbouw en milieubescherming worden als
voorbeeld genoemd. Met andere woorden als je je matigt in de lonen dan moet daar iets
tegenover staan. De loonmatiging zal niet voor de laagstbetaalden moeten gelden. Het
verkleinen van de inkomensverschillen ligt daarmee op tafel. De Industriebond NKV
onderschrijft deze visie. De werkgevers - en dat is natuurlijk niet verrassend - niet. De
regering - onder aanvoering van premier Biesheuvel - zwijgt in alle talen.

45

SER = Sociaal Economische Raad. Een adviesorgaan van de regering die is samengesteld uit
vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers en onafhankelijke leden de z.g. kroonleden.

De Industriebonden NVV en NKV vragen in de voorstellen die zij doen voor het
afsluiten van de cao’s 3% arbeidsvoorwaardenverbetering en volledige
prijscompensatie. Van de prijscompensatie kan later, als de regering bereid blijkt
verbeteringen in de collectieve voorzieningen aan te brengen, een 0,5% worden
ingehouden. Verder zijn er een aantal immateriële eisen zoals: faciliteiten voor het
functioneren van de bond in de bedrijven; ondernemingen moeten verantwoording af
gaan leggen voor het gevoerde sociaal beleid; betrokkenheid van de werknemers als er
sprake is van fusie of reorganisatie en het aanpakken van de koppelbazen. In een aantal
bedrijfstakken - zoals de textiel en de confectie - kan vrij normaal onderhandeld
worden, maar in de metaal gaat het van meet af aan fout. De materiele verbetering mag
niet meer dan 1% bedragen en de immateriële verlangens worden door de
metaalwerkgevers vierkant van de hand gewezen. De onderhandelingen in de metaal
lopen op niets uit. Alleen de beambtenbonden gaan akkoord met het bod van de
werkgevers. De onderhandelingen zijn nog niet goed en wel afgebroken of Piet Brussel,
voorzitter van de Industriebond NKV gaat op een informeel bezoek bij de werkgevers
en sluit alsnog een overeenkomst af waarin de Industriebond CNV ook partij is. De
Industriebond NVV staat plotseling alleen voor de klus. De leden en kaderleden worden
geraadpleegd. Er blijkt een grote actiebereidheid. Een ultimatum wordt gesteld, maar
nog voor de ultimatieve datum verstreken is, wordt de Industriebond NVV in kort
geding verboden tot staking op te roepen. In Amsterdam en het Rijnmondgebied komt
het tot wilde stakingen. In de rest van het land worden door werknemers in de
metaalindustrie acties van kortere duur gevoerd. Vleugellam gemaakt door een
rechterlijke uitspraak - die een jaar later in hoger beroep zal worden vernietigd aanvaardt de bond uiteindelijk bindende arbitrage. Het resultaat van deze arbitrage is
een betere cao dan door de confessionele vakorganisaties is aanvaard. De verhoudingen
in de bedrijfstak zijn echter zo verziekt, dat op termijn een nieuw conflict niet kan
uitblijven. Niet alleen met de zusterorganisaties van NKV en CNV en met de
werkgevers komt de Industriebond NVV in conflict. Al spoedig is dat ook het geval met
het NVV. De inflatie zet in 1972 door. De regering Biesheuvel reageert daar wat
paniekerig op door te stellen dat de vakbeweging maar uit moet gaan van de ‘nullijn’.
De regering stelt een belastingverlaging voor, waarvan het effect in ieder geval niet bij
de laagstbetaalden terecht komt en een BTW verhoging van ruim 2% waaraan de
laagstbetaalden wel mee moeten betalen. Een sociaal-contract zoals gevraagd door de
Industriebond (loonmatiging in ruil voor verbetering van de collectieve voorzieningen)
is in die omstandigheden natuurlijk onmogelijk. Tot ieders verrassing sluiten de
vakcentrales wel een centraal-akkoord af met de centrale werkgeversorganisaties. De
Industriebond NVV is de enige bond in het NVV die tegen is, omdat er niets is
overeengekomen omtrent een prijs- en inkomensbeleid en ook niets over uitbreiding van
de collectieve voorziening. De houding van de Industriebond NVV leidt tot het aftreden
van de voorzitter van het NVV, Harry ter Heide. Het centraal akkoord wordt bijgesteld
en wel zodanig dat ook de Industriebond NVV akkoord kon gaan. De ruimte in het
centraal akkoord voor materiële verbeteringen is op 3,5% gesteld en niets lijkt vlotte
cao-onderhandelingen in de weg te staan. De bondsraad van de Industriebond NVV
meent binnen het centraal akkoord te handelen als zij de loonsverhoging in centen in
plaats van procenten wil zien uitbetaald. Dit voorstel tot nivellering van de lonen leidt
echter in januari 1973, als de cao onderhandelingen op gang komen, tot een muur van
verzet bij de werkgevers en bij de beambtenbonden. De één na de andere caoonderhandeling loopt vast. Het eerste ultimatum wordt verstuurd aan Hoogovens. In de
nacht van 20 op 21 februari 1973 begint de staking. Op 5 maart wordt de staking door
een rechterlijke uitspraak verboden. In andere bedrijfstakken worden er inmiddels
prikacties georganiseerd, die gevolgd worden door ultimatums. Er zullen ultimatums
uitgaan in de metaalindustrie, de textielindustrie, de confectieindustrie, de voeding- en
genotmiddelenindustrie en in de chemie. De prikacties worden 24 uurs stakingen om
daarna omgezet te worden in stakingen van onbepaalde tijd. Op 6 maart wordt uit
Hengelo gemeld dat er acties worden voorbereid bij Nijverdal ten Cate, Spinnerij
Twente en Van Heek Schuttersveld.
21 maart 1973. Half zes in de ochtend. Met de kraag omhoog en megafoon gereed staat
Hennie Rönitz
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Jos van Gils, districtsvoorzitter van de Industriebond NKV regio noord-oost bij de poort
van Gebr. van Heek-Schuttersveld. Hij betrapt directeur Pim van Heek op een leugentje.
Door de megafoon roept hij: “Laat je niet door hem in de maling nemen. Staak, staak,
staak. Haha, die Pim zegt, dat de laagstbetaalden er hoogstens 24 cent per week op
vooruit kan gaan. Die Pim. Die malle Pim.” 840 werknemers, het gehele
productiepersoneel op 12 na meldt zich op het actiecentrum. Bruno Bergamonte, een 22
jarige Italiaan en werkzaam bij Schuttersveld: “Ik verdien ¦171, - netto per week. Ik
woon bij man en vrouw, echtpaar. Maar ik wil 4 mei trouwen. Van wat we samen
verdienen kan je nauwelijks leven. We willen ook uitgaan, leuke spulletjes kopen. Maar
het is hier veel beter dan in Sardinië, heb er gewerkt in de haven van Cagleari. Ik sta aan
de spoelen. Werk leuk. Maar de prijzen gaan maar omhoog. Gastarbeiders kunnen het
niet bijhouden. Ik ben solidair met het NVV.” Op 21 maart zijn er in het hele land
33.635 stakers in 44 bedrijven. Bij de Nederlandse Bontweverij in Enschede besluiten
de leden ook een ultimatum te stellen. Bij Wisselink vindt een spontane actie plaats. De
staking bij Van Heek-Schuttersveld zal 6 weken duren. Om de twee dagen is er
wisselend een textielbedrijf waar een 24-uurs actie plaatsvindt.
Herman Deupman, bedrijfsaalmoezenier in Enschede: “Ik dacht, dat ik de Tukkers goed
kende, maar ik sta te kijken van de grote solidariteit bij de mensen. Ze gaan niet zo
gauw de barricades op. Het zijn meer kat-uit-de-boom-kijkers. Ze durven nu meer,
omdat het hele land meedoet. Ik heb bij verschillende bedrijven zelf meegewerkt ,
anders leer je de situatie nooit goed kennen. De werknemers waren wel degelijk de
sluitpost van de rekening. Er was bij de bedrijfsleiding een soort trauma van winst
maken. En dat gevoel werd de werknemers ook opgedrongen. Vrijwel alle richtlijnen,
indoctrinatie, kwamen eigenlijk van bovenaf. Vooral in de textiel. Daardoor gingen ook
de mensen zelf langs elkaar heen werken, maakten veel te veel overuren. De democratie
binnen een bedrijf is veel slechter dan erbuiten. We hebben als bedrijfsapostolaat een
vormingsopleiding voor een aantal mensen mogen verzorgen. Dat is wel positief. En dan
zie je welke tragiek er zich in de mensen afspeelt. Hoe scheefgetrokken inkomens hen
dwars zitten. Niet alleen omdat zij minimale loontjes ontvangen, maar ook omdat et een
symboliek is van scheefgetrokken macht. Die vastenbrief van de bisschoppen, waar
iedereen nu gelukkig mee lijkt, vind ik helemaal niet zo geweldig. Er zit niets concreets
in. Geen strategie. Ik ben bang, dat het in de boekenkast belandt, omdat het zo leuk
staat. De kerk mag niet vaag zijn als het om onrecht gaat. Niet in Zuid-Amerika en niet
in Twente.”
Bemiddelingspogingen die hier en daar worden gedaan lopen op niets uit. Vrijwel geen
enkele werkgever is bereid de coördinatie van de werkgeversvereniging te verlaten. Op
5 april hebben er in de 7 weken dat de acties duren 45.000 werknemers aan kortere of
langere stakingen deelgenomen, bij 104 bedrijven. De stakingskassen die gezamenlijk
ruim 26 miljoen gulden bevatten zijn dan voor 12 miljoen lichter gemaakt en het eind
van de acties is nog niet in zicht. De onderhandelingen bij Akzo en Philips lopen ook
vast en er worden ultimatums gesteld. Het begint routinewerk te worden. Op 10 april
plaatsen de werkgevers een grote advertentie in de krant. De belangrijkste boodschap in
de advertentie is de oproep om te onderhandelen. Het werkgevers front lijkt, ondanks de
zich als maar uitbreidende stakingsacties, onwrikbaar. Het idee om een ‘buitenstaander’
een oproep te laten doen aan partijen wordt geboren. De Pous, voorzitter van de SER,
wordt bereid gevonden om zo’n oproep te doen. De bonden zijn bereid de stakingen op
te schorten en het z.g. ‘Paasbestand’ is geboren. Het levert heel veel onvrede op bij de
stakers die vinden dat er over hun hoofden heen wordt beslist, terwijl er geen enkel
resultaat is dat het beëindigen van de stakingen rechtvaardigt. Onderhandelingen, zowel
centraal als per cao, komen daarna op veel plaatsen snel opgang. De resultaten zijn
compromissen. De eis is centen en geen procenten, maar het wordt uiteindelijk een
mengvorm. De loonsverhoging gebeurt deels in een voor ieder gelijk bedrag en deels in
een percentage. Er worden vloeren in de prijscompensatie en de vakantietoeslag
afgesproken. De teleurstelling van de afloop van de staking moet dan ook niet bij het
uiteindelijke resultaat worden gezocht, de onderkant werd wel degelijk opgetild, maar
bij de manier waarop dat gebeurde. Het woord ‘Paasbestand’ is in vakbondskringen ook
na meer dan 25 jaar een soort ‘vloeken in de kerk’.
Hennie Rönitz
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- mutaties
Door het vertrek van het districtskantoor naar Hengelo is het Elderinkhuis te groot
geworden. Het fraaie historische pand wordt verkocht aan de gemeente. De afdeling
krijgt een kantoor aan de Soendastraat. Op 1 april 1974 wordt het nieuwe onderkomen
betrokken. L. Jongman en F. Eicks stellen zich op de jaarvergadering niet meer
herkiesbaar. Een zwaar verlies leidt de afdeling door het overlijden van Dirk
Scheggetman. Een vakbondsman die onafgebroken vanaf 1945 de afdeling heeft
gediend in vele functies. G..J. Rientjes werkzaam bij Vredestein wordt nieuw in het
bestuur gekozen. Met de ledenontwikkeling gaat het niet zo goed. In 1973 loopt het
ledental met 232 leden terug naar 3.649 leden. Ook in de jaren daarna gaat het
bergafwaarts met het ledental. Eind 1975 staan er 3.476 leden genoteerd. In 1975 heft
de Industriebond NVV de functie van bezoldigd afdelingsbestuurders op. Wolter
Scholten de bezoldigd secretaris/penningmeester van de afdeling wordt van zijn functie
ontheven en wordt districtsbestuurder.
Op het congres van de Industriebond NVV in juni 1975 boekt de afdeling Enschede
succes. Het is het afdelingsbestuur een doorn in het oog dat de statuten van de bond het
niet toe laten dat werkloze werknemers lid worden. Om elk misverstand te voorkomen
als je al lid bent en werkloos wordt dan kun je gewoon lid blijven tegen en aangepaste
contributie. Als je echter niet werkzaam bent en lid wil worden dan kan dat niet. De
voorstellen die ingediend zijn om ook werkloze werknemers in de gelegenheid te stellen
lid te worden zijn door het hoofdbestuur afgewezen met als motief: “voor je werkloos
werd had je een baan en had je dus lid kunnen worden”. De delegatie van Enschede, die
deel uitmaakt van de delegatie van district 3 (Overijssel), bevalt noch de ingediende
voorstellen, noch de reactie van het hoofdbestuur. De delegatie dient bij monde van J.
v.d. Velde een voorstel in om binnen het FNV een studie plaats te laten vinden. Dit
voorstel wordt aanvaard. De studie wijst later uit dat het verstandig is om de toelating
tot het lidmaatschap te verruimen en ook werkloze werknemers kunnen voortaan lid
worden.
Op de jaarvergadering van 1976 leggen J. Schraa en W.J. Agterbosch om
gezondheidsredenen hun functie neer. In alle vacatures worden nieuwe mensen gekozen
zodat in 1976 het afdelingsbestuur er als volgt uitziet: K. van Zanten (voorzitter), J.W.
Elshof (secretaris), H. Prins (penningmeester), E.R. Kamperman, G. Van Leeuwen, Th.
Baars, J. Bennink, G.J. Rientjes, W. Schipper, A. Liebe, J.B. Tapper en N. Roelofse
(leden). Een jaar later wordt het bestuur versterkt met de komst van H. Moes, R. Keizer,
J. Brokstra, A. Vrijs en J. Busschens. Karel van Zanten zal niet lang de voorzittershamer
kunnen hanteren, reeds in 1978 moet hij vanwege ziekte aftreden. J. Elshof is hem dan
al voorgegaan. H. Moes volgt Elshof op als secretaris. In datzelfde jaar treden ook Joop
Bennink en Eef Kamperman af. Jaap Brokstra wordt voorzitter van de
bedrijfsledengroep-Vredestein en stopt daarom met het afdelingswerk. Willem Schipper
gaat naar de DCW en wordt Abva-lid. Ook G. van Leeuwen stelt zich in 1978 niet meer
verkiesbaar. De ledenontwikkeling ziet er slecht uit. De aanhoudende stroom
reorganisaties, de hoge werkloosheid in Twente, het grote aantal leden dat wordt
overgeschreven naar andere bonden, omdat ze buiten de industrie zijn gaan werken,
vormen evenveel redenen voor de terugloop in het ledental. Eind 1978 is het aantal
leden 2.956.

- ledenservice
De afdeling Enschede is altijd sterk geweest in de opvang en verzorging van leden met
een individueel probleem. Het bezit van een afdelingskantoor als vast aanlooppunt voor
de leden, speelt daarin een belangrijke rol. Belangrijker nog zijn de mensen die het
doen. Ondanks de problemen, die van tijd tot tijd optreden in de bezetting van het
afdelingsbestuur, is er door de jaren heen altijd gezorgd voor voldoende kaderleden die
de spreekuren voor hun rekening nemen en de leden van advies dienen. Drie keer per
week wordt er een spreekuur verzorgd. Daarnaast zijn er ook nog de spreekuren eerst
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van het Bureau van Arbeidsrecht (NVV) en daarna de Rechtskundigedienst FNV. Er is
geen statistiek voor handen hoeveel leden gebruik hebben gemaakt van het spreekuur,
maar door de jaren heen zijn dat er duizenden geweest. De betekenis van het werk - wat
we nu kennen onder de titel ‘ledenservice’ - kan afgeleid worden uit een opgave van het
Bureau van Arbeidsrecht over 1977. In dat jaar bezochten 347 leden het spreekuur van
het Bureau. Het financieel resultaat van de zaken voor de leden in Enschede bedroeg
¦96.163,61. Dit resultaat staat los van de honderden belastingformulieren die elk jaar
weer voor de leden worden ingevuld. In 1974 ontstaat er een samenwerking tussen de
bonden in het NVV door het oprichten van een NVV Infoteam. Totaal werken in dit
Infoteam voor Enschede 24 kaderleden samen. Het aantal leden met een probleem dat
door het Infoteam wordt opgevangen varieert per jaar, maar het zijn er toch altijd meer
dan 100.

- Spinnerij Nederland
In het begin van de jaren ‘70 wordt de Beleidscommissie Structuuronderzoek KRLindustrie ingesteld. De commissie is tripartiete en bestaat uit vertegenwoordigers van
overheid, werkgevers en werknemers. Deze commissie zal zich bezig houden met het
herstructureringsproces in de KRL-industrie. Als spinnerij Tubantia in Enschede failliet
gaat herinneren de Industriebonden zich de uitspraak van de overheid bij monde van de
minister van Economische Zaken Lubbers dat in een strategisch minimum van de
industrie het spinnen van garen niet mag ontbreken. Tubantia kent een productiepakket
wat goed in de markt ligt. Het zou dus jammer zijn als door het faillissement de goede
delen worden meegesleept. De Industriebonden halen het personeel bijeen en
organiseren het verzet tegen de sluiting van het bedrijf. Economische Zaken in Den
Haag blijkt gevoelig voor de argumenten en de overheid neemt het bedrijf over en stelt
een bewindvoerder aan. De bewindvoerder beraamt plannen in nauw overleg met
ondernemingsraad en bonden, maar de plannenmakerij wordt ruw verstoord als ook de
moderne spinnerij De Bamshoeve te Enschede - voor de tweede maal in haar
geschiedenis - failliet gaat. De overheid kan niet anders dan ook dit bedrijf overnemen.
Voor de bonden is het zaak snel tot een plan te komen, aangezien ze weten dat het bij de
overige spinnerijen ook niet voor de wind gaat, al wordt dat nog verhuld doordat ze
onderdeel uitmaken van een geïntegreerd bedrijf. De werkgevers in de textielindustrie
vinden het niet plezierig te moeten werken met een tweetal staatsbedrijven in hun
omgeving. De overheid zelf zoekt ook naar een oplossing. Er wordt door de
Beleidscommissie Structuuronderzoek KRL-industrie een Werkgroep Spinnerijen
opgericht. De werkgroep heeft als taak het herstructureren van de spinnerijsector. De
Industriebonden staan voor een moeilijke keus. Meedoen is je verantwoordelijk maken
voor een stevige ingreep met ontslagen en al. Het alternatief is echter een koude
sanering en achter de feiten aan blijven lopen. De herstructurering betekent: afstoten van
verliesgevende onderdelen; uitwisselen van locaties zodat de meest geschikte gebouwen
worden gebruikt; het bijeenbrengen en hergroeperen naar product van moderne
machines en het stilzetten van verouderde apparatuur. Het gevolg van deze ingreep is
een groot verlies aan arbeidsplaatsen. De uitspraak van de overheid, dat de inkrimping
op sociaal aanvaardbare wijze moet plaatsvinden geeft enige houvast. In januari 1978 is
het reorganisatieplan in grote lijnen gereed. Vooral in Enschede zal het plan diep
ingrijpen. Het bijeenbrengen van de spinnerijen gebeurt door de oprichting van
Spinnerij Nederland. Alle personeelsleden van de deelnemende spinnerijen komen in
dienst van Spinnerij Nederland. De afvloeiing van personeel wordt door het sociaal plan
over tenminste een jaar gespreid. Het voorkomt collectief ontslag en geeft werknemers
de gelegenheid eigen oplossingen te zoeken. Werknemers waaraan niet direct een
werkgarantie kan worden gegeven, worden in een administratieve pool geplaatst. Ze
blijven derhalve in dienst en worden zoveel mogelijk aan het werk gehouden. Verloop
in de ‘vaste’ groep personeel wordt aangevuld uit de pool. Door stimulering van het
natuurlijk verloop en een speciale regeling voor ouderen wordt bereikt dat het aantal
werknemers dat aan het eind van het jaar nog overtollig is nog maar een fractie is van
het totaal aan verlies aan arbeidsplaatsen. Na de spinnerijsanering is de opvatting dat
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eenzelfde werkwijze moet worden toegepast om de rest van de textielindustrie gezond te
krijgen. Gesprekken daaromtrent komen wel opgang. Reorganisaties die buiten de
spinnerijen plaatsvinden, profiteren in aanvang nog wel van de overeengekomen
regelingen. Daar blijft het echter bij. Latere reorganisaties moeten het stellen met de
mogelijkheden die per bedrijf geboden kunnen worden. In geval van faillisement is
dat:....... niets.

- de Industriebond FNV
Het bestuur van de in 1979 opgerichte Industriebond FNV afdeling Enschede maakt een
moeilijke start door. De voorzitter L. Wientjes moet reeds na enige maanden stoppen.
Ook penningmeester H. Prins moet al na korte tijd zijn functie neerleggen. Eddy v.d.
Vegte neemt het voorzitterschap voor zijn rekening. Eddy Lansink, oud-bode van de
Industriebond NKV wordt bereid gevonden het penningmeesterschap op zich te nemen.
In de loop van het jaar stopt ook J. Oude Munnink. Hein Moes is secretaris en de
overige leden van het bestuur zijn: Henk v.d. Meer, Roel Hendriks, Jan Pol, Joop
Damink, Gerrit Tönis, Gerrit Rientjes, Arend Vrijs, Ben Scholten en Theo Baars. Op de
oprichtingsvergadering memoreert districtsbestuurder Rien van Dongen het proces van
samengaan van twee bonden: “.... het startte met vele tegenstanders, maar gaandeweg
groeide het naar vele voorstanders. Nu het samengaan een feit is geworden wordt
Twente een proeftuintje voor de federatievorming. De gesprekken tussen de twee
afdelingsbesturen verliepen in goede harmonie en al spoedig kon een eenheid worden
gesmeed.....” Hoe snel ‘de eenheid’ is gesmeed blijkt uit het feit dat de
oprichtingsvergadering van de afdeling plaats vindt op 21 mei 1979, vijf dagen nadat de
congressen van de beide Industriebonden van NVV en NKV formeel het besluit hebben
genomen om samen te gaan.

- nieuwe vormen
Aanvankelijk moet het nieuwe afdelingsbestuur zoeken naar de goede vorm. Het eerste
jaar komt van de voorgenomen plannen nog niet zoveel terecht, maar het jaar daarop
lukt het beter. De ledenservice vanouds een sterke activiteit wordt voortgezet met een
spreekuur dat meerdere keren per week plaats vindt. Natuurlijk is het feit dat Wolter
Scholten als bezoldigd bestuurder aanvankelijk veel van deze spreekuren voor zijn
rekening neemt van belang. Op de 66 spreekuren in 1980 worden 622 zaken van leden
in behandeling genomen. Door het matige bezoek van de leden aan de vergaderingen
wordt gezocht naar andere vormen om met de leden contact te hebben. In het jaarverslag
van 1980 worden voor het eerst verantwoordingen opgenomen van de
vertegenwoordigingen in het FNV bestuur en in de districtsraad Industriebond FNV
Overijssel. Alle energie die in het vakbondswerk wordt gestopt, vermag het ledenverlies
niet te stoppen. De afdeling Enschede van de Industriebond FNV start met 4.056 leden.
Een jaar later zijn het er 248 minder. Om het ledenverlies te stuiten wordt er een
propagandaclub opgericht die bestaat uit 9 leden. De propagandaclub doet mee aan
propaganda- en voorlichtingsactiviteiten zoals een FNV-kraam op het Raadhuisplein en
aanwezigheid met een stand op de Gezinsbeurs in de Diekmanhal. Leden die bedanken
voor het lidmaatschap worden door de propagandaclub opgezocht.
De jaarvergadering van 1980 ziet een drietal afdelingsbestuurders vertrekken te weten:
Jan Pol, Andries van Veen en Gerrit Rientjes en een nieuwe verkozen worden: Gerrit
Boonk. De vacatures in het bestuur zullen eerst in 1982 worden opgevuld met de komst
van Jan van Baal en Karel Kukken.
In 1980 wordt gestart met de Info, een ledeninformatieblad wat vier keer per jaar
verschijnt. Dit afdelingsblad neemt na enige tijd ook de functie van het jaarverslag over.
In feite wordt daarmee het informeren van de leden dynamischer dan dat met een
jaarverslag het geval is. Het heeft effect. Op de jaarvergadering in 1981 zijn 50 leden
aanwezig op die in 1980 waren er slechts 22. De ‘persoonlijke’ uitnodiging door middel
van het blad werkt dus. De Info besteedt veel aandacht aan scholing van leden en
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kaderleden. De Vakbondschool is een regelmatige gast in de kolommen van de
afdelingskrant. Er wordt ook regelmatig aandacht besteed aan de uitkeringsgerechtigden
en de sociale verzekeringen. Voor de uitkeringsgerechtigde leden worden
themabijeenkomstem georganiseerd. De Info ondersteunt de afdelingsactiviteiten. Al
werkende weg ontstaat er een wisselwerking tussen activiteiten en krant. Een goed
voorbeeld is de uitnodiging van de nieuwe voorzitter van de bond. In 1983 is er een
hoofdbestuursverkiezing met onder meer twee kandidaten voor het voorzitterschap. Al
voor de verkiezing heeft Info beide ‘gereserveerd’ om na de verkiezing naar Enschede
te komen voor een inleiding op een thema-avond. Natuurlijk hoeft alleen de dan
gekozen voorzitter te komen. Op deze wijze kan Info drie maal aandacht besteden aan
de themabijeenkomst. De thema-avond kent een geweldige toeloop. Dick Visser de
nieuw gekozen voorzitter van de Industriebond FNV telt 110 leden onder zijn gehoor.
Het afdelingsbestuur en de redactie van Info toont in ieder geval aan dat vakbondswerk
in de woonafdelingen wel degelijk mogelijk is. Door de loop der jaren heen zal de Info
40 keer verschijnen de laatste maal in juni 1994. Een aardige bijkomstigheid is dat al na
enige nummers ook de afdeling Glanerbrug gebruikt maakt van de Info. Feitelijk is het
een blad van twee afdelingen. Ben Scholten is jarenlang de eindredacteur van Info en
een belangrijke stimulans in de vernieuwing van het werk in de afdeling. Het
vakbondswerk is hem niet vreemd want zijn vader is Wolter Scholten. Dat Ben toch in
het bondswerk is beland is mogelijk tegen de verdrukking in. Hij vindt het afschuwelijk
dat zijn vader door de bond wordt overgeplaatst van Den Haag naar Enschede. Zijn
sociale contacten worden ruw verstoort en zijn vrienden op grote afstand geplaatst. Het
leidt dan ook tot grote verbolgenheid als vader Scholten door de afdeling PZ van de
bond wordt aangesproken op een wel erg hoge telefoonrekening. Dat is tenslotte de
schuld van de bond die wilde immers deze overplaatsing waardoor de kinderen Scholten
heel veel met hun vrienden moeten bellen!

- een jubilaris
Een goede gewoonte binnen de vakbeweging is om aandacht te schenken aan de leden
met een langdurig lidmaatschap. De jubilaris krijgt een ereteken in de vorm van een
zilveren of gouden speld voor 25 of 40 jaar trouw lidmaatschap. Voor de nog
langduriger lidmaatschappen zijn er speldjes met een briljantje erop. Er is ook een
attentie in de vorm van een cheque voor de jubilaris. Leden met een zeer lang
lidmaatschap hebben natuurlijk een verhaal. In 1985 wordt H.J. Hof gehuldigd voor 70jaar lidmaatschap. In 1913 is hij lid geworden van St. Lambertus. Daarvoor was hij nog
lid van Unitas. Ariëns heeft hij nog gekend: “Die trok zich naakt uit voor de
textielarbeiders. Wat die man zich heeft uitgesloofd”. Aan de stakingen in de textiel in
1923 en 1931 heeft Hof die werkte bij Van Heek achtereenvolgens op de fabrieken
Noorderhagen, Transvaal, Lage Bothof en Kremersmaten actief deelgenomen. Op de
vraag waarom hij lid werd van de bond zegt Hof: “Tja, waarom werd je lid van de bond.
Mijn vader was voorzitter van de metaalbond St. Eloy en penningmeester van de
ziekenkas. Hij werkte toen bij Sanders aan de Molenstraat en kwam op voor zijn mede
arbeiders. Van Sanders moest hij toen zijn woorden terugnemen en dat deed hij niet. Hij
kreeg toen ontslag met alle gevolgen van dien. Ik beschouw het als normaal dat mensen
lid worden van een vakbond. Samen sta je sterker”. Hof is direct na de Tweede
Wereldoorlog lid van de EVC. “Een grote vakbond waar alles inzit rooie, christelijken
en katholieken”, dat leek hem wel wat. In 1962 gaat Hof met pensioen en de sluitingen
van de textielbedrijven zijn hem persoonlijk bespaard gebleven.

- aandacht voor de kleine bedrijven
Op de jaarvergadering die plaats vindt op 13 december 1984 wordt Ben Scholten tot
voorzitter gekozen. Hij volgt Eddy v.d. Vegte op die om gezondheidsreden moet
stoppen. Het bestuur wordt aangevuld met Robert Vis. Tot 1987 zal het bestuur in de
zelfde samenstelling verder gaan in dat jaar wordt tussentijds Willem de Lange aan het
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bestuur toegevoegd. In het werkplan van de afdeling voor het jaar 1985 wordt
aangekondigd dat er veel aandacht besteed gaat worden aan de propaganda. Deze
propaganda zal plaats gaan vinden door middel van aandacht voor een speciale groep
werknemers. Veelal zijn dat werknemers in de kleine(re) bedrijven. In oktober 1985
staat de confectie centraal. De afdeling roept de week van 14 tot en met 17 oktober uit
tot confectieweek. De confectie in Enschede heeft altijd in de schaduw gestaan van de
veel grotere textielindustrie. Hoewel natuurlijk de confectie veel te maken heeft met de
textiel, is het toch een aparte bedrijfstak met een aparte cao. Enkele, vaak de grotere,
confectie bedrijven maken deel uit van concerns zoals de Textielgroep Twente en
MacIntosh. Meestal zijn het echter kleinere bedrijven. Net als de textielindustrie is de
confectie sedert de jaren zestig sterk afgebrokkeld. Midden jaren zestig zijn er in
Twente nog zo’n 130 confectieateliers met zo’n 8.000 werknemers. Sedert die tijd is het
confectiewerk verschoven naar landen rond de Middellandse Zee en in Azië. In 1985
zijn er nog maar enkele tientallen bedrijven in Twente met minder dan 3.000
werknemers waarvan 1.000 in Enschede. Traditioneel is de confectie een bedrijfstak
waar vooral vrouwen werk vinden. Met de arbeidsvoorwaarden en de medezeggenschap
is er vaak heel wat mis. De werkneemster in de confectie moet zich vaak heel wat laten
welgevallen. Angst voor de arbeidsplaats beperkt een kritische houding en bepaald een
klimaat waarin veel wordt geaccepteerd. Roostervrije dagen worden vaak niet gegeven.
Productienormen worden eenzijdig opgevoerd en met de verplichting tot het instellen
van ondernemingsraden - voor bedrijven met 35 of meer werknemers - wordt veelal een
loopje genomen. Boetestelsels en pesterijen zijn eer norm dan uitzondering. In de
confectie-week zijn elke dag bestuurders aanwezig om met werknemers uit de confectie
te praten over hun werk en hun van advies te dienen over lonen, arbeidstijden en al die
andere zaken die voor een werknemer van belang zijn. Door pamfletten uit te delen bij
de confectiebedrijven zijn de werknemers op de hoogte gebracht van deze extra service
van de afdeling. Op de eerste avond komen er 8 werkneemsters om te informeren naar
hun rechten. Aan het eind van de week zijn er totaal 30 werkneemsters langs geweest op
het kantoor aan de Soendastraat. Noviteit is zeker het op een homecomputer gemaakte
loonberekeningsprogramma van Henk Hofstee. Het dagblad Tubantia noemt het zelfs
een ‘handige vondst’. Het afdelingsbestuur is erg tevreden met het aantal
belangstellenden en besluit het zelfde te gaan doen voor andere bedrijfstakken. Terug
naar de confectieweek. Wat ze vreesden komt echter ook uit: het is slecht gesteld met de
arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap in de confectiebedrijven. De aandacht voor
de confectie levert resultaten op. In een tweetal bedrijven ontwikkelen zich structurele
vakbondscontacten en met andere bedrijven kunnen onderhandelingen worden gevoerd,
die leiden tot verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden. De succesvolle manier van
aanpak wordt een jaar later toegepast op de wasserijbranche. Bij de wasserijen zijn de
zelfde problemen aan de orde als in de confectie. De ‘Wasweek’ vindt het
afdelingsbestuur niet zo succesvol blijkens het jaarverslag van 1987. Er kwamen maar
zeer weinig werknemers op de voorlichtingsmogelijkheden af. De sector wasserijen is
met zo’n 200 werknemers in Enschede niet groot. Toch krijgt het muisje een staartje,
want na de Wasweek komt een werknemer van het bedrijf Bolhaar praten over de
arbeidsomstandigheden bij dit bedrijf. Er wordt een personeelsbijeenkomst
georganiseerd. Het op deze bijeenkomst aanwezige personeel bevestigt de klachten.
Door middel van een open brief worden de grieven die in het bedrijf bestaan openbaar
gemaakt. Één van de klachten is het ontbreken van een ondernemingsraad. De directie
deelt mee dat “er bij ons geen behoefte is aan een ondernemingsraad”. Een enquête,
georganiseerd door de Industriebond FNV, wijst uit dat van de ongeveer 100
werknemers het grootste deel wel degelijk een ondernemingsraad wenst. De
ondernemingsraad is er ook gekomen.
-

Bestuursstructuur

Al werkende weg zijn er binnen het afdelingsbestuur een aantal werkgroepen gevormd
o.m. voor de ledenservice, de kleine bedrijven en voor propaganda. De werkgroepen
werken binnen de verantwoordelijkheid van het bestuur hun eigen programma af. De
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wens is om vooral kaderleden in de werkgroepen actief te laten zijn en de samenstelling
van het afdelingsbestuur daarop aan te passen. Het bestuur zal in de toekomst zijn
samengesteld uit een dagelijksbestuur en de coördinatoren van de werkgroepen. Dit
houdt in dat het afdelingsbestuur kleiner kan worden. De jaarvergadering van 1988 gaat
met deze wijziging akkoord. Het betekent dat de drie afdelingsbestuurders die niet meer
verkiesbaar zijn; Gerard Boonk, Gerrit Tönis en Theo Baars niet vervangen hoeven te
worden en het bestuur met 9 leden verder gaat. De ledenontwikkeling van de bond en
ook van de afdeling is vanaf begin tachtiger jaren negatief. Het aantal leden van de
afdeling dreigt zelfs in de richting van de 2.000 leden. Gelukkig komt het zover niet.
Eind ‘88 is het dieptepunt met 2094 bereikt een half jaar later is de ledenstand 2.150. De
groei zit er weer in en dat zal voorlopig ook zo blijven. Op de jaarvergadering van 1991
legt Ben Scholten het voorzitterschap neer en ook Joop Damink stopt als
afdelingsbestuurder. Jan van Baal wordt door de vergadering tot de nieuwe voorzitter
gekozen. In de loop van hetzelfde jaar wordt Henk Kwintenberg aan het bestuur
toegevoegd. Op de jaarvergadering in 1992 wordt hij ook gekozen net als een tweetal
nieuwe kandidaten Bennie Hulsmeijer en Bob Zwart. Robert Vis stelt zich niet meer
verkiesbaar en verlaat het afdelingsbestuur. Een toevoeging van geheel andere aard is
die van de afdeling Boekelo. Eind 1992 wordt deze afdeling opgeheven en toegevoegd
aan Enschede. Jan Bodeker komt namens Boekelo in het afdelingsbestuur.
In 1993 is na alle mutaties het afdelingsbestuur als volgt samengesteld: Jan van Baal
(voorzitter), Hein Moes (secretaris), Eddy Lansink (penningmeester), Jan Bodeker, Roel
Hendriks, Bennie Hulsmeijer, Henk Kwintenberg, Willem de Lange en Bob Zwart
(leden).

- een andere stad, een andere afdeling
In het begin van de negentiger jaren wordt er niet veel meer over de textiel gesproken.
Er is natuurlijk ook niet veel meer om over te praten. In 1990 haalt Spinnerij Nederland
nog een keer de landelijke pers met 220 ontslagen in Enschede. Het is het einde van De
Bamshoeve. Ben Scholten werkt van 1974 tot 1990 bij De Bamshoeve. Als de enige
elektronicamonteur onder de 15 elektromonteurs kan hij zich aardig redden in het
bedrijf. Aan het einde van de zeventiger jaren wordt hij actief in de bond. Scholten
wordt gekozen in de OR en 1982 heeft hij ook zitting in de Centrale Ondernemingsraad
van de KNTU. Hij is dan zo goed als vrijgesteld van zijn eigen werk en besteed zijn tijd
aan het or-werk. De Bamshoeve is in 1974, op het moment dat hij in dienst treedt net uit
het faillissement van de KNTU gekomen. Er is stevig geïnvesteerd in nieuwe machines.
Spinnerij Nederland start in 1978 met 12 produktiebedrijven waarvan er voorlopig 8
open zullen blijven. Gesloten worden Tubantia, van Heek Scholco, Schuttersveld en
Roombeek. Als A-locaties worden aangemerkt de spinnerijen van Nijverdal ten Cate in
Almelo en Nijverdal en De Bamshoeve in Enschede. De overige bedrijven zijn Blocaties die in de toekomst minder mogelijkheden zullen hebben. Van de 2.800
werknemers behouden er ongeveer 1.600 voorlopig hun werk. Met het in het sociaalplan
afgesproken transfersysteem en een oudere regeling wordt in een jaar tijd een belangrijk
deel van deze werknemers bemiddeld naar ander werk of naar een
nonactiviteitsregeling. De eerste stappen van de herstructurering lijken succesvol, al
wordt daar wel een hoge prijs voor betaald. Scholten: “Het ging niet goed. Van een
strategie van behoud zoveel mogelijk werk kwamen we op een strategie van een
minimaal behoud van de bedrijfstak. Hoe gek het ook klinkt op een gegeven moment
vonden we als werknemersvertegenwoordiging dat de reorganisatie niet ver genoeg
ging. Er waren te veel produktielocaties en te weinig moderne machines.” Wat er
uiteindelijk plaats vindt lijkt op een estafette. Om de 1½ à 2 jaar gaat er een stuk van
Spinnerij Nederland af. De restanten van Spinnerij Nederland worden door de staat
verkocht aan Wolters Schaberg. Deze laat in 1990 De Bamshoeve failliet gaan en de
resterende werknemers worden gedumpt. De textiel in Enschede is nu zo goed als
verdwenen. Het grootste deel van de karakteristieke fabrieksgebouwen is gesloopt en de
terreinen zijn gebruikt voor nieuwbouw. Waar ooit Kremersmaten stond staat nu een
woonwijk. Op de plaats van Scholten staat nu een ziekenhuis. De stad heeft zich
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vernieuwd. Andere industrie is van belang geworden en heeft zo goed en zo kwaad als
dat gaat voor nieuwe werkgelegenheid gezorgd. De stad heeft zich inmiddels meer
ontwikkeld in de richting van de dienstverlening. Een belangrijke ontwikkeling is daarin
ongetwijfeld de vestiging van een Technische Hogeschool in 1964, die nu Universiteit
mag heten. Enschede is een andere stad geworden. De beroepsbevolking is met veel pijn
en onzekerheid een andere geworden. Het kan niet anders dan dat een vereniging van
werknemers met als doel belangenbehartiging van werknemers meeveranderd en zich
aanpast aan de ‘noden’ van de tijd. De tijd van de organisatie die typisch vak
georiënteerd is, is voorbij. De grenzen tussen bedrijfstakken en beroepscategorieën zijn
verdwenen. Het is een van de belangrijkste motieven voor de fusie tussen Industriebond
FNV, de FNV Dienstenbond, de Vervoersbond FNV en de Voedingsbond FNV. Dat
deze fusie plaats vindt in het jaar dat de industriële vakbeweging 110 jaar bestaat is
natuurlijk alleen maar toeval
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[Hoofdstuk 24]

Hennie Rönitz
“Nee er is niet veel meer over van alle textielbedrijven. Zelfs de fabrieksgebouwen zijn
gesloopt. En weet je wat mij opvalt; er wordt zo weinig vermeld over de confectie.
Eigenlijk wordt er alleen maar gesproken over de textiel, terwijl er toch ook zo’n 40
misschien wel 50 confectiebedrijven waren. Blom in de Blekerstraat was een grootte
met meer dan 200 personeelsleden. Blom was een modern bedrijf die toen reeds een
produktiestraat kende met geautomatiseerde aanvoer van delen waaruit de kleding werd
samengesteld. De meeste waren kleinere bedrijven die veel gebruik maakten van
thuiswerksters. De confectiebedrijven waren vooral gespecialiseerd in overhemden en
schorten, dat kwam vooral door het flanel wat onder meer door Jannink werd geweven.
Ook werkkleding werd hier veel geproduceerd.”
Je kan Hennie niet ontzeggen dat hij met de deur in huis valt. Rustig en gemakkelijk
formulerend, vertelt hij zijn verhaal. Toch kan je hem geen causeur noemen, want als
het verhaal dat hij vertelt af is, valt er even een stilte. Eerst als er een nieuw thema voor
handen is pakt hij de draad weer op en vertelt verder.

- Stork Hengelo
Hennie Johan Rönitz is geboren op 13 november 1928. Vader is textielarbeider die
vrijwel zijn heel arbeidzaam leven - ruim 50 jaar! - bij Van Heek werkt. Vader Rönitz is
lid van De Eendracht, maar daarin niet actief. Zo’n beetje de hele familie werkt in de
textiel, want ja welke keus had je nog meer? Hennie groeit dus op in een textielmilieu.
Rönitz senior wil echter niet dat zijn zoon in de textiel gaat werken en stuurt hem naar
de ambachtsschool om een ander vak te leren. Hennie is op zijn 14de - het is dan 1942 de ambachtsschool spuugzat. Eigenlijk is het probleem heel praktisch: het lukt de jonge
Rönitz maar niet om een blok metaal haaks te vijlen en hij ziet daar eerlijk gezegd ook
het nut niet van in. Vader Rönitz krijgt toch nog zijn zin; Hennie solliciteert bij Stork in
Hengelo. De baas, die de sollicitatiegesprekken voert met de adspirant-leerlingen voor
de Stork-bedrijfsschool, snapt het probleem van het haaks-vijlen. Hennie wordt
aangenomen en het eerste werkstuk wat hij moet maken is een grendel en dat lukt. Het
advies om de opleiding van bankwerker te volgen bevalt Hennie niet. Hij wil opgeleid
worden voor metaaldraaier en hij krijgt zijn zin. De overeenkomst met Stork zou je nu
een leer-arbeidsovereenkomst kunnen noemen. Het uurloon bedraagt 9 cent. Ter
vergelijking een maal in de gaarkeuken is dagelijks 10 cent, de weekkaart EnschedeHengelo ¦1.10. Na drie jaar krijgt Hennie het zilveren horloge, het ereteken wat bij Stork
wordt uitgereikt als bewijs dat de opleiding met goed gevolg is voltooid. De vaktrots
klinkt nog door als Hennie het vertelt.
Na zijn opleiding wordt hij op de afdeling Sumatra geplaats. Een afdeling van Stork met
seriematige produktie. Door zijn kritische houding wordt hij voor straf overgeplaatst
naar de afdeling reparatie. Veel afwisselender werk met meer vrijheid om je door het
bedrijf te bewegen. Hennie vindt het een tegendeel van straf. De militaire dienstplicht toen nog 21 maanden - vervult hij bij de Marine in de rang van stoker 2e klas. Na zijn
diensttijd werkt hij nog zo’n 9 maanden bij Stork. Als er een vacature voor draaier is bij
het textielbedrijf ‘Holland’ in Enschede solliciteert hij op die baan en wordt
aangenomen. In de kringen rondom hem wekt dat verbazing. In de waardering van velen
staat de metaal heel wat hoger aangeschreven dan de textiel. De stap die hij maakt wordt
niet echt begrepen. “Maar ja”, zegt Hennie, “ik ging er wel een kwartje per uur op
vooruit”.

- de afdeling Enschede
De overgang van de metaal naar de textiel brengt met zich mee, dat hij als lid wordt
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overgeschreven van de ANMB naar De Eendracht. Na enige jaren wordt hij actief in de
bond. Hij wordt aangesteld als wijkhoofd in de wijk Stevenfenne en onderhoudt de
contacten met de leden in de wijk voor het afdelingsbestuur. Regelmatig zijn er
bijeenkomsten met de wijkhoofden. Het afdelingsbestuur bespreekt met de wijkhoofden
de problemen van de leden (of de problemen met een lid) in de wijk. Het wijkhoofd
besteedt dan aandacht aan die problemen, bijvoorbeeld door op huisbezoek te gaan. Je
zou kunnen zeggen dat in de afdeling de ‘sociale controle’ goed is georganiseerd.
Hennie wordt in het bedrijf actief door verkiezing tot ondernemingsraadslid.
Districtsbestuurder George Poelman vraagt hem voor de Centrale Kaderschool(CKS).
De CKS is tot eind jaren zestig de ‘vakbondshogeschool’. Alleen op uitnodiging kan je
aan de CKS deelnemen. De opleiding duurt 4 jaar. Elk jaar is er een internaatsopleiding
die 5 weken duurt. Voor het nodige vrijaf wordt door De Holland medewerking
verleend. Aan het eind van deze 5 weken is er een beoordeling of je vorderingen
voldoende zijn en dan mag je een jaar verder. In de rest van het jaar is er elke week een
pakket huiswerk waar je zo’n 8 à 10 uur zoet mee bent. De CKS is voor velen het
voorportaal tot bezoldigd bestuurder.
Hennie: “Je realiseert je dat niet onmiddellijk, maar er ontstaat toch een voorsprong aan
informatie op je collega’s. Je groeit daardoor er wat uit”. Na twee zittingsperioden van
drie jaar wordt Hennie niet meer herkozen in de ondernemingsraad. De opgedane kennis
op de CKS geeft Hennie niet de ambitie voor het bestuurdersvak. Eigenlijk wil hij liever
een baan op personeelszaken. Hennie solliciteert daar wel naar, maar wordt niet
aangenomen. Is er in de metaal wel belangstelling voor de CKS’ers en vindt menig
afgestudeerde daar een baan op PZ, bij de textiel is die belangstelling er niet, aangezien
het een vakbondsopleiding is en dat wordt daar niet gewaardeerd. Als er in 1964 een
advertentie staat in het vakblad waarin sollicitanten worden opgeroepen voor het vak
van bestuurder reageert Hennie, als hij door Jan Fahner wordt gevraagd om te
solliciteren. Op 15 februari 1965 treedt hij in dienst van de bond met als standplaats
Enschede. Hennie: “mijn schoonmoeder woonde bij ons in en was van onze verzorging
afhankelijk. Mijn voorwaarde voor indiensttreding was derhalve, dat ik niet wilde
verhuizen zolang die situatie zo bleef. Als werkterrein had Almelo ook nog gekund maar
verder niet. Later is een andere standplaats nooit aan de orde geweest en zo ben ik dus
altijd in Enschede gebleven”. In zijn sollicitatiebrief laat Hennie geen enkel
misverstand bestaan omtrent de woonplaats. Op 14 juli 1964 schrijft hij in het slot van
zijn brief het volgende: “In uw oproep vermeldt u dat de standplaats nog nader
aangewezen zal worden. Het lijkt mij juist, om u onnodig werk te besparen, dat ik u nu
reeds meedeel dat ik door familieomstandigheden niet in staat ben momenteel te
verhuizen uit Enschede. Ik ben me zeer goed bewust dat daardoor mijn sollicitatie naar
deze functie voor u zeer veel in waarde daalt. Ik heb daarom zeer lang geaarzeld of ik
zou mededingen naar deze functie, doch ik meen dat ik, ondanks deze handicap, toch
verplicht ben aan de oproep van mijn organisatie gehoor te geven.” Binnen vakbonden
zijn brieven waarin ‘eisen’ worden gesteld eerder gebruikelijk dan ongewoon. Het is dus
zeer voorstelbaar dat de ‘waarde van de sollicitatie’ in tegenstelling tot wat Hennie
dacht in waarde steeg.

- bestuurder
De overstap naar bezoldigd bestuurder is voor hem niet zo groot. Hennie zit al jaren in
het afdelingsbestuur van Enschede en heeft derhalve zeer regelmatig contacten op het
districtskantoor. De contacten met de administratie zijn goed en de omgang is
gemoedelijk. “Heel anders dan bij de metaal”, vertelt Hennie: “Henk Jurgens werd bij
ons bestuurder, maar was daarvoor chef de bureau bij de Metaalbedrijfsbond NVV.
Henk wilde op kantoor mijnheer genoemd worden. George en ik werden gewoon bij de
voornaam genoemd. Het is natuurlijk tekenend voor de bedrijfstakken. In de textiel ging
je in je werkkleding naar het bedrijf. In de metaal deden ze dat niet. Daar trokken ze op
het bedrijf pas hun werkkleding aan.”

Hennie Rönitz

147

Het districtskantoor van De Eendracht is gevestigd in het Elderinkhuis. Het Elderinkhuis
is eigendom van de Enschedese Bestuurdersbond. De Eendracht beschikt over de
bovenverdieping. Op de begane grond heeft de Bouwbond een ruimte en houdt de
correspondent van het GAK46 2 à 3 ochtenden in de week spreekuur. Op de zolder is
een vergaderzaal. De afdeling Enschede van De Eendracht is ook gehuisvest in het
Elderinkhuis. Als bestuurder heeft Hennie zijn takenpakket met name in de Achterhoek.
George is meer gericht op Enschede, hij maakt deel uit van het afdelingsbestuur.
Hennie: “George had een enorme fantasie en het leek vaak of hij het moeiteloos uit zijn
mouw schudde. Je deed er dan verstandig aan dat gauw op te schrijven, dan had je er
veel aan, anders liep je de kans dat George het later niet meer wist”. Het
afdelingsbestuur van Enschede is zeer actief. Wekelijks gaan zij samen met de
wijkhoofden op huisbezoek. George is daar de drijvende kracht achter. Dit soort
activiteiten stoppen na de fusie in 1972. Het afdelingsbestuur van de dan gevormde
Industriebond NVV ziet huisbezoek niet zitten; vindt het uit de tijd.
Vanwege de concentratie van de textiel in Enschede is er ook een kantoor van de
bedrijfsvereniging te vinden. De textiel kende drie z.g. risicogroepen: de tricot,
gevestigd in Utrecht, de wol gevestigd in Tilburg en de katoen-rayon en linnen (KRL) in
Enschede. Voor het werk van de bestuurder is dit erg gemakkelijk. Je kan als het nodig
is, altijd even naar binnen wippen. Door het werk in de kleine commissie47 ken je ook
iedereen en dat maakt het gemakkelijk. Als een lid problemen heeft met zijn uitkering,
kun je snel nagaan waar dat aan ligt en kijken of je er wat aan kan doen. Zo kan er snel
iets geregeld worden voor een lid.

- de textielindustrie
De textiel is volgens Hennie om een drietal redenen kapot gegaan. In de eerste plaats
gunnen ze elkaar het verlies nog niet. Flanel wordt door een groot aantal bedrijven
gemaakt. Ze kunnen door de moordende concurrentie er geen cent aan verdienen. Toch
willen ze allemaal op de ander een stuk van de markt veroveren. In de tweede plaats is
er geen eenheid in de bedrijfstak en derhalve ook geen gemeenschappelijke lobby naar
Den Haag. En in derde plaats de maatschappelijk opvatting, vooral door Professor
Tinbergen verwoordt, dat de textiel maar naar de derde wereld moet. De opvatting van
Tinbergen kan bij Hennie ook nu nog geen genade vinden: “Terwijl we hier nog stonden
te knoeien met verouderde machines, gaan er grotere en modernere machines naar de
derde wereld. Daarmee werd niemand geholpen; wij niet, want het werk verdween en in
de derde wereld niet, want daar kwam het werk in onvoldoende mate. De textiel was
toen al kapitaalsintensief en niet arbeidsintensief zoals vaak wordt verondersteld. Een
wever bediende toen al 40 tot 50 getouwen.”

- de Industriebond
De fusie van ABC, De Eendracht en de Metaalbedrijfsbond NVV levert voor Hennie
een ander werkgebied op. De Industriebond NVV kent een districtsindeling die veelal
overeenkomt met de provinciegrenzen. De Achterhoek hoort voortaan tot het district
Gelderland. In het districtsteam van Overijssel blijven Hennie en George samen wel de
textiel doen. Hennie krijgt daar de metaalindustrie in de polder bij. Tot zijn werkterrein
gaat ook behoren Vredestein in Enschede en Dijka in Steenwijk, beide behorende tot het
werkterrein van de voormalige ABC. Hennie: “Ik kwam weliswaar in een andere wereld,
maar op de keper beschouwt blijft het toch altijd om mensen gaan”.
De Industriebond NVV is qua inrichting toch eigenlijk een voortzetting van de
46

Gemeenschappelijk administratie kantoor. Een groot aantal bedrijfsverenigingen werkten hierin samen
op administratief gebied o.m. voor de uitvoering van de ziektewet.
47
Voor het beoordelen van een aanvraag voor uitkering en voor de behandeling van klachten stelde het
bestuur van de bedrijfsvereniging uit haar midden een kleine commissie in. Deze KC bestaat uit een gelijk
aantal vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers.

Metaalbedrijfsbond NVV. Er is een district met een districtshoofd en een
plaatsvervangend districthoofd. De laatste is volgens de regels de bestuurder met de
langste diensttijd. De ambities van Hennie gaan echter niet in die richting en na de
pensionering van George Poelman laat hij graag de eer aan een jongere collega. Uit het
hoofdbestuur wordt hem daarop de vraag gesteld of hij soms bang is. Bij de fusie naar
Industriebond FNV doet zich de benoeming van een plaatsvervanger opnieuw voor. Als
zich dan weer een jong en ambitieus collega aanmeldt, gaat Hennie op z’n ‘strepen
staan’ en wordt plaatsvervangend districtshoofd.
Hennie houdt van ‘korte lijnen’. Het fenomeen ‘teamvergadering’, dat zijn intreden doet
met de Industriebond NVV, wordt door hem wisselend gewaardeerd. Een team kost veel
tijd en werkt vertragend en dat vindt Hennie een nadeel. Vredestein betekent niet alleen
de vestiging in Enschede, maar ook het coördinatorschap voor het concern. Zonder dat
je er de baas over bent, moet je leiding geven aan andere bestuurders die bij de andere
concernvestigingen in andere districten opereren. Hennie vindt dat dat iemand moet
doen, die hiërarchisch boven de districtsbestuurders staat. De Amerikaanse mentaliteit
van de concernleiding kan Hennie ook maar matig bekoren.
Na de fusie tot Industriebond FNV is er opnieuw sprake van een andere cultuur, al
verschilt dat wel per district. In Twente zijn er veel katholiek georganiseerde
werknemers met name. in plaatsen als Oldenzaal, Bornerbroek en Losser. De
fusiegesprekken tussen de afdelingsbesturen gebeuren meer na de vergadering aan de
tapkast dan in de vergadering zelf. Afspraken die je gemaakt hebt, worden na de
vergadering gewoon teruggedraaid. Wat je de volgende vergadering dan te horen krijgt.
Hennie vindt dat geen manier van werken en laat het afdelingsbestuur weten, dat voor
hem afspraken gemaakt in de vergadering tellen en verder niet. De grote organisatie die
na de fusie ontstaat kent meer regels. In De Eendracht ging het er, met in totaal 8
bezoldigde bestuurders, heel wat informeler toe. “Met Cor Franke als districtshoofd in
Overijssel kregen we een goed districtshoofd”, vindt Hennie. Cor is een ex-politieagent
die van heldere opdrachten houdt. Hij let goed op de voortgang van het werk en het
nakomen van afspraken. Hij hamert er altijd op dat afspraken schriftelijk worden
vastgelegd. Hoe belangrijk dit is, weet Hennie met een voorbeeld te ondersteunen:
“Heuga had een fabriek in Steenwijk. Er moest gereorganiseerd worden en we sluiten
een hele goede afvloeiingsregeling af. De onderhandelaar van werkgeverszijde baseerde
zich op financiële gegevens die na korte tijd achterhaald blijken te zijn. In enige
maanden tijd kelderden de resultaten van het bedrijf naar ongekende diepten. Heuga
wilde toen de afvloeiingsregeling niet meer uitvoeren. Het heeft nog de nodige
moeilijkheden opgeleverd, maar dankzij de goede schriftelijke vastlegging van de kant
van de bonden kon toch het bedrag boven water worden gehaald.”

- pensioen
Hennie Rönitz geboren en getogen Enschedeër, gepokt en gemazeld vakbondsman die
alle naoorlogse fasen in de textielindustrie heeft meegemaakt, gaat op 1 oktober 1988
met pensioen. Be van der Weg, de toenmalige voorzitter van de Industriebond FNV,
typeert Hennie als volgt: “Toen ik eind 1971 je markante kop voor het eerst
aanschouwde vond ik je zo ongenaakbaar, maar ik heb je leren kennen als een collega
die zeer betrokken is bij het werk wat hij deed en eigenlijk uitstraalde, wat hij in zijn
sollicitatiebrief schreef : “Ik voel mij verplicht aan de organisatie, zijn doelstelling en
zijn leden.” Vanuit die houding sta je kritisch tegenover de bond en de collega’s. Aan
mooie verhalen heb jij geen boodschap. Je wilt resultaten voor de leden zien. Je draagt
iets met je mee van: eerst denken en dan doen, om het in een spreuk te zeggen
“verstandige mensen spreken bij voorkeur over wat ze weten, onverstandige over wat ze
denken”.

[Hoofdstuk 25]

FNV Bondgenoten
- en toen .................. werden we Bondgenoten
Op donderdag 29 januari 1998 vond in Amsterdam een opmerkelijke en historische
bijeenkomst plaats. Of beter gezegd 4 bijeenkomsten. Vier FNV bonden besloten op die
dag gezamenlijk verder te gaan onder de naam FNV Bondgenoten. Een bond met
500.000 leden, die in welhaast alle sectoren van de markt opereert - ja, je mag wel
zeggen van alle markten thuis is - begon op die donderdag met zijn bestaan. De
oprichting van FNV Bondgenoten betekent tegelijkertijd dat vier bonden met een
roemrucht verleden er mee ophouden. Althans in hun eentje. Deze vier bonden: FNV
Dienstenbond, Industriebond FNV, Vervoersbond FNV en Voedingsbond FNV, hebben
stuk voor stuk een lange geschiedenis. We kunnen rustig stellen dat de geschiedenis van
bonden een aaneenschakeling is van fusies. Ze zijn voortdurend op weg naar grotere
eenheid.
-

de metaalbewerkers

De oudste verenigingen van metaalbewerkers zijn in de zestiger jaren van de
negentiende eeuw opgericht in Den Haag (1862), Arnhem (1866), Amsterdam (1867) en
Rotterdam (1869). De oudste, landelijke organisatie - als voorloper van FNV
Bondgenoten - is die van de metaalbewerkers. Op 17 januari 1886 wordt de
Nederlandsche IJzer- en Metaalbewerkersbond opgericht door metaalbewerkers
verenigingen uit Amsterdam en Den Haag. Nog in het zelfde jaar sluiten zich
verenigingen uit Dordrecht en Arnhem aan. Na enige jaren wordt de bond omgedoopt
tot Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond (ANMB). Ook andere
beroepsgroepen in- of verwant aan de metaalindustrie gaan zich aan het eind van de
negentiende eeuw landelijk organiseren. We noemen: de diamantbewerkers in 1894, de
vormers, de koper- en blikslagers in 1896 en de elektriciens in 1897. Al deze
organisaties gaan vroeg of laat op in de ANMB. De diamantbewerkers (ANDB) in
1956. Bij de Rooms-Katholieke werknemers is er een soortgelijke ontwikkeling met St.
Eloy.

- de fabrieksarbeiders
Bij de fabrieksarbeiders, die pas aan het begin van de twintigste eeuw tot een landelijke
organisatie komen, is er eveneens sprake van een opeenvolging van fusies. Met de glasen aardewerkers, de sigarenmakers, de drankbereiders en uiteindelijk ook met de
mijnwerkers. De sigarenmakers komen voor de eerste maal tot een landelijke organisatie
in 1867. Het stakingsconflict waar deze bond in het begin van de zeventiger jaren in
terecht komt loopt uit op een nederlaag. De organisatie is nog te zwak en het
werkgeversfront te hecht De sigarenmakersorganisatie gaat teniet. Eerst in 1887 is er
weer sprake van een landelijke sigarenmakersbond. De drankbereiders (branders en
brouwers) en mijnwerkers komen aan het eind van de negentiende eeuw tot organisatie.
De landelijke organisaties van fabrieksarbeiders zijn de Algemene Bedrijfsgroepen
Centrale en St. Willibrordus.

- de textielarbeiders
De textielwerknemers kennen plaatselijke verenigingen vanaf 1872. Eerst in de laatste
jaren van de negentiende eeuw komen er landelijke organisaties. De textielbonden in
Twente moeten wel het hardste gevecht leveren voor erkenning. Stakingen, die soms
maanden duren, waarbij de werkgevers voor het eerst het hongerwapen van de

uitsluiting toepassen, gaan om beter loon, maar vaker nog om het voorkomen van
loonsverlaging. De meest opmerkelijke fusie van alle bondsfusies is mogelijk die van de
Algemene Nederlandse Bond van Textielarbeiders en De Eendracht. De eerste is een
socialistische-, de tweede een katholieke organisatie. Deze fusie, in 1903, loopt dus
ruim driekwart eeuw vooruit op de fusie van NVV en NKV in 1981. De bonden die tot
1971 werkzaam zijn in de textiel zijn de ABTK ‘De Eendracht’ en St. Lambertus.

- Industriebond FNV
In 1972 gaan de Metaalbedrijfsbond NVV (voorheen de ANMB), de ABC en de ABTK
‘De Eendracht’ een fusie aan en vormen de Industriebond NVV. Op het zelfde tijdstip
doen dat ook St. Eloy, St. Willibrordus en St. Lambertus en vormen samen de
Industriebond NKV. In 1979 besluiten de beiden Industriebonden, na korte tijd een
federatie te hebben gevormd, samen verder te gaan als Industriebond FNV.

- bedienden en vertegenwoordigers
De handels- en kantoorbedienden en de handelsvertegenwoordigers kennen sedert de
jaren zestig van de negentiende eeuw plaatselijke verenigingen. Meestal met de
doelstelling; om met vakgenoten bijeen te komen, maar soms ook met doelstellingen als
beter vakonderwijs, verzorging van logementen voor de reizigers en
verzekeringsfondsen. Een enkele maal treffen we een doel aan dat beoogt wijziging te
brengen in de arbeidsomstandigheden van vakgenoten, zoals de Amsterdamse
vereniging Vervroegd Beursuur die als doelstelling heeft de arbeidstijd van de
bedienden te bekorten door de beurs een uur eerder te laten sluiten. De handelsreizigers
kennen al vroeg een landelijke vereniging. Reeds in 1874 komt deze tot stand. In een
groot aantal, wat grotere plaatsen kent deze bond afdelingen. In 1883 wordt in
Rotterdam Mercurius opgericht. Aanvankelijk een plaatselijke vereniging die later zijn
vleugels uitslaat over omliggende gemeenten en zo uitgroeit naar een meer landelijke
organisatie waar Rotterdam overigens onmiskenbaar het middelpunt in blijft vormen.
Deze organisatie is vooral sterk gericht op opleidingen van kantoorpersoneel. De
hedendaagse bemoeienis van de bond met het vakonderwijs in de dienstensector grijpt
hierop nog steeds terug. Mercurius heeft zijn conservatieve kanten. Deze bond ziet geen
plaats voor vrouwen in het vak en wenst ze derhalve ook niet te organiseren. In 1896
wordt met als bakermat Amsterdam de Nationale Bond voor Handels- en
Kantoorbedienden opgericht. De Nationale en Mercurius zijn een aantal jaren
‘concurrenten’ van elkaar, totdat zij 1907 fuseren. De Algemene Bond voor Handelsen Kantoorbedienden verschijnt in 1905 op het toneel. Deze bond ontstaat als het ware
uit verzet tegen het conservatisme van De Nationale. Het is de Algemene die zich
aansluit bij het NVV.
De Rooms-Katholieke handels- en kantoorbedienden kennen plaatselijke verenigingen
vanaf 1890 wanneer in Amsterdam St. Nicolaas wordt opgericht. Eerst in 1908 komt er
een Nederlandsche R.K. Bond voor Handels-, Kantoor- en Winkelbedienden tot stand.
Tussen 1890 en 1908 zijn er wel in een groot aantal plaatsen verenigingen ontstaan, die
allemaal vernoemd zijn naar een heilige zoals St. Olof, St. Vitus en St. Augustinus.

- FNV Dienstenbond
Ook andere beroepsgroepen in de dienstensector kennen plaatselijke en landelijke
organisaties zoals pakhuisknechts, winkelbedienden en boekverkopers. Gedurende de
twintiger jaren van de twintigste eeuw zijn er meerdere pogingen tussen De Algemene
en Mercurius om tot fusie te komen. In 1945 besluiten De Algemeene en Mercurius
door te gaan, verenigd in de Algemene Nederlandse Bond voor Handels- en
Kantoorbedienden en Handelsreizigers ‘Mercurius’. De organisatie van
verzekeringsagenten sluit zich daar in 1947 bij aan. In 1952 moet Mercurius als gevolg
van de invoering van de bedrijfstaksgewijze organisatie veel leden overschrijven naar de

andere bonden. Vanaf 1977 wordt de naam Dienstenbond NVV. Een dergelijke
naamswijziging is er ook bij St. Franciscus de Nederlandsche R.K. Bond voor Handels, Kantoor- en Winkelbedienden. Diens naam wijzigt in Dienstenbond NKV. In 1981
gaan beide Dienstenbonden samen verder als Dienstenbond FNV.

- bakkers, land- en veenarbeiders
In de voeding- en genotmiddelenindustrie is de beroepsgroep die zich het eerst
organiseert de bakkers. Ze hebben daar reden toe. De lange arbeidstijden, vooral ‘snachts, zijn lang het centrale thema geweest waar de verenigingen van bakkers verzet
tegen aantekenden. De eerste vereniging Een doel, een wil uit Amsterdam is opgericht
in 1869. Nog voor het einde van de negentiende eeuw komt de Nederlandsche
Bakkersgezellenbond tot stand. De land- en veenarbeiders ‘regelen’ hun lonen lange tijd
zonder een geregelde organisatie. De veenwerkers krijgen in het begin van het seizoen
te horen wat hun loon is. Beviel dat niet dan werd in staking gegaan, het z.g.
‘Bollejagen’. Stakingen in de venen zijn dan ook sedert het midden van de negentiende
eeuw welhaast een jaarlijks terugkerend gebeuren. De landarbeiders organiseren zich
voor het eerst op grote schaal in 1889 in de vereniging Broedertrouw in Friesland. Deze
organisatie heeft aanvankelijk veel succes, maar gaat ten onder aan innerlijke
tegenstellingen in een groot conflict met de werkgevers. Het zaad is echter gestrooid en
in 1890 en daarop in 1897 komt een landelijke organisatie van Landarbeiders tot stand.
Een derde loot aan de stam van de Voedingsbond FNV is de cacao-, chocolade- en
suikerbewerkers. Deze beroepsgroep is vooral sterk vertegenwoordigd in Amsterdam en
de Zaanstreek. Ons Vakbelang is de oudste vereniging van cacaobewerkers. Deze
vereniging komt in 1895 tot stand in Amsterdam. In 1899 komt een landelijke
organisatie tot stand die voornamelijk steunt op Amsterdam en de Zaan met een enkele
afdeling elders, zoals Rotterdam.
De Rooms-Katholieke werknemers kennen van aanvang af een landelijke organisatie opgericht in 1897 - waarin bakkers, cacao-, chocolade en suikerbewerkers in één
organisatie zijn samengebracht. In 1904 komt er ook een Rooms-Katholieke organisatie
van landarbeiders: St. Deusdedit.

- Voedingsbond FNV
In de loop van de jaren gaan steeds meer beroepsgroepen in de voedings- en
genotmiddelenindustrie samen, in wat uiteindelijk de Voedingsbond FNV zal heten. We
noemen: de slagersgezellen, de werknemers in de zuivel en bloemisten en tuinlieden. Al
deze groepen hebben landelijke organisaties gekend. Na al deze fusies zijn de
Voedingsbonden van het NVV en NKV de eerste die in 1976 een FNV bond worden.

- schippers, schuitenvoeders en bootwerkers
Zonder transport staat alles stil. Deze slogan gaat vooral op voor de tweede helft van de
twintigste eeuw. Een eeuw geleden was het toch meer: in het transport gaat het vooral
rustig. De oudste organisaties in het transport moeten we dan ook zoeken bij het
transport over water. De oudste bond is die van de schippers en schuitenvoerders die in
1868 in Amsterdam ontstaat. De eerste landelijke organisatie in de binnenvaart is van
1900. De bootwerkers in de haven organiseren zich met vallen en opstaan vanaf de
tachtiger jaren van de negentiende eeuw. De Rooms-Katholieke werknemers vormen in
1896 in Rotterdam eigen verenigingen. Opmerkelijk is dat zij zich niet noemen naar een
heilige, maar zich sieren met de namen van Leo XIII en Kardinaal Manning. Vele
organisaties van aparte beroepsgroepen in het vervoer zijn terechtgekomen in de
Vervoersbond FNV. Machinisten en stokers gaan in 1913 samen met verenigingen van
dekpersoneel en die van de Rijnvaart. In 1918 gaan zij weer samen met de Centrale
Bond van Transport - en Havenarbeiders (CBT). De Kuipersgezellenvereniging is bij
deze fusie ook betrokken, evenals de organisaties van loopknechten, bezorgers en

pakhuisknechten. De Vlaardingse vissers sluiten zich aan in 1918. Eensgezindheid een
bootwerkersvereniging uit Zaandam doet dat in 1919. Er volgen tussen 1920 en 1940
meer aansluitingen van vaak plaatselijke verenigingen van werknemers in het transport.

- spoorwegpersoneel
De oudste verenigingen van spoorwegpersoneel dateren uit 1870 en 1871 respectievelijk
in Utrecht en Tilburg. De zelfstandige organisatie van Spoor- en Tramwegpersoneel
bestaat tot 1956, wanneer zij fuseert met de CBT tot de Nederlandse Bond van
Vervoerspersoneel (NBV). Onder de Rooms-Katholieke werknemers is een zelfde gang
van zaken weer te geven. In 1903 ontstaat St. Raphael de Nederlandsche R.K. Bond van
Spoor- en Tramwegpersoneel.

- Vervoersbond FNV
In 1963 fuseert St. Raphael met St. Bonifacius de Katholieke Bond van Werknemers in
het Transportbedrijf. St. Bonifacius is in 1902 gestart onder de naam: St. Leonardus. In
1972 zijn er naamswijzigingen en krijgen we de Vervoersbond NVV en de Vervoersbond
NKV. In 1974 gaan deze twee een federatie aan om in 1982 door een fusie
Vervoersbond FNV te worden.

- Twente en Enschede
En dus nu allemaal samen op 29 januari 1998 in FNV Bondgenoten. Niet alleen op
landelijke schaal heeft zo’n fusie zijn gevolgen, ook in de afdelingen moet er worden
‘gefuseerd’. De Twentse afdelingen waren er zeer vlug bij. Al maanden voor de
feitelijke fusie datum waren zij met elkaar in gesprek over hoe de afdelingsstructuur er
in Twente in FNV Bondgenoten uit zou moeten gaan zien. De Twentenaren zijn er niet
alleen vlug bij, maar zij nemen gelijk de kans te baat om een nieuwe afdelingsstructuur
in te voeren. De afdelingen hebben in de loop van de geschiedenis hun taken zien
veranderen en verschuiven. Het werk naar en in de bedrijven is overgenomen door
bedrijfsafdelingen en bestuurders in dienst van de organisatie. Bij de collectieve
belangenbehartiging komt de nu als woonafdeling betitelde (naast de bedrijfsafdeling)
afdeling niet meer te pas. Veel meer is de woonafdeling de organisatie geworden waar
het meer algemene beleid van de bond door de leden wordt besproken en waar de leden
indien zij als persoon informatie, advies of hulp wensen terecht kunnen. Dit
ledenservicewerk kan gemakkelijker worden gedaan in grotere afdelingen die goed zijn
toegerust met een ledenservicepunt en goed opgeleide kaderleden. Indachtig deze
taakverschuiving zijn er in september 1997 reeds bijeenkomsten met alle
afdelingsbesturen van de fusiebonden om de nieuwe structuur van de woonafdelingen te
bespreken. Gezamenlijk komen de afdelingsbestuurders tot het advies om Twente te
verdelen in 6 regionale afdelingen en daarin alle afdelingen van de vier bonden in op te
laten gaan. De besprekingen lopen zeer voorspoedig en reeds op 10 december 1997 is er
overeenstemming. De Twentenaren lopen daarmee ruim vooruit op het fusiebesluit. De
geschiedenis van de afdelingen in Enschede en Glanerbrug gaat verder in de nieuwe
afdeling Twente-oost van FNV Bondgenoten. De afdeling telt ruim 4.500 leden. Nieuwe
activiteiten liggen in het vooruitzicht met name in het stichten van een Ledenservicepunt
in samenwerking met de Bouw & Houtbond FNV.

[Hoofdstuk 26]

Het Twentse model
In de voorgaande hoofdstukken is een beeld geschetst van de arbeidersbeweging in
Enschede. Althans van een deel daarvan. De ‘politieke tak’, als je dat zo mag noemen,
wordt niet behandeld. Ontwikkelingen van SDAP, CPN en andere ‘linkse’ politieke
partijen, zo die er geweest zijn, worden in dit werk, anders dan met een enkel fragment
niet aangeroerd. Het paste niet in de ‘opdracht’: maak een boek over ontstaan en
ontwikkeling van de industriële vakbeweging in Enschede. Aan de opdracht is niet
geheel voldaan. Het ontstaan van een werkliedenvereniging in 1872 is wel zeker, maar
meer dan dat is niet bekend. Het vermoeden dat er sprake kan zijn van een doorlopende
organisatie tot op heden, d.w.z. dat de werkliedenvereniging ‘De Broederband’ van
1872 als het ware ‘oplost’ in Vooruit berust louter op overlevering en niet op enige
bewijsvoering. De beginperiode hult zich dus nog steeds in nevelen. Er blijft ook veel
‘open’ wat betreft de ontwikkeling van de industriële vakbeweging na 1880. In dit boek
worden niet alle organisaties die er in Enschede zijn geweest behandeld. De diverse
vakgilden van het RKAV bijvoorbeeld worden niet genoemd. Gebrek aan bronnen is de
voornaamste oorzaak. Alhoewel dat dus een nadeel is voor degenen die een volledig
naslagwerk hadden gewenst, belemmert het geenszins de mogelijkheid om door de tijd
heen de ontwikkeling van de vakbeweging te volgen. ‘Tegelijkertijd’ met de
geschiedenis van de vakbeweging zien we twee eeuwen voorbij glijden van de
ontwikkeling van de stad Enschede in wisselwerking met de economische- en de
industriële ontwikkeling. Deze ‘drieëenheid’: kapitaal, politiek(bestuur) en arbeid is
natuurlijk niet uniek voor Enschede of Twente. In tal van plaatsen is op hoofdlijnen een
gelijke ontwikkeling te zien. Het unieke van de geschiedenis van Enschede ligt dan ook
niet in feit van het bestaan van deze drieëenheid, maar in de wijze waarop en de mate
waarin de hoofdrolspelers zich daarbinnen hebben gedragen. Er zijn een aantal
omstandigheden waardoor de geschiedenis van Enschede zijn eigen kleuring krijgt. In
de eerste plaats geografisch. Enschede is qua ligging vrij lang geïsoleerd geweest: slecht
bereikbaar vanuit het Westen, ‘begrensd’ door Duitsland, laat opgenomen in een
infrastructuur van waterwegen en spoorverbindingen. Er is daarnaast sprake van een
eenzijdige economische ontwikkeling die, meer dan een eeuw, vrijwel uitsluitend
gebaseerd is op textiel en dan nog met name op katoen. Afhankelijk van een grondstof
van elders. Afhankelijk van een export naar elders. De economische verhoudingen zijn
op deze isolatie en eenzijdigheid gebaseerd. De textiel is een bedrijfstak die gegrondvest
is op feodale verhoudingen die zeer lang blijven bestaan, met een factor arbeid die
halfgeschoold is en die, door de eenzijdigheid van de werkgelegenheid niet of
nauwelijks een andere keuze heeft dan, werk in één van de vele textielbedrijven te
aanvaarden. Pas na de Tweede Wereldoorlog komt daar verandering in. Grotere
mobiliteit en een ruimere keuze in werkgelegenheid maakt een eind aan het ‘moderne
lijfeigenschap’ van de werknemers in de textiel. Althans zo lijkt het! Bedrijfssluitingen
in de zestiger en zeventiger jaren geven totaal verslagen werknemers te zien, wier
lotsverbondenheid met de bedrijfstak zo groot is, dat ze in ieder geval naar hun eigen
gevoel, geen kant meer opkunnen. Aan de rand van het land, in de ban van de textiel;
het geeft Enschede en daarmee de arbeidersbeweging in Enschede een geheel eigen en
in een aantal opzichten unieke geschiedenis.

- over de geschiedenis
De aanvang van de arbeidersbeweging wordt menigmaal geschetst als, een ontstaan uit:
‘ziekenbussen en dooiefondsen’. Wie bevestiging zoekt voor deze zienswijze zal
moeilijk enig bewijs daarvoor vinden. De auteurs die deze stelling aanhangen, geven
nimmer aan waar het ontstaan van de arbeidersbeweging op die manier heeft
plaatsgevonden (noch naar plaats, noch naar beroepsgroep). Er is wel verondersteld dat

er een zekere doorloop bestaat vanuit de oude gildenfondsen48. Deze veronderstelling
mag betwijfeld worden, ook hiervoor wordt geen enkel bewijs aangevoerd. In ieder
geval kunnen we stellen dat als er al ergens sprake is geweest van een groei van de
arbeidersbeweging uit fondsen, dat dat niet in Enschede is geweest. De aanvang van de
arbeidersbeweging in Enschede is een min of meer autonoom proces, als reactie op de
omstandigheden waarin de werknemers verkeerden. Een autonoom proces, in die zin dat
er natuurlijk sprake is van ‘personele’ beïnvloeding. De Sociaal Democratische Bond
(SDB) is daar, met G. Bennink, F. Domela Nieuwenhuis en iets later J. Tusveld en J.
Pieterson en anderen, een voorbeeld van. De acties van de SDB roepen reacties op bij
andersdenkenden als Ariëns. Het proces van doorgeven van ervaringen en ideeën is in
gang gezet. De verzuiling trouwens ook. Het roept reacties op en zet zich uiteindelijk
voort in een opeenvolging van organisaties waarin die ideeën worden doorgegeven.
Mogelijk is de gedachte van het ontstaan van de vakbeweging uit de gildenfondsen
afkomstig uit een min of meer romantische overweging. Pioniers van de
arbeidersbeweging zoals Ariëns ‘koketteerden’ nogal eens met de ‘goede oude tijd’ van
de gilden. Vooral de ordening die door de gilden plaatsvond en de zorg voor
vakgenoten waren elementen die daarin tot de verbeelding spraken. Menigmaal geeft
Ariëns in spreekbeurten aan hoe goed de arbeid geregeld was in de gildentijd.49 ‘t Was
‘zijn’ ideaalbeeld voor de arbeidersbeweging. En dit ‘ideaalbeeld’ heeft mogelijk
anderen op de gedachte gebracht dat de arbeidersbeweging stamt uit deze gildenfondsen
en mogelijk daar een voortzetting van is.

- over de leeftijd
Naar algemene opvatting komt de arbeidersbeweging in Twente laat op gang. Deze
opvatting is gebaseerd op een uitspraak in 1882 van de Sociaal Democratische Bond:
“dat Twente voor de propaganda nog geheel braak ligt”. Wie deze tekst letterlijk neemt
kan er niet uit lezen dat bedoeld wordt, dat in Twente de arbeidersbeweging in relatie tot
andere delen van het land achterop zou lopen. Voor hetzelfde geld had voor Twente
Brabant of Drente ingevuld kunnen worden. Mijn inziens is de uitspraak dan ook niet
gedaan vanwege het feit dat er in Twente nog geen functionerende arbeidersbeweging
is, maar, als een constatering vanuit het oogpunt dat er mogelijkheden werden gezien
om in Twente propaganda te gaan voeren. Kennelijk achtte men de voorwaarden
aanwezig die nodig zijn om tot organisatie te komen. Het feit dat het propaganda voeren
van Domela Nieuwenhuis en Bennink tot organisatie leidt, ondersteunt die gedachte.
Overzien we de kaart van ‘georganiseerd Nederland’ in de jaren tachtig van de vorige
eeuw dan is er weinig aanleiding om Twente tot een achterstandsgebied te verklaren.
Eerst in de zestiger jaren van de negentiende eeuw zien we - overwegend in Amsterdam
- dat er vakbonden van ambachtslieden worden opgericht. Vanaf 1871 zien we het
oprichten van werkliedenverenigingen veelal gestimuleerd door het zojuist opgerichte
Algemeen Nederlandsch Werklieden Verbond (ANWV). In de tijd gezien loopt
Enschede met de oprichting van de Werklieden-vereeniging in 1872 aardig in de pas.
Veel van deze vroege organisaties lijden een kwijnend bestaan en verdwijnen na enige
tijd weer van het toneel. Eerst in de tachtiger jaren zien we een ontwikkeling,
gestimuleerd door de SDB, van het oprichten van (plaatselijke) vakverenigingen. Indien
we één en ander bekijken vanuit de invalshoek: fabrieksarbeiders, dan zien we dat de
fabrieksarbeiders zich in het algemeen later organiseren dan de ambachtslieden. De
eerste organisatie van fabrieksarbeiders is die van de suikerwerkers in Amsterdam in
1871. Deze vereniging met de naam Eendracht maakt macht zal het tot 1880 uithouden.
Dan gaat ze teniet. Het is lange tijd het enige voorbeeld van organisatie van
fabrieksarbeiders. Eerst in de negentiger jaren - en dan nog maar op enkele plaatsen 48
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zien we organisaties van fabrieksarbeiders ontstaan. Landelijke organiseren de
fabrieksarbeiders zich als één van de laatste - in 1907 - met de oprichting van de
Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders (NVvFA). Ook hieruit blijkt dat in
Twente de arbeidersorganisatie in elk geval niet later ontstaat dan elders in Nederland
het geval is. Bij de conclusie: ‘dat men in Twente aan de late kant is’, is getracht een
verklaring te vinden. De verklaring werd gezocht in de ‘volksaard’ van de Twent. Zijn
traagheid en gezeglijkheid zou een belemmering zijn om voor de eigen belangen op te
komen. Eerst met de komst van werklieden uit andere delen van het land (Friesland,
Drente) zou er een ‘geest’ van verzet zijn ‘geïmporteerd’. Hiervoor is al aangetoond dat
de verklaring eigenlijk overbodig is, omdat de conclusie onjuist is. Dat neemt echter niet
weg dat de ‘import’ van mensen van elders, ook import van nieuwe ideeën met zich mee
kan brengen. Dat er van deze import invloed is uitgegaan en misschien zelfs wel een
impuls tot organisatie is niet uit te sluiten. Ter ondersteuning van dit idee zou je mogen
verwachten dat juist ook de pioniers van de arbeidersbeweging in Twente, in ieder geval
in belangrijke mate, van elders zouden komen. Het tegendeel blijkt echter het geval te
zijn. De pioniers van de arbeidersbeweging in Twente waren Twentenaren. Bennink
voorop, maar daarna ook Tusveld, Pieterson, Brinkhuis, Engels, Tyhof, Voogsgeerd e.a.

- met vallen en opstaan
Wie zich bezig wil houden met geschiedschrijving van een plaatselijke
arbeidersbeweging, begeeft zich op een terrein dat nog in hoge mate onontgonnen is.
Zoekend naar voorbeelden van plaatselijke geschiedschrijving ontdek je dat, op enkele
grote plaatsen na, daar maar weinig van bestaat. In de afgelopen paar jaar is daar enige
aanvulling op gekomen. Op nogal wat plaatsen heeft de vakbeweging een eeuw achter
de rug (o.m. in Maastricht, Eindhoven en Tilburg) en dat bevordert in ieder geval dat er
ter ere van dat feit op plaatselijk niveau aan geschiedschrijving wordt gedaan. In een
enkel geval betekent het dat er plaatselijk feiten, over de ontwikkeling van de
arbeidersbeweging, toegankelijk worden gemaakt. Zeker, als de schrijver van deze
plaatselijke geschiedenis ook iets aan bronnenonderzoek heeft gedaan.
Het schrijven van een plaatselijk geschiedenis verschaft je het inzicht dat, wil je zicht
krijgen op de ontstaansgeschiedenis van de lokale arbeidersbewegingen, op plaatselijk
niveau onderzoek moet worden gedaan. De streek- en plaatselijke geschiedenis, zeker in
economische zin, zijn dan onontbeerlijk.
In 1988 kreeg ik de uitnodiging van de afdeling Ulft om ter ere van hun 75-jarig bestaan
een boekje te maken. Het maken van dat boekje, waarbij gebruik gemaakt is van
publikaties over de streek, leerde nog eens dat vanuit deze bronnen belangrijke
gegevens zijn te verkrijgen. In de Achterhoek, waar Ulft ligt, is door de combinatie van
grondstoffen (oer en houtskool) en waterkracht voor aandrijving van de blaasbalgen al
vroeg sprake van industrie in de vorm van ijzergieterijen. Deze gieterijen bezaten al
vroeg een aanzienlijke personele omvang. Ik hanteer hier voor het gemak het begrip
ijzergieterij terwijl het eigenlijk gaat over smelterijen. De gieterijen zijn van jongere
datum. Naast Ulft bestonden er gieterijen in Gaanderen, Terborg, Doetinchem, Doesburg en Deventer, terwijl er ook vlak over de grens in Bocholt een gieterij was. De
gieterijen zijn dus erg 'streekeigen'. Frappant is dan ook de verwevenheid van streek-,
industrie- en vakbondsgeschiedenis. Het één kan niet verteld worden zonder het andere.
De navorsing in Ulft leert dat de geschiedenis van de industriële arbeidersbeweging in
samenhang moet worden gezien met de industriële geschiedenis. De geschiedenis van
Enschede laat dat eveneens zien. In de kantlijn leert het ons ook nog dat de geschiedenis
niet ophoudt bij de landsgrens. De geschiedenis van Twente en de Achterhoek hangt ten
nauwste samen met die van Rijnland-Westfalen. Er is sprake van invloed die zich niet
laat remmen door toevallig getrokken staatsgrenzen. Eigenlijk betekent het een forse
tekortkoming dat de geschiedschrijving wordt ‘begrensd’ door deze landsafbakening.
De textielindustrie in Twente is geen andere dan de textielindustrie aan de ‘overzijde’ in
Rijnland-Westfalen. Reeds in de negentiende eeuw is er sprake van een arbeidsmarkt
die over de grens heen loopt. Het is geen toeval dat Tusveld en Pieterson in aanraking

komen met het socialisme als zij in Gronau werken. Evenmin is het toeval als Brinkhuis
ter kerke gaat over de grens.
Een problematiek van nog geheel andere aard die zich voordoet in de plaatselijke
geschiedschrijving is die van de continuïteit. Het blijkt niet goed mogelijk een geheel
chronologische geschiedenis te schetsen. In de beginjaren van de vakbeweging is het
letterlijk een ‘vallen en opstaan’. Organisaties worden opgericht, maar zijn lang niet
altijd blijvertjes. Na een kortere of langere periode, waarin een kwijnend bestaan wordt
geleden, verdwijnen ze weer van het toneel. Ze laten daarbij niet alleen weinig sporen
na door hun verdwijnen, maar ook en misschien wel vooral, was er (te) weinig om
sporen na te laten. Ook als er sprake is van een meer continue organisatie, wil dat nog
geenszins zeggen dat er sprake is van doorlopende activiteiten, die de aandacht kunnen
vasthouden. Nadat er landelijke organisaties zijn gevormd, valt het ‘latente’ bestaan van
een plaatselijke afdeling minder op. Je zou kunnen zeggen dat het ‘brandpunt’ is
verlegd. De Tweede Wereldoorlog vormt daarin een trendbreuk. De rol van de
plaatselijke vakbeweging is daarna in zijn geheel overgenomen door de landelijke
organisatie en de daarin werkzaam zijnde bezoldigde bestuurders. De plaatselijke
vakbeweging is letterlijk en figuurlijk een afdeling geworden. Eigenlijk betekent het dat
de afdeling is ‘versmald’ tot een serviceverlenend orgaan aan de leden. Een weliswaar
zeer belangrijke functie, maar niet één van waaruit je voor de geschiedschrijving bij
herhaling kan putten. Een eenmalig vermelden volstaat. Al met al betekend het dat met
deze discontinuïteit van (vermeldenswaardige) activiteiten er ook geen geschiedenis kan
worden geschreven, waarin een keurige chronologie kan worden gehandhaafd.
Plaatselijke geschiedschrijving zal dus in de tijd gezien er één zijn van horten en stoten.

- de arbeidsverhoudingen
De arbeidsverhouding in Twente mag, in ieder geval tot aan de Tweede Wereldoorlog,
als volkomen eigen worden beschouwd. Het door de fabrikanten veelvuldig toegepaste
middel van uitsluiting, geeft aan de arbeidsverhoudingen in het door de textiel
gedomineerde Enschede en Twente een geheel eigen plaats. Weliswaar is de uitsluiting
niet alleen in de textiel in Twente (en de Achterhoek) toegepast, ook in andere
arbeidsconflicten (o.m. de sigarenmakers) is er sprake van geweest, maar door
frequentie, duur en omvang kan het toch moeilijk anders dan dat het beschouwd wordt
als een typisch ‘Twents produkt’. Het werpt de vraag op naar het waarom van dit
‘Twentse model’ die door de werknemers het ‘hongerwapen’ wordt genoemd. Er zijn
daarvoor mogelijk twee verklaringsgronden. Enerzijds is dat de sterk feodale opvatting
van de fabrikanten en anderzijds het eenzijdige karakter van de industrie in Twente. De
wording van de textielindustrie wortelt, meer dan dat bij andere industrieën het geval is,
in de agrarische samenleving die Nederland was. Fundamenten van de textielindustrie in
Twente zijn terug te vinden al voor de aanvang van de negentiende eeuw en derhalve in
het pré-industriële tijdperk. De bedrijfstak ontwikkelde zich niet, zoals de
metaalindustrie op initiatief van entrepreneurs zoals Stork er één was, maar vanuit een
feodale samenleving en een feodale economische structuur. Een kort moment is er
sprake van patriarchaal feodalisme na de brand van 1862. De ellende die zichtbaar werd
na het afbranden van de stad gaf de fabrikeurs een tijdlang de ‘noodzaak’ iets te doen.
Het ziekenfonds, de fabrieksschool en de bibliotheek zijn voorbeelden van deze
‘verlichte’ periode. Overigens is er ook later nog wel sprake van patriarchale uitingen.
Enige parken, zoals het Volkspark, zijn daar tastbare getuigen van, die zonder enige
twijfel de stad Enschede qua aanzien hebben verfraaid. De verlichte periode duurt
slechts kort en is aan het eind van de tachtiger jaren van de negentiende eeuw geheel
verleden tijd. De uitsluiting wordt door de fabrikanten voor het eerst toegepast in 1890
en zal tot aan de Tweede Wereldoorlog hun wapen blijven in elk arbeidsconflict. Ook
als het om een staking gaat die qua doel eigenlijk speelt bij één onderneming wordt door
de andere fabrikanten de uitsluiting toegepast. Eigenlijk maakte het toepassen van de
uitsluiting vrijwel elke staking voor de werknemers kansloos. Zij konden, anders dan
door massaal de staking vol te houden, daar geen antwoord op vinden en zelfs dat was
niet voldoende. Dat juist de uitsluiting in Twente een zo veelvuldig toegepast en vanuit

de werkgevers gezien zo succesvolle strategie is geweest, heeft te maken met de
eenzijdigheid van de Twentse industrie. Op de arbeidsmarkt had de textielindustrie
welhaast een monopolie. Daarnaast kent de katoenindustrie op haar terrein weinig
concurrentie. Een uitsluiting kon daarom succes hebben. De werknemers zijn
aangewezen op de werkgelegenheid in de textielindustrie. Een alternatief is niet
voorhanden. Noch in de textielindustrie (alle bedrijven zijn immers bij de uitsluiting
betrokken), noch in andere bedrijfstakken waar de textielwerknemer de scholing voor
mist. Door gebrek aan mobiliteit is elders gaan werken ook niet of nauwelijks mogelijk.
Tijdens de uitsluiting naar vervangend werk zoeken, is derhalve niet erg kansrijk.
Doordat de gehele bedrijfstak aan de uitsluiting deelnam, vormden de werkgevers een
hermetisch gesloten front. De omstandigheden in Twente schiepen de mogelijkheid om
de uitsluiting toe te passen. Deze omstandigheden vormden de reden waarom in Twente
wel en elders dit wapen niet werd gebruikt. Echter de voornaamste reden voor het
gebruik van de uitsluiting is de mentaliteit van de fabrikanten. Niet duidelijker kan het
gezegd worden dan dat het in de notulen van de fabrikantenvereniging is
neergeschreven: “Eerst moet de strijd uit zijn met een volledige overwinning van de
werkgevers en op Kremersmaten het werk tegen het verlaagde loon hervat zijn, ook al
moet er drie maanden langer om gevochten worden. Tegen elke prijs moet het
denkbeeld, dat er ook maar enige medezeggenschap is verkregen, op welke manier dan
ook, worden voorkomen.”50 Puur prestige is het waar het de werkgevers omgaat. Een
andere conclusie kan hieraan niet worden verbonden.

- centralisering
Zoals bij menige andere kwestie vormt de Tweede Wereldoorlog ook een trendbreuk in
de arbeidsverhoudingen. Het feit dat na de beëindiging van de oorlog de werknemer niet
meer uitsluitend afhankelijk is van de textielindustrie voor werkgelegenheid noodzaakt
de werkgevers de ‘concurrentie’ aan te gaan op de arbeidsmarkt. Concurreren doe je
met prijs en kwaliteit. Met andere woorden er is bereidheid om aandacht te schenken
aan de bedrijfsinterne verhoudingen o.m. door de invoering van ondernemingsraden en
om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Er is, anders dan voor de oorlog, bereidheid
om over de arbeidsvoorwaarden met de bonden te onderhandelen. Voor het eerst in de
geschiedenis wordt in 1946 een landelijke cao voor de textielindustrie afgesloten. De
werkgevers, al langer centraal opererend als het gaat over lonen en arbeidsvoorwaarden,
hebben behoefte aan een centrale ‘counterpart’ en sluiten deze cao af met de landelijke
werknemersorganisaties
in
de
textiel.
De
centralisatie
van
het
arbeidsvoorwaardenbeleid, een proces dat ruim een halve eeuw heeft geduurd, is
daarmee voltooid. De eerste stappen op het pad van centralisatie zijn gezet door de
werkgevers in 1890 met de uitsluiting naar aanleiding van de staking die uitbrak bij Ter
Kuile en Morsman. De oprichting in 1895 van de Algemeene Nederlandsche Bond van
Textielarbeiders (ANBT) is van werknemerszijde een stap naar landelijke
aaneensluiting en samenwerking. De staking en uitsluiting van 1902 is voor de bonden
aanleiding om centrale weerstandskassen in te stellen en de besluitvorming over
stakingen te centraliseren. Niet langer vindt men het gewenst dat groepen van leden
zonder enig vorm van overleg in en met de organisatie tot actie kunnen overgaan. Stap
voor stap wordt op deze wijze de positie van de afdeling verder ondergeschikt gemaakt
aan de centrale organisatie. Is Vooruit oorspronkelijk een geheel autonome organisatie
te Enschede. In 1895 houdt met het oprichten van de ANBT haar autonomie formeel op.
Is het karakter aanvankelijk nog een organisatie waarin de afdelingen, zeker als ze de
omvang en betekenis hebben zoals die van Enschede, redelijk autonoom werken;
langzaam maar zeker verliezen de afdelingen hun autonomie aan de centrale organisatie.
Is oorspronkelijk de contributie van de afdeling en draagt deze daarvan een deel af aan
het hoofdbestuur, dat wijzigt zich. Eerst in een inning door het hoofdbestuur via de
50
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afdelingen, waarin deze een percentage mogen behouden; tot een volkomen
gecentraliseerde inning waarvan de afdelingen een van te voren begroot bedrag krijgen
toegewezen. De ontwikkeling van centralisatie van de organisatie houdt min of meer
gelijke trend met de centralisatie van de arbeidsverhoudingen. Van lokaal- en
bedrijfsniveau verschuift deze naar het nationale vlak, met als hoogtepunt de vijftiger
jaren met de geleide loonpolitiek en het College van Rijksbemiddelaars. De centralisatie
is dan zelfs boven de bonden uitgestegen en terechtgekomen bij de vakcentrales. In deze
ontwikkeling past dat meer en meer de zeggenschap van het functioneren van de bonden
komt te liggen bij bezoldigde bestuurders. De invloed die de werknemersorganisaties op
deze wijze verkrijgen ‘aan de top’ gaat ten koste van de positie die zij hebben in de
bedrijven en de regio’s. De winst die gemaakt kon worden, onder meer met een sociaalverzekeringsstelsel dat nauwelijks zijn weerga heeft gekend, is net zo evident als door
het weggroeien bij de werknemers, het verlies aan invloed en prestige in de bedrijven.
Eerst als gevolg van de democratiseringsgolf van de jaren zestig en zeventig zal getracht
worden een antwoord te geven op het probleem van gebrek aan invloed in de bedrijven.
Aanvankelijk nog schoorvoetend zal er een antwoord komen met de introductie van het
‘bedrijvenwerk’.

- samenwerking in de vakbeweging
Als vakbondsafdelingen, zoals gemeenten, een wapen zouden bezitten en aan dat wapen
voor bijzondere verdiensten een devies zou worden toegekend, dan zou voor Enschede
het devies zonder enige twijfel moeten luiden: ‘door samenwerking gegroeid’. Er is
niets dat de vakbeweging in Twente en Enschede meer kenmerkt dan het zoeken naar
samenwerking. Met Vooruit is reeds sprake van een organisatie waarvan meerdere
gezinten deel uitmaken. Naast de socialist Tusveld zit ook de katholiek Brinkhuis in het
bestuur van Vooruit. Deze samenwerking is nog niet zo opvallend omdat ook bij de start
van de arbeidersbeweging elders sprake is van organisaties die werken zonder
onderscheid te maken naar gezinte of confessie. Opmerkelijker is al wel dat Ariëns, na
de oprichting van het RKAV, er moeite voor moet doen om de groep katholieken
georganiseerd in Vooruit over te halen naar de katholieke organisatie over te stappen.
Het heeft er alle schijn van dat de overtuigingskracht van Ariëns daarbij minder een rol
speelde dan het feit dat de links-radicalen in Vooruit een steeds grotere stem lieten
horen. Brinkhuis merkte niet voor niets op dat: “Vooruit steeds meer een rooie boel
wordt”.

Met de komst van Unitas is er sprake van een interconfessionele vakbeweging die vrijwel
uniek in zijn soort is. Weliswaar is er ook in Limburg sprake van een interconfessionele
vakbeweging, maar het maakt natuurlijk nogal wat uit of je numeriek verre de overhand
hebt of ‘slechts’ een deel van de samenwerking bent. In Limburg is het aandeel van
protestantse huizen, naast het overwicht van de katholieken, gering. In Twente is die
verhouding een geheel andere. De aanhangers van het katholieke geloof onder de bevolking
is circa 30%. De werknemers van protestantse huizen hebben in Unitas dan ook een
werkzaam aandeel. Hoe de verhoudingen numeriek liggen blijkt ook uit het feit dat op het
moment dat het episcopaat besluit dat katholieke werknemers uitsluitend lid kunnen zijn
van katholieke organisaties zij het zijn die de rijen van Unitas moeten verlaten. Unitas gaat
dan verder als een louter protestantse organisatie. Opnieuw wordt samenwerking in de
arbeidersbeweging doorbroken op initiatief van de katholieke kerk. Een opmerkelijk
initiatief van Ariëns is tegen diens zin tot een einde gekomen. De zware stempel die de
kerkelijke leiding drukt op de katholieke arbeidersbeweging leidt Brinkhuis er toe De
Eendracht op te richten. Brinkhuis is niet tegen een katholieke vakbeweging, maar wenst
deze uitdrukkelijk te zien onder leiding van de werknemers zelf. De bevoogding van de
clerus is hem een doorn in het oog. De Eendracht is qua opvattingen en beleid een moderne
bond te noemen met een programma, o.m. op het gebied van arbeidsomstandigheden die de
tand des tijds goed doorstaat. In opvattingen over het vakbondswerk staan De Eendracht en
ANBT pal bij elkaar. Als enerzijds het succes van De Eendracht in 1903 begint te tanen en
anderzijds de links-radicalen de ANBT hebben verlaten om hun eigen organisatie te vormen
staat niets een fusie tussen deze twee organisaties in de weg, Feitelijk komt Brinkhuis weer
terug in Vooruit, want de afdeling Enschede van de ANBT is niets anders dan de
voortzetting van deze plaatselijk bond. Mijns inziens terecht merkt L. Salemink daarover op
in zijn artikel in Textielhistorische Bijdragen 24 dat Brinkhuis een FNV’er avant la lettre is.
Men zou kunnen zeggen dat De Eendracht van Brinkhuis in praktijk bracht wat zoveel jaar
later (1977) op nationaal niveau gebeurde: het samengaan van NVV en NKV in de FNV. In
de jaren zestig is het NKV langzamerhand tot de overtuiging gekomen ‘dat niet een
gezamenlijke geloofsovertuiging maar een gemeenschappelijke positie in de maatschappij
het fundament is voor vakorganisatie’. De FNV wilde zich dan ook presenteren als een
pluriforme vakbeweging ‘waarin mensen vanuit verschillende inspiratiebronnen zich voor
hetzelfde doel willen inzetten’. Dit zijn twee citaten uit een FNV-brochure van 1980, maar
het zou ook aangetroffen kunnen zijn in een artikel van Brinkhuis in De Fabrieksarbeider
uit 1903.51
Zowel de startsituatie in Vooruit als het experiment met Unitas en de fusie tussen De
Eendracht en de ANBT zijn unieke vormen van samenwerking die vrijwel uitsluitend een
rol speelden in Twente. Het lijkt erop dat juist de zeer afhankelijke situatie van de
werknemers in Twente de neiging tot samenwerking heeft bevorderd. Hoe het ook zij: het
maakt de geschiedenis van de arbeidersbeweging in Twente uniek. De vergaande neiging tot
samenwerking, maakt van de Twentse werknemers allerminst allemansvrienden. Er zijn
grenzen en die grenzen werden in de Tweede Wereldoorlog bereikt. Nergens anders dan
juist in Twente werd zo massaal geweigerd om met het door de Duitse bezetter aangewezen
Nederlands Arbeidsfront (NAF) samen te werken. De afdelingen liepen leeg op het moment
dat Van Es, bestuurder van het NVV in Enschede, na een confrontatie met Woudenberg van
het NAF, ontslagen werd. Het verzet tegen de vrijheidsberoving krijgt opnieuw vorm door
een staking op het moment dat door de Duitsers het standrecht wordt ingevoerd. Met
uitzondering van de februari-staking in Amsterdam vindt juist in Twente het meest
markante verzet tegen de Duitse bezetting plaats.
Gelet op de bijzondere geneigdheid tot samenwerking is het aanvankelijk succes van de
Eenheids Vakcentrale (EVC) zeer verklaarbaar. Alleen de naam al garandeert in Twente
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aantrekkingskracht. De snelle en aansprekende manier waarop de EVC kort na de
bevrijding in Enschede gestalte krijgt en de eenheidsgedachte waarop de organisatie stoelt,
is voor vele werknemers, met name in de textielindustrie, zeer aantrekkelijk. Ook de
moderne opvatting omtrent organisatieopbouw van de EVC zal daarbij een rol hebben
gespeeld. Een organisatie opgebouwd uit bedrijfsafdelingen en bedrijfsgroepen zal pas vele
jaren later ingang vinden bij de bonden van het NVV en NKV.
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog is het aanzien van de bonden grondig gewijzigd.
Een groot aantal fusies heeft namen van roemruchte organisaties tot geschiedenis gemaakt.
De belangrijkste - in de zin van omvangrijk - vinden plaats in 1972, 1979 en 1998. 1972 is
het jaar dat de Industriebonden van NVV en NKV ontstaan. In 1979 fuseren deze tot
Industriebond FNV. In 1998 ten slotte wordt FNV Bondgenoten door fusie opgericht. Voor
al deze fusies geldt dat nadat het besluit tot fusie is genomen de integratie van vereniging en
verenigingsorganen zoals afdelingen nog plaats moet gaan vinden. Een dergelijk proces
vergt doorgaans maanden en op sommige meer dan dat. Het bijzondere bij al deze fusies is,
dat in Twente - met Enschede daarbinnen niet in de laatste plaats - de fusie in de afdelingen
snel na het fusiebesluit plaatsvindt. Al voor de formele besluitvorming zijn er door de
afdelingsbesturen contacten gelegd en afspraken gemaakt. Het tekent opnieuw de
bijzondere eigenschap van de Twentse vakbeweging. Als er al sprake is van een bijzondere
volksaard in Twente, dan is dat er één van coöperatie en samenwerking!
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