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Aan alien, zoowel in als builen Enschede, wier hulpvaardigheid ik nooit tevergeefs inriep bij het samenstellen
van dit werk, betuig ik mijn grooten dank. Het zijn er
zoovelen, op wier steun ik een beroep heb moeten doen,
dat ik er mij van moet onthouden, tot hen allen hier
afzonderlijk een woord van erkentelijkheid te richten.
Voor slechts enkelen meen ik een
uitzondering te
l
moeten maken, n.l. voor de Heeren C. J. Snuif en
J. M. Nijhof te Enschede, van wier welwillendheid ik
zeer veel heb gevergd. Ook richt ik mijn bijzonderen
dank tot de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Twente, die de opneming der industriekaarten en van
de luchtfoto mogelijk maakte en tot hei Gemeentebestuur van Enschede, dat de clichés afstond betreffende
de bevolkingstoename en den woningbouw (1891-1912),
de geboorte en sterfte (1860-1912), van de „Krimwoningen" en van de „Volkswoningen" gebouwd
in 1912.
A. BLONK.

Den Haag, Augustus 1929.

VOORREDE
van
Prof. Dr. S. RUDOLF STEINMETZ.

Daar de beteekenis van den ondertitel van dit boek misschien
menigeen niet geheel duidelijk is, acht ik het wel gewenscht, haar
in het kort hier toe te lichten. Woord en begrip „Sociografie"
bieden weinig moeilijkheid, als men ze vergelijkt met de verwante woorden geografie en ethnografie. De geografie heeft tot
doel de studie van het aardoppervlak, die den bodem, het water
en den dampkring omvat. Zij bestudeert dit in zijne verschillende
concrete deelen, de landschappen. Welnu, zoo heeft de sociografie
tot voorwerp van onderzoek de menschheid in hare deelen, d. i.
de volken in hunne verscheidenheid, dus ook in concreto, want
„de menschheid" is een abstractie.
De sociografie heeft derhalve veel gemeen met de geschiedenis,
en de sociograaf zal bij allerlei gelegenheden van de historie in
den eigenlijken zin en ook van de oeconomische, zoowel als van
de cultuurgeschiedenis, gebruik maken, zooals den lezers van dit
boek herhaaldelijk zal blijken, als het hun nog niet bekend is door
de lezing van Dr. J. van Hinte's „Nederlanders in Amerika". (2
dln. 1928.)
Maar de geschiedenis heeft als hoofdzaak en als eigenlijk doel
voor oogen: de levensbeschrijving van den staat, terwijl de sociografie tot oogmerk heeft het volk, en wel als zoodanig, in zijn
denken, voelen en handelen, zijn streven en werken, niet alleen
in de productie van zijn levensonderhoud, maar ook in zijn nationaal bewustzijn, zijne beschaving en zijn geestesleven.
Den bodem en de verdere physische karaktertrekken van een
land te bestudeeren is een waardig doel op zich zelf en praktisch
kan het van groot nut zijn, ongetwijfeld. Hetzelfde geldt voor het
verleden van den staat: hoe ontstond zijn gebied, welken strijd
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met de buren maakte hij door, hoe veranderde zijn regeeringsvorm.
De geschiedenis verdient een populair vak te wezen en ze is het
ook. Maar deze wetenschappen zijn beide voor den sociograaf
hulpwetenschappen.
Op zijn gebied zijn er reeds eer menschen geweest, die zich
een dergelijke studie als hem bezighoudt ten doel stelden, maar
ze deden, hoe verdienstelijk vaak ook, — ik denk aan tallooze
reizigers uit vroeger en later tijd — dit werk toch niet in bewusten
samenhang, met heldere systematische doelstelling, er naar strevend van elkaar te leer gin, elkaar aan te vullen, en vooral zoekend naar de strengste en beste methoden. Dit alles samen nu onderscheidt den modernen sociograaf van den vroegeren, overigens
vaak zeer begaafden, dilettant. Deze had niet zelden een politiek
doel of wel een juridisch: inleiding tot politieke actie of wetgeving,
ook wel een filantropisch: voorbereiding van menschlievende
maatregelen, of een aesthetisch: het beschrijven van concreet
volksleven uit zuiveren kunstzin. De sociograaf echter beoogt: de
volken en hunne onderdeelen zoo veelzijdig, zoo levendig en zoo
nauwkeurig, als zijne methoden en zijn talent hem maar veroorloven, te onderzoeken en te beschrijven.
Allereerst richt hij zijne studie op het eigen volk, opdat het
zichzelve beter leere kennen, en daardoor ook ieder volk het
andere. Niet „Auslandkunde", zooals de Duitschers zeggen, maar
in de eerste plaats volkskunde of volkenkunde van die ons het
naast staan, en deze namen zouden de beste zijn voor deze studie,
zoo beide nu eenmaal niet reeds een anderen zin hadden. En zoo'n
gebruik te veranderen gelukt niet licht. Daarom, waar geografie
een welbekend woord is en in wetenschappelijken kring steeds
meer den boven aangegeven zin verkrijgt, is het correspondeerende woord sociografie voorloopig wel het beste.
Eigenlijk is het onderscheid tussch-en ethnografie en sociografie
niet heel groot, de kern van beide is de studie van een volk, in het
eerste geval van een lager, onbeschaafd volkje, in het tweede
van een veel hooger, beschaafd volk.
Het is wel duidelijk, dat de laatste taak onvergelijkelijk zwaarder en omvattender is. Het volk is zooveel grooter dan de kleine
stam, doch dat is nog minder, maar bovendien is het hoogere volk
zooveel samengestelder in zijnen bouw, zooveel rijker en verscheidener in zijnen arbeid en zijn leven, in de samenhangen tusschen zijne onderdeelen en ook wel met de andere volken. Van-
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daar, dat wij betrekkelijk van menigen wilden stam meer weten
dan van ons eigen land, dat de ethnografie in menig opzicht verder
is dan de sociografie. De laatste is in den vollen zin nog een zeer
jonge wetenschap.
Maar niet alleen in Nederland, ook bij de ons omringende
beschaafde volken groeit de belangstelling voor eigen, voor volksleven in het algemeen en niet slechts voor het oeconomische, doch
voor al zijne zijden: de cultureele, de moreele, de physische, en
zoo voort.
Wij Nederlanders willen ons eigen volk en zijne deelen zoo
goed mogelijk leeren kennen en de eenige weg daartoe is, te beginnen met het onderzoek der deelen, dus met eene reeks van zeer
speciale onderzoekingen, leidende tot eene rij van monografieën.
Van deze rij maakt het hier geboden werk van Dr. A. Blonk er
één uit, en wel een, die haar eer aandoet naar mijn gevoelen. Het
boek voldoet aan de drie groote eischen: kennis, liefde en waarheidszin.
Ik hoop en verwacht, dat het publiek van Enschede en Twente
mijn oordeel zal deelen.

INLEIDING.

De ontwikkeling der grootindustrie hee ft in de ons
omringende landen vroeger plaats gehad dan bij ons,
waar het commerciëele vooraan stond in de belangstelling, terwijl de elders opkomende toepassing der
stoomkracht hier aanvankelijk alleen het verval der
manufactuur verhaastte, zoodat eerst na 1830 de
nieuwe tijden er zich schuchter aankondigden. Engeland
sloot reeds in 1832 het tijdperk der industrieele omwenteling af ( 1 ). Ook in Frankrijk was de ontwikkeling
sneller gegaan ( 2 ). België was ons hierin eveneens voor,
terwijl Pruisen al in 1839 een fabriekswetgeving kreeg.
Van Hogendorp zag echter in 1819 de Twentsche
industrie nog in haar windselen ( 3 ), en zelfs omstreeks
1850 was haar bestaan nog lang niet verzekerd (").
Deze betrekkelijk late en meer geleidelijke ontwikkeling der grootindustrie hier te lande, waarbij men rekening kon houden met de verschijnselen elders, terwijl
ook de sociale en economische toestanden zooveel anders
waren, mist daardoor het hevig dramatische van ellende
en strijd, zooals ze in andere landen vaak tot ons
spreekt ( 5 ). De werken der Hammond's en van Villermé
schilderen ons een geweldig maatschappelijk gebeuren,
dat van Coronel geeft eer een beeld van plaatselijke
misère en armenzorg (6).
Zoo is het eenigszins te verklaren, dat de ontwikkeling van een maatschappelijk milieu als Enschede nog
niet samenvattend is beschreven. Wel zijn er studiën als
van Smissaert ( 7 ), doch zij houden zich naar hun doel
alleen met het economische bezig. Benthem's werk (8)
richt zich meer op historie en genealogie, waarnaast
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aardrijkskundige factoren en sociale verhoudingen een
bijkomstige plaats krijgen.
Het leven der menschen in verband met de industrie
te schetsen en daarbij zooveel mogelijk te verklaren,
met dit doel is deze arbeid ondernomen. Veelal is
daarbij gewezen op den historischen ontwikkelingsgang.
Bij de samenstelling is overwogen, dat eerst in het kort
dienden besproken te worden de aardrijkskundige factoren en daarna de bestaansmiddelen, alvorens de menschen in dat milieu konden worden geplaatst.
De stof is van vele zijden verzameld, uit officieele en
niet-officieele bronnen, doch ook opgeteekend bij het
verkeer en door opzettelijke navraag onder de bevolking, terwijl de omvang noodzaakte om alleen het typeerende te behandelen en zoo b.v. van de industrieën
bijna uitsluitend aan de overheerschende textielnijverheid
aandacht te schenken.

I. Het aardrijkskundig milieu.
A. TWENTE,

I. DE GRENZEN EN DE BETREKKELIJKE
LIGGING.

„De landstreek Twente is geen zuiver omgrensd
gebied", heet het in een geschrift der Kamer van
Kooph. en Fabr. voor Twente ( 1 ) en men kan daarmee
instemmen, als men den economischen bouw tot richtsnoer neemt. De textielindustrie toch zet zich in den
Gelderschen Achterhoek, in een enkele Sallandsche
gemeente en ook over de landsgrenzen voort. De onzekerheid te dien opzichte valt dan ook op bij vergelijking
van de bovengenoemde brochure met het rapport der
Staatcommissie-Jolles ( 2 ). Somt het laatste 20 Twentsche
gemeenten op, de eerste voegt er Rellendoorn tusschen.
Ook in andere richtingen zijn de grenzen minder
duidelijk. Alleen aan de Oostzijde, waar ze vroeger
het meest open lagen, heeft de groei van staatsbemoeiing
en nationaliteitsgevoel de scheiding verscherpt. Elders
evenwel bevorderde de afgraving der venen, oudtijds
sterke verkeersbelemmeringen, de onzekerheid, te meer
nog, toen de Drostambten Twente en Haaksbergen met
de Heerlijkheid Almelo hun staatsrechtelijke beteekenis
verloren.
Reeds Bannier ( 3 ) wees op den invloed der venen
op den loop der grenzen, al nam hij ook ten onrechte
de Regge als Westgrens van Twente aan, wat Schuiling
in zijn meer geografische studie recht zette ( 4 ). Uit diens
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kaart naar De Lat (1743) en le Coq (1820) blijkt ten
duidelijkste, evenals uit de oudere kaarten uit de 1 %de
eeuw, de invloed der natuurlijke gesteldheid op de
scheidingen in het Z., W. en N. Dwars door de daar
gelegen, toen vrijwel onbegaanbare en waardelooze,
venen liepen ze. In 't W. volgden ze niet de Reggebedding, wier groengronden aan weerszijden één economisch geheel vormden, waardoor de dorpshuishouding
er beide oevers omvatte (5).
Slechts enkele plaatsen, waar het veen smal was of
ontbrak, boden gelegenheid tot verkeer ( 6 ), zooals
Visscher's kaart uit de 17de eeuw zeer duidelijk aangeeft. Voor den loop der lokaalspoorwegen van Enschede
naar Ahaus en naar Neede wezen later de doorgangen
tusschen de venen ook de richting aan.
Kaart 59 in Nic. Visscher's Atlas is volkomen
dezelfde als die in het deel Germania Inferior van den
grooten Atlas, dien J. Blaeu in 1662 uitgaf. Ze werd
geteekend door N. ten Have, gegraveerd door C. J.
Visscher. Bauder wees er reeds op, dat Blaeu's kaarten niet alle oorspronkelijk waren ( 7 ) en dat zijn koperen
platen nog wel honderd jaren na zijn dood werden afgedrukt. Een bewijs daarvoor is de kaart van Overijsel
uit de 18de eeuw, die heet bijgewerkt door R. en j.
Ottens: Het vignet is veranderd, in de omgeving van
Almelo zijn, wat Twente betreft, enkele namen bijgevoegd, doch overigens bleef Twente als het was, ook
met de fout Geeteren (ten N. van Almelo) voor Geesteren. De drie genoemde kaarten missen verder alle
een verbinding van Hengelo op Enschede, op de jongste
is de weg naar Alstede, vermoedelijk door het slijten
van de plaat, verdwenen. Het is zeer waarschijnlijk, dat
ook de andere 18de eeuwsche kaarten van Twente
teruggaan op die van N. ten Have.
Naar het N.O. en O., naar Bentheim en Munsterland, waar de doorgangen veel minder bezwaarlijk waren,
lagen de grenzen ook minder vast. Zoo bestond oudtijds tusschen de boeren van de Eilermark en de
Eschmark, die nu door de staatkundige grens geschei-
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den liggen, „noaberplicht". Daardoor ook lag tusschen
het Aamsveen en het Oldenzaalsche veen de groote
landweer, een wal met prachtsporen aan weerskanten,
die, met welk doel ook aangelegd, tot uiting bracht,
dat tusschen de venen het land een kunstmatige scheiding behoefde ($ ).
De diluviale stuwwal in het Oosten was alleen een
hydrografische scheiding, de Oostgrens ligt verder en
zoekt eenigermate de lengteas van het veen bij Frensdorp en van het Aamsveen, terwijl de groote venen
bij de Eems weer maken, dat het Bentheimsche gebied
het meest naar het W. open ligt, waar de grens door
de staatkundige gebeurtenissen is getrokken. Vooral de
overwegende Protestantsche Neder-Graafschap heeft in
natuurlijke gesteldheid, zeden en bevolking groote overeenkomst met Twente. Nog in de tweede helft der
19e eeuw werd op de scholen in het Bentheimsche gebied Nederlandsch onderwezen, 's Zondags werd ook
wel in die taal gepreekt en in de Neder-Graafschap
trok de textielindustrie, die opkwam in Nordhorn, waar
eens de oude scheepvaart op de Vecht eindigde, door
het vele overeenkomstige steeds Twentsche arbeiders.
Ook het veelvuldig voorkomen van de meisjesnamen
Fenna en Gesina in Twente en in het Bentheimsche
gebied, terwijl dit in het Osnabrücksche niet het geval
is, wijst op die eenheid. De verduitsching zette in de
Boven-Graafschap het eerst in, vooral na de inlijving
bij Pruisen in 1866.
Ofschoon de oude kaarten alleen een indirecte verbinding van Twente op Coevorden aangeven, mag men
uit het verdrag van 1548, waarbij Karel V voor zijn
Twentsche onderdanen vrijdom verkreeg van tol bij
Esschenbrugge, wel tot Benig verkeer besluiten. Toen
echter Van Hogendorp in 1819 van Coevorden over
Wilsurn naar Almelo reisde, had hij geen geringe moeite,
den weg te houden, ofschoon hij in elk dorp een wegwijzer aannam, wat niet pleit voor de belangen, die
Twente toen in die richting had (9).
De onzekerheid van het verloopen der grens naar
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't N.O. blijkt ook wel uit de omstandigheid, dat tot
de gouw Twente oudtijds ook Ulzen, .Wilsurn en Feldhausen werden gerekend ( 10). Het bisdom Utrecht verwierf in 1418 verschillende kerspelen in de Neder-Graafschap en de adellijke bewoner van Twickel heeft van
ouds groot grondbezit rondom Lage, waar hij eens de
Heer was.
Ongetwijfeld heeft de aard van Twente's grenzen invloed gehad op het maatschappelijk leven. Vrijwel afgesloten naar het W., gold het langen tijd voor een
Achterhoek zonder beteekenis, waarmee het W. weinig
verbindingen onderhield. Meer open lag het naar het
Oosten, doch daar grensde het aan een der arme en
achterlijke deelen van Duitschland, vanwaar geen hoogere cultuurinvloeden uitstraalden. Boom vernam in 1843,
dat de vorst van Bentheim zijn 40 a 50 soldaten nog
tendeele in natura betaalde. ( li ) De Boven-Graafschap
kreeg op 1 Januari 1927 pas hair eerste dagblad, de
Neder-Graafschap niet voor 1896 haar eersten spoorweg.
Van dien conserveerenden invloed getuigt ook het bericht, dat in Twente na 1850 de ouderwetsche kleeding
snel terrein verloor, omdat de boerenbevolking door de
hoogere tollinie voor haar inkoop gin zich naar het W.
ging richten. (12)
Nog voor een halve eeuw noemde een waarnemer
der afgelegen deelgin van Twente de bevolking er dan
ook geestelijk achterlijk. Naast den harden arbeid op
den schralen bodem wees hij de afgelegenheid als medeoorzaak aan. (13)
Een kras staaltje dier achterlijkheid in vroeger tijd is
wel het volgende (14) : In het kerspel Delden werd nog
in 1807 een meisje van hekserij verdacht. Om zich van
die blaam te zuiveren, riep zij de toerschap bijeen, ontkleedde zich, deed zich een touw onder de armen binden
en sprong in een diepe kolk. Zij zonk en werd opgehaald. Een herhaalde proef achtten de aanwezigen niet
noodig om in haar onschuld te gelooven !
Nog leeft in afgelegen deel gin heel wat traditie voort (15)
als een niet geringe rem op de ontwikkeling. Zij maakte
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echter ook, dat spinnen en weven er als huisvlijt bekend bleven, totdat nieuwe tijden daaruit een industrie
deden groeien, hoe ongunstig de landstreek overigens
ook lag ten opzichte van verschillende factoren, die
dezen tak van bestaan elders ontwikkelden. Zoo bracht
de groote afstand van de zeehavens en de kolengebieden
met het nagenoeg ontbreken van verkeerswegen bijzondere moeite en onkosten voor het transport. Zelfs
dreigde daardoor af en toe een crisis : toen de vorst
in 1853 vroeg inviel, voor nog de garens voor den
huisarbeid van de landlieden in den winter over Kampen
waren aangekomen, was een karrentocht van Benige weken
noodig om ze te Harlingen af te halen en zoo groot
was de bezorgdheid geweest. dat de karavaan te Enschede met gejuich werd ingehaald. En anderzijds waren
na het doortrekken der Duitsche spoorwegen tot Rheine
in 1851 toch nog 14 transporturen per kar met den
aanvoer van kolen uit Hannover gemoeid. ( 16) Ook de
nabijheid der grens bracht de jonge industrie overlast
door de bijzondere paspoorten, sinds het tarief van 1816
deze voor elk vervoer eischte, o.a. voor den huiswever,
die zijn weefsel naar den ondernemer bracht. Wel werden
ze kosteloos verstrekt, doch het verkrijgen bracht groot
tijdverlies, waarbij nog kwam, dat overtreders een dagvaarding naar Deventer ontvingen. Dezelfde formaliteiten
deden in 1819 de Eschmarksche boeren het turfsteken
opgeven, waardoor Enschede zijn brandstof zeer veel
duurder kwam te staan. ( 17) Ook gaf de grens, met haar
gelegenheid tot smokkelen, in vele gevallen aanleiding
tot verruwing der zeden en onttrok ze menigeen aan den
geregelden arbeid.

II. DE BODEM.

Het ligt niet op den weg dezer studie, een volledig
overzicht te geven van de geologische bodemgesteldheid in Z. O. Twente. Enkele punten dienen echter in
het licht gesteld te worden, vooral, waar zij het economische leven beinvloeden.
De diepboring bij Buurse (school), die gestaakt werd
op 917.8 M., had op 861.80 M. de Zechsteinzône
aangeboord, doch het verwachte hoofdzout niet gevonden. Het is naar analogie der Duitsche boringen,
dat men er dit op ongeveer 1000 M. vermoedt en het
Carboon op 1200 M. Bij Winterswijk ligt dit laatste
1100 a 1200 M., bij Oldenzaal waarschijnlijk op 1400
M. diepte. ( I ) Op de plastische zoutformatie rust een
steenschaal met vele stugge, breekbare zandsteenen.
Door alzijdigen druk is deze dekkende laag in tallooze
schotsen gebroken, welke oppersten en overstuwden.
Waarschijnlijk is het Carboon onder het zout veel
minder gestoord en zinkt dit eerst ten N. van Oldenzaal
en ten W. van de lijn Eibergen—Delden zeer diep, al
is het voorkomen van plaatselijke horsten niet uitgesloten,
zooals er b.v. bij Ibbenbiiren een aan den dag treedt.
Voor Kalizoutwinning zijn de vooruitzichten in deze
s tr eek weinig hoopvol, ( 2 ) tenzij hooge opperringen, als
in Noord -Duitschiand mochten worden aangetroffen.
Kunnen we dus met vrij groote zekerheid aannemen,
dat in Twente op een diepte beneden 1200 M. Carboonkolen over een aanmerkelijk gebied voorkomen,
een raming der hoeveelheid is, evenmin als voor het
Zechsteinzout, te geven. Bedenken wij daarbij, dat de
Twentsche kolen bedenkelijk dicht bij de uiterste grens
der ontginbaarheid liggen, en dat bij Buurse in het
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Dolomiet boven het hoofdzout zoutoplossingen circuleeren,wat evenwel slechts plaatselijk kan zijn, dan mogen
we in de naaste toekomst mijnbouw, die zich op deze
lagen richt, niet verwachten, hoe aanlokkelijk het ook
is, uit één schacht kolen en zout op te halen. Recente
boringen der Ned. Mij. tot het verrichten van Mijn
bouwk. Werken hebben in den Gelderschen Achterhoek
als uiterste N.W. punt van een 15000 H.A. groot
wijnveld Groenlo aangewezen. Bij haai boring te Meddelo werden daarin tusschen 915 M. en 1263 M. 8
kolenlagen aangeboord. ( 3 ) Te zamen met Hope 8 Co.
te Amsterdam heeft zij een concessieaanvrage gedaan
(Mijnbouw Mij. „Gelria") tot ontginning van aardolie,
steenzout en kolen op een terrein van 12000 H.A. in
den Achterhoek.
Van de secundaire lagen is in de eerste plaats het
Boven Bontzandsteen of Röt van beteekenis, dat in zijn
onderste lagen zoutvoerend is. Het secundair doet zich
in Twente voor als een borst, waarvan de lagen ten
Z. van de lijn Haaksbergen—Enschede ongeveer horizontaal liggen. De Oostgrens van het Trias, die verloopt over Broekheurne (station)—Usselo_ .. Enschede—
Hengelo. geeft tevens den Oostrand van dezen horst
aan, ( 4 ) waarop de Krijtformatie ontbreekt, welke ten
O. ervan als Wealden hier en daar aan den dag treedt,
b.v. bij Gronau, of als Neocoom in den Losserschen
Molenesch. De boring bij Buurse (school) vond van
pl.m. 270 M. tot pl.m. 300 M. Rötzouten. Bij Twickel
was reeds in 1885—'86 de Rötzône aangeboord op
311 M. met een zoutzóne op 487-514 M. Het Eindverslag schat den voorraad zout in dit gebied met terzijde stelling van de streek om Hengelo, die minder
bekend is, en onder voorbehoud, dat niet groote gedeelten zijn opgelost, op 2100 millioen ton en de conclusie in dit verslag, dat mijnbouw in Twente in d
toekomst stellig was te verwachten, is voor deze Röt
spoedig in vervulling gekomen. Het eerste boorgat-lagen
kwam te Boekelo gereed in April 1919, waarna de
Koninkl. Ned. Zoutindustrie kon aanvangen met de
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zoutwinning volgens de uitloogingsmethode en met den
Staat als medeaandeelhouder. De zoutzóne begint op
een gemiddelde diepte van 300 M., de productie bedroeg in 1928 ongeveer 41.5 millioen K.G., terwijl het
bedrijf omstreeks 150 arbeiders in dienst heeft. Om de
bestaande ziederijen niet te zeer te bemoeilijken, verbond de onderneming zich bij haar oprichting, om den
afzet in ons land te beperken tot de helft van het verbruik. Meer Noordelijk boorde deze Mij. in dezelfde
gemeente Lonneker, onder Twekkelo, den 18den juni
1929 zoutlagen aan, die totaal 36.45 M. dik waren, op
294---335 M. diepte.
In de volgende maand reeds diende zij bij Gedep.
Staten der provincie een concessieaanvrage in voor een
gebied ten N.O. van haar concessie te Boekelo, over
een terrein van 4754 H.A., dat zij „Twente- Rijn"
noemde, en dat gelegen is onder Lonneker en Hengelo.
Niet zonder invloed op deze activiteit was de onmiddellijke nabijheid van het aan te leggen kanaal en de
mogelijke concurrentie van een mededingster, de Mij.
„Gelria", die onder Oele, gem. Hengelo, exploreerde (5).
De tertiaire gronden, elders watervoerend of bruinkoolhoudend, zijn voor het economische leven van
Enschede niet van groote beteekenis. Oost-Twente
ligt op den Oostrand van het tertiaire bekken, waar
verschillende lagen dezer formatie achtereenvolgens uittreden. Zij worden echter vrijwel geheel bedekt door
een diluviale laag ( 6 ). Denken wij ons deze laatste weg,
dan komen onder Enschede de Eoceenlagen voor den
dag. De vloerlaag van het tertiair ligt bij Enschede op
3 M.-A.P., bij Delden reeds op 230 M.-A.P. Met deze
daling gaat, evenals bij het kwartair, een toenemende
dikte gepaard. Naar het O. ligt nog op Nederlandsch
gebied de grens van het Eoceen, terwijl naar het W.
in concentrische lijnen achtereenvolgens bij Hengelo,
Delden en Almelo de Oostgrenzen liggen van het aanééngesloten Oligoceen, Mioceen en Plioceen. Het fluviatiele Plioceen is in Oost-Twente hier en daar aan de
basis van het Pleistoceen fragmentarisch aanwezig,
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doch de verbreiding is nog niet geheel bekend. De tertiaire leervlagen ten O. van Enschede leverden de
grondstof voor de steenbakkerijen, wier product vooral
vroeger het bouwmateriaal in de stad was. Tegenwoordig heeft zich de steenbakkerij bij Enschede in een
enkel modern bedrijf samengetrokken.
Het kwartair is er economisch vooral van beteekenis,
omdat dit den akkerbodem vormt. Dit dilivium ligt op
den stuwwal zeer dun, om Westwaarts in dikte toe te
nemen. Zoo gaven de proefboringen van den Rijksopsporingsdienst voor de dikte ervan bij het Boswinkel
11.60 M., in het Usselerveld 15 M. en in het Goorsche
veld 18 M. De oppervlakte van dit diluvium is door
het smeltwater en het landijs krachtig bewerkt, al worden de glaciale vormingen, die sommigen er meenen te
onderkennen, niet door allen als zoodanig opgevat.
Waarschijnlijk is wel, dat het gebied tusschen de Overijselsche stuwwallen .-- die volgens anderen resten
zouden zijn van een voormalig terras — door het water
in vele deelen versnipperd is, wier hoogteverschillen
het wonen op verspreide hoeven in de hand werkten.
De hooge ligging der esschen is echter voor het minst
ook bevorderd door de eeuwenoude plaggenbemesting ( 7 ).
Vooral op de hoogten, waar vaak de bebossching
wordt gevonden, treedt het keileem aan den dag, vroeger voor het aanstrijken van vloeren en wanden veelvuldig gebruikt. In Enschede zelf heette de Oldenzaalschestraat oudtijds de Leemsteeg, terwijl ook langs de
Noorderhagen het leem vrij hoog ligt.
Het ijzeroer der broekgronden, dat vroeger wel werd
ontgonnen — bij Haaksbergen worden ijzerslakken gevonden ($) en bij Tubbergen werkte vóór 1820 een
klein bedrijfje ( 9 ) •- heeft voor Enschede nooit beteekenis
gekregen. Graandijk vermeldt ( 10), dat de fabriek
Tubantia oorspronkelijk werd gebouwd ter verwerking
van oer, doch dat het daartoe nooit is gekomen.
Ook het veen is voor Enschede sinds lang niet meer
van beteekenis. Reeds in 1837 deed de Enschedesche
Stoomspinnerij, die in 1835 haar bedrijf was begonnen,
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pogingen om zich te Ibbenburen van steenkool te voorzien (11). Wel stuitte dit af op transportbezwaren, waaraan de doortrekking der Duitsche spoorwegen tot
Rheine in 1851 slechts gedeeltelijk tegemoet kwam,
maar in 1860 voorzag zich daar toch de geheele Enschedesche industrie ( 12). Voor huisbrand kwam toen
nog de turf uit Borne, Ambt-Almelo, Friezenveen en
Pruisen.
Het Aamsveen ten Z.O. van Enschede is op Nederlandsch gebied zoo goed als afgegraven. Daar dit zeer
fragmentarisch is gegaan, en bovendien in Overijsel tot
het jaar 1927 niet de bepaling bestond, die den vervener
verplichtte tot het afbonken van minstens 50 cM. jong
mos- of grauwveen ( 13), heeft de ondergrond vrij lang
waardeloos gelegen, tot de kunstmest nieuwe mogelijkheden schiep. Tegenwoordig beslaat de oppervlakte
veengrond in Lonneker volgens het Gemeenteverslag
nog slechts 15 H.A., die binnen enkele jaren wel zullen
verdwenen zijn. Op Duitsch gebied liggen nog groote
stukken van het Aamsveen ongerept, doch ook daar
schrijdt de ontginning zoo snel voort, dat men er reeds
enkele deelen als natuurmonumenten afzondert (14),
Wanneer men wijst op de gronden in Twente, die
prachtig hoog hout dragen, op de vele hoogten met
uitnemend bouwland, op de uitstekende weidegronden
in lager streken, waardoor de bevolkingsdichtheid er
zoozeer bij die van de Veluwe afsteekt ( 15), dan diene
men wel in het oog te houden, dat toch de landelijke
welvaart er van Tateren tijd dagteekent, en nog zeer
lang achterstond bij die van het veel minder leemrijke
Balland, totdat de arbeid der bewoners, niet het minst
door de inkomsten der industrie daartoe in staat gesteld,
den achterstand inhaalde. Boom zag Twente nog voor
de grootste helft bedekt met heide, moer en broekgronden ( 16). Thaer noemt den Twentschen landbouw
„die Wirtschaft auf einem Boden, den man in Behr
vielen Orten Deutschlands gar keiner Kultur wurdig
achten vuurde". Alleen door de helft van het jaar met
ongelooflijken ijver en volharding plaggen te steken
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voor de bemesting, wonnen de Twentsche boeren hun
bestaan (17). De armoede wordt geïllustreerd door een
bepaling uit een erfdeeling van 1804, vastgesteld in
onderling overleg door de kinderen uit het gezin de
Rohane te Enter, ( 18) waarbij Gerrit en Engbert de hoeve,
aanvaardden, doch de tweede als voorwaarde bedong,
dat hij jaarlijks 6 weken naar Holland zou mogen
gaan, om een noodstuiver of tabaksgeld over te leggen.
Dit trekken naar welvarender provinciën, om er tijdelijk
te arbeiden, stond er niet op zichzelf.

III. HET KLIMAAT.

Door zijn Oostelijke ligging vertoont Enschede de
eigenaardigheden van een landklimaat. De waarnemingen
der temperatuur te Winterswijk, waar toestanden heerschen, vrijwel gelijk aan die te Enschede, en te Den
Helder, ( 1 ) maken een vergelijking mogelijk tusschen
onze kuststrook en het Oosten. Uit de tabel der verspreiding van de frequenties der dagelijksche uiterste
temperaturen blijkt, dat voor Den Helder de meest
veelvuldige maxima gemiddeld 2 ° C. lager, de minima
2 ° C. honger liggen. De grootste dagelijksche schommeling te Den Helder waargenomen, bedroeg 17.2 ° C.,
Winterswijk houdt voor Nederland het record met
23.6 ° C. De waarnemingen over de jaren 1894-1917
geven voor koudste en warmste maand en voor het
het geheele jaar de volgende cijfers, die ook weer de
verschillen van land- en zeeklimaat aanwijzen in graden C :

Gemiddelde temperatuur

Den Helder
Winterswijk

Januari

Juli

2.9
1.6

16.8
18.8

't Heele
Januari
jaar
9.7
10.2

Gemidd. dagel. min. temp.
Den Helder
Winterswijk

0.8
--1.5

14
11.8

Gemiddelde dagelijksche
max. temperatuur

7.1
4.9

4.4
4.1

Juli

't Heele
jaar

18.8
22.6

11.5
13.6

Gemidd. dagel. schommeling
3.6
5.6

4.8
10.8

4.4
8.7
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Aantal dagen dat de temp. in de jaren 1898.--1913
daalde ben. 0 0 C.

Den Helder
Winterswijk

632
1209

steeg tot 25

0 C.

en hooger
71
458

Wat den neerslag betreft, ( 2 ) zijn de gegevens van
Enschede zelf bekend. Hij is gemiddeld voor deze stad
per jaar 711 m.M., waarvan 30.5 0/0 in het zomerkwartaal valt. Het hooge cijfer in dien tijd, in Juli valt
78 m.M., houdt verband met de warmte-onweders, die
door de groote bodemverhitting op de zand- en heidevlakten van het O. in den zomer vaak optreden. Het
gemiddeld aantal regendagen bedraagt per jaar 169,
waarvan 44 met slechts 0,1 tot 1 m.M. neerslag. Vergelijkt men het jaarcijfer met dat van Vlieland, 57$ mM.,
dat van Kampen, 596 m.M., en dat van de Leeghwater,
828 m1VI., dan blijkt Enschede te behooren tot de gebieden in Nederland met een gemiddelden regenval, wat
een gunstige factor is in het overigens voor Enschede
door andere factoren niet gemakkelijke probleem der
watervoorziening.
Herhaaldelijk wordt in de geschriften over de Enschedesche katoenindustrie er op gewezen, dat Lancashire
door grooter vochtigheid van het klimaat zooveel beter
is geschikt voor de textielnijverheid. De regenkaart (3)
geeft voor de lagere deelen van dit graafschap het
cijfer 750--1000 m.M., welk cijfer in de hoogere gedeelten over een groote oppervlakte stijgt tot 1000.-1250 m.M. en op de hoogst gelegen punten zelfs tot
2000 m.M.
De betrekkelijke vochtigheid van den dampkring
kunnen we vergelijken aan de hand van de cijfers van
het meteorologisch station te Avereest (later te Den
Hulst) en de gemiddelden, afgeleid uit de isopleten voor
Sealand en Cranwell. (4)
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Hieruit blijkt, dat in de vaak droge voorjaarsmaanden
het verschil het grootst is en dat Overijsel alleen in
Juli, de maand, dat in Twente relatief de meeste regen
valt, en in December, wanneer het vochtigheidsvraagstuk niet zoo belangrijk is, boven de Engelsche cijfers
uitkomt.
Ledeboer ( 5 ) haalt een Engelsch oordeel aan, dat het
voordeel van die groote vochtigheid op 7 1/2 °/o der
productiekosten schat. Hij zelf slaat het t. o. v. Twente
op niet honger aan dan de helft van dit cijfer. Nog
in het verslag der Kamer van Kooph. en Fabr. te
Enschede over 1909 lezen we, dat Lancashire er zich
op beroemt, voor drill een voorsprong te houden door
het klimaat. We hopen later op dezen klimaatinvloed
terug te komen, doch kunnen er voorloopig op wijzen,
dat tegenwoordig in behoorlijk toegeruste fabrieken
inrichtingen zijn aangebracht, die aan het droogtebezwaar
bijna geheel te gemoet komen en deze remmende factor in
het productieproces niet meer van zoo groot direct
belang is.
Als een anderen klimatologischen factor, die niet zonder
invloed op de oude industrie was, mogen we beschouwen
den vrij strengen winter in Twente, als het landwerk geruimen tijd rustte, waardoor de gelegenheid tot huisvlijt
en later tot huisindustrie, aanwezig was. Ook deze factor heeft echter alleen nog een historische beteekenis
behouden.

IV. HET BODEMWATER.

Veel meer dan de atmosferische gesteldheid is die
van het bodemwater van beteekenis als bestaansvoorwaarde der textielindustrie, die reeds vóór het toepassen
der stoomkracht ten behoeve van haar ververijen en
bleekerijen de aanwezigheid van kalk- en ijzervrij water
op hoogen prijs stelde. Zoo is ook de verspreiding der
textielindustrie in Lancashire geheel gebonden aan de
gebieden der grove zandsteen, die een kalkvrij bodemwater levert. (1)
Toen de Twentsche industrie zich begon te ontwikkelen en het stelsel van de natuurbleek moest worden
verlaten voor het chemische bleeken, werd het watervraagstuk er een van de eerste orde. Zoo werd te Goor
in 1847 en 1849 de bleekerij stopgezet, doordat de
beek droog lag, ( Z ) terwijl Enschede aanvankelijk de
te bleeken goederen voor een belangrijk deel naar
Haarlem zond, daar het zelf zoo waterarm was, dat
Ryan de 30 watermolens, die Twente in den aanvang
der 19de eeuw nog telde, er geen bij de stad lag.
Alleen de naam Ypkemeulen bewaart de herinnering
eraan, dat dit erf er eens een bezat. ( 3 ) Daar kanalen
en belangrijke beken in de omgeving ontbreken, is
Enschede geheel aangewezen op het bodemwater, en
dat niet alleen voor de huishoudingen, doch ook voor
stoomketels, turbines, ververijen en bleekerijen. Reeds
de vele koeltorens getuigen, dat men er het water
zuinig gebruikt en naast de hulp van puttenboorders
heeft men er die van roedeloopers niet versmaad.
Volgens de Commissie tot bevordering van den aanleg
der Twentsche kanalen zal uitvoering van haar wensch
2
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alleen voor het betrekken van koelwater een bate van
i 80.000 's jaars brengen. ( 4 ) In den tijd van het natuurbleeken, dat vooral na 1730 te Enschede opkwam, (5)
tegelijk met de bombazijnindustrie, was reeds de aanleg van zoon inrichting, waarvan er een elftal rondom
de stad lagen, aan het voorkomen van grondwater
gebonden. ( 6 ) Toen van Hogendorp in 1819 op het
Weldam vertoefde, herinnerde hij zich, hoe men hem
te Enschede had verzekerd, dat de provincie overvloed
van water had voor de industrie. Zijn geheugen faalde
hier, want kort te voren had hij opgeteekend, dat in
droge zomers de bleekerijen gedwongen stil lagen. (7)
De bewering in 1860, ( 8 ) als zou Enschede rijk aan
natuurlijk water zijn, moest dienen als argument om
den spoorweg langs Enschede te krijgen.
Hoe erg het kon spannen langs den Westelijken voet
van den stuwwal, toonde het voorval bij Oldenzaal,
toen Gelderman er in 1861 zijn spinnerij in werking
bracht en voor den condensator water aan de stadsbleek onttrok. Op een morgen stond die opeens droog,
tot groote beroering onder de huismoeders. Een verborgen kanaal had het water opgeslorpt en burgemeester
Eekhout, die als bemiddelaar moest optreden, had zeker
een zware taak, daar hij zelf, met Thorbecke, commanditair vennoot der onderneming was. ( 9 ) Reeds de eerste
groote spinnerij te Enschede, die in 1835 het bedrijf
begon, boorde te vergeefs naar water. ( 10) Geen wonder,
dat de oprichting der Stoombleekerij te Boekelo in
1889 groote voldoening gaf, al lag zij meer dan een
uur ten W. der stad. (11)
De watervoerende lagen onder Enschede zijn de
fossiellooze kwartsen en kwartszanden op den overgang
van het tertiair en het kwartair, het Plio- Pleistoceen,
dat onder het keileem op de tertiaire teerren ligt. Het
eerste verslag der gemeentelijke waterleiding klaagt reeds
over de geringe doorlaatbaarheid van deze laag door
de sterke vermenging met fijn zand en leem, wat noodzaakte tot het boren van een groot aantal bronnen. Ook
de plaatselijke verschillen bemoeilijkten een verkenning.
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Over het algemeen zijn de bodemlagen onder het
Plio-Pleistoceen niet watervoerend. Wel vond men in
de 80er jaren der vorige eeuw bij Delden en Almelo
water in het secundair, doch dit was zouthoudend (12),
evenals dat in de nog diepere lagen, die te Buurse
werden aangeboord.
De stuwwal ten Oosten der stad vormt met zijn tertiaire kern ook voor het bodemwater waarschijnlijk
een scheiding. Het vanggebied is dus voor Enschede
zeer beperkt. Tevens moet men naar het W. steeds
dieper putten slaan, terwijl de Oostelijke fabrieken het
water oppompen voor het de meer Westelijk gelegene
bereikt. Bij het pompstation onder Lonneker daalde de
oppervlakte van de tertiaire leervlaag over een afstand van 2670 M. van 22.2 M. op 4.24 M. -I- A.P.
in Westelijke richting ( 13). De grondwaterspiegel daalde
van 32.5 M. -1- A.P. 1000 M. ten O. van het pompstation op 21.50 M. + A.P. 1500 M. ten W. daarvan.
De minder gunstige ligging van het watervanggebied
deed reeds in 1908 de Gezondheidscommissie betwijfelen,
of de waterleiding der stad wel voldoende capaciteit
had. In droge jaren naderde die reeds de grens. Het
volgende jaar werd dan ook een tarief vastgesteld.
waardoor de industrie praktisch werd gedwongen, zich
zelf te redden, wat de groote bedrijven hebben gedaan
door het aanleggen van eigen pomp- en zuiverinrichtingen. Het verslag der Kamer van Kooph. en Fabr.
sprak in 1912 de meening uit, dat de industrie zich eer
zou verplaatsen dan de hooge kosten dragen, verbonden aan het betrekken van water uit de gemeentelijke
leiding. Geen wonder, dat die massale onttrekking den
grondwaterspiegel beïnvloedt. Alleen in tijden van staking
en uitsluiting ondervinden vele kelders wateroverlast en
de oude stadsgracht, die vroeger. water bevatte, blees
bij een uitgraving vóór Benige jaren geheel droog.
Reeds vele jaren is het gemeentestuur er op bedacht,
de capaciteit der waterleiding op te voeren, daar zelfs
bij normalen regenval zeer beperkende bepalingen ook
in den winter het gebruik moeten drukken, dat per
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hoofd aanmerkelijk is gedaald, doch in totaal door den
groei der stad zeer is gestegen, vooral daar bijna alle
perceelen zijn aangesloten.
Verbruik per jaar en per inwoner in M3:
1908
1926

Zonder de fabrieken.
20.27
10.28

Met de fabrieken.
28.35
14.93

Totaal verbruik in 1VP : (14)
1908
1926

Particulieren.
262.186
480.411

Fabrieken.
264.048
217.326

Id. per dag en per inw. in L. (gerekend over het
totale verbruik):
1908
1926

Enschede.
77.70
40.70

's-Gravenhalte.
83
70.

De betrekkelijke geringere hoeveelheid, die de industrie
te 's-Gravenhalte afneemt, verkleint het verschil ; de
hoofdoorzaak daarvan moet dus worden gezocht in het
steeds sterker overwegen van de kleine verbruikers te
Enschede, die er allen door meters worden gecontroleerd, wat in Den Haag niet het geval is, en in de
beperkingen in het verbruik, die te Enschede gelden.
Tusschen 1909 en 1916 heeft een commissie van des-

kundigen nasporingen verricht om de watervoorziening
te verzekeren, doch haar voorstel, een vanggebied
onder Holten te stichten, is om de kosten niet uitgevoerd. Kort geleden zijn onder Losser, ten O. van de
waterscheiding, onderzoekingen gedaan, die, ondanks
de onzekerheid der grondwaterbeweging in de geologisch
zeer vermengde lagen, het vooruitzicht openen, de
productie der bestaande inrichting van 1.1 millioen M3.
te verhoogen met 400.000 a 600.000 M 3 . (is)
Veel hinder werd in den tijd van pompen en putten
door de huismoeders ondervonden van het hooge ijzeren kalkgehalte van het bodemwater. Ook voor de indu-
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strie zijn dan ook zuiveringsinrichtingen noodzakelijk (16),
De keuze van 1888 werd in hoofdzaak bepaald, doordat bij den stuwwal het zachte ijzerhoudende heidewater
betrekkelijk van beter hoedanigheid bleek dan dat meer
Westelijk aan den Kuipersdijk.
Tegenover alle bezwaren kan echter als gunstige
factor van de Enschedesche watervoorziening worden
aangemerkt, dat daardoor de stad, nooit door cholera
is bezocht (17).

V. DE AFWATERING.

Na de watervoorziening is ook de afwatering een
van Enschede's moeilijkheden, die nog op een eindoplossing wacht. De stad ligt op de W. helling van
den stuwwal in Oost -Twente. De hoogtelijn van 40 M.
ligt bij den spoorwegoverweg aan de Hengelosche straat
en ook even ten W. van den Kuipersdijk. ( 1 ) Dezelfde
hoogte heeft de bodem weer bij Glanerbrug. Daartusschen ligt een verheffing met als hoogste punt „Slotzicht" op 56.6 M. Naar het W. daalt de bodem bij
het Josink tot op 30 M. Deze helling naar het W.
wijst de richting der afwatering aan. De waterloopjes
stroomen in dit gebied allen Westwaarts, daarna naar
het N.W. Voor het Zuiden der gemeente is de Twekkelerbeek de afvoerweg, in het Noorden voeren verschillende beekjes het water naar de Waarbeek in de
richting van Hengelo. ( 2 ) Bij het verzamelpunt Exo
komt al dit water op de Regge. De groote niveau
verschillen veroorzaakten in de stad bij zwaren regenval
grooten overlast, en zoolang Enschede nog een plattelandsstadje was, liet men er vrijwel Gods water over
Gods akker loopen, doch met de ontwikkeling der stad
werd die toestand onhoudbaar. Reeds in haar verslag
over 1903 drong de Gezondheidscommissie op verbetering aan, maar in 1908 constateerde zij nog, dat
afloopend huishoudwater in drukke straten de trottoirs
vervuilde. De maatregelen, vooral sinds 1914 krachtig
doorgevoerd, hebben echter den achterstand ingehaald
en de stad is nu volledig gerioleerd.
Was daarmee de overlast in de stad gekeerd, daar
buiten klonken steeds luider de klachten over de ver-
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vuiling der Twentsche beken. De eigenaar van Twickel
sprak de gemeente zelfs aan voor de schade, die de
vervuilde Twekkelerbeek berokkende aan zijn landgoed.
Enschede wist door een dading een uitspraak in hoogste
instantie te voorkomen en betaalt sinds verscheidene
jaren een schadevergoeding van f 50 per dag aan den
eigenaar van het landgoed. Tot nu toe zijn de pogingen
tot verbetering niet afdoende gebleken. Het resultaat
van de installatie volgens het stelsel der Emscher Brunnen bleef beneden de verwachting, zoodat door proeven
met nareiniging door kunstmatige biologische behandeling en bevloeiing naar een oplossing moet worden gezocht, welke echter nog niet is gevonden.
Voor de normale afwatering verkeert Enschede in
een andere positie dan de lagere deelen van Twente.
Om den wateroverlast in die streken te keeren, werd
in 1883 opgericht het waterschap de Regge, aanvankelijk met het doel, de zomervloeden te beteugelen. Langzamerhand toch was door markenverdeeling, ontginning
en vervening de hoeveelheid water, die snel moest
worden afgevoerd, belangrijk grooter geworden. Tusschen 1894 en 1911 heeft het waterschap met hulp van
Rijk en Provincie de afstrooming verbeterd. Afdoende
geschiedde dit niet. Zoo bracht in 1927 een grasverpachting te Goor over 35 H.A. slechts f 33.30 op,
waar de kosten van den notaris nog af moesten. (3)
Met het toenemend gebruik van kunstmest was ook
het overstroomen in den winter nadeelig geworden. Het
waterschap heeft daarom in 1924 de belastingplicht, die
aanvankelijk slechts op 22.000 H.A. rustte, uitgebreid
over het geheele gebied, dat 114.000 H.A. groot is,
daarmee terzijde stellend den ouden regel : „Wien het
water deert, die het water keert". Ten koste van i 8
millioen hoopt het nu het gebied afdoend van water
te ontlasten, o.a. door intensief gebruik daartoe der
scheepvaartkanalen, waardoor het verzamelpunt bij Exo
minder zal hebben te verwerken. (4)
Reeds spoedig na het verschijnen van het RapportJ olles over den aanleg van het Rijn- Twente kanaal werd
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de aandacht er op gevestigd, dat de nieuwe kanalen
ook de afwatering zouden kunnen dienen (5).
De tegenwoordige plannen houden dan ook rekening
er mede, dat het gebied, ongeveer ten Z. van het kanaal
van Goor tot Enschede gelegen, het water daarop zal
loozen, zoodra de vervuiling der beken afdoende is
verholpen. Tot zoolang zal het door een duiker onder
het kanaal door geleid worden.
In het laatst van 1927 werd de industrie opgeschrikt
doordat het waterschap meende aan de verbodsbepalingen, vervat in art. 9 der keur, te moeten toevoegen,
dat het verboden is „faecaliën, vuile, verontreinigde of
vergiftigde vloeistoffen op de waterleidingen te loozen
of daarop af te voeren". De commissie, ingesteld door
verschillende belanghebbende gemeenten en het waterschap, om rapport uit te brengen betreffende het vervuilingsvraagstuk, heelt de vaststelling dezer bepaling
niet kunnen voorkomen, doch Ged. Staten onthielden
hun goedkeuring, waarop de beslissing van de Kroon
is ingeroepen. De hoop der commissie, dat de belanghebbenden door onderlinge samenwerking het best tot
oplossing der moeilijkheden zouden kunnen geraken,
schijnt door het waterschap, dat waarschijnlijk de financieele gevolgen duchtte, niet te worden gedeeld. In de
toekomst zijn wrijvingen tusschen de industriesteden en de
plattelandsbelangen daardoor niet uitgesloten, wat reeds
bij de verkiezingen voor het afdeelingsbestuur Berflo
tot uiting kwam (6).
De belanghebbende gemeenten hebben intusschen met
medewerking van Rijk en Provincie op 17 Juli 1929 te
Almelo, dat in steeds erger mate door de stankplaag
wordt gehinderd, een studiecommissie ingesteld, die door
verder onderzoek en proefneming zal trachten een technische en flnancieele oplossing te vinden voor het
vraagstuk der waterverontreiniging in het stroomgebied
der Regge ( 7 ).

B. DE STAD ENSCHEDE.
I. DE TOPOGRAFIE.

Bij de aardrijkskundige beschrijving van Twente
hebben wij ons bepaald tot de physische factoren, die
het economische leven van Enschede beïnvloedden.
Richten we ons nu tot de stad zelf en tot haar verkeerswegen, dan treden daarbij de invloeden van de
natuurlijke gesteldheid meer terug.
Zij, die zich met de oudste geschiedenis der stad
hebben bezig gehouden, gaan uit van de meening, dat
Enschede zich heeft ontwikkeld uit een hof. ( 1 ) Waarschijnlijk doelen zij daarbij niet op de ontwikkeling der
rechtsverhoudingen. Hadden zij ook dit criterium voor
oogen, dan zou de oude hofrechttheorie, door von
Below met zooveel nadruk bestreden, een taai leven
hebben. Zij wenschen eer in het licht te stellen, dat
h.i. de topografie nog spreekt voor de ontwikkeling uit
een hoofdhoeve, die gelegen heeft tusschen Langestraat
en Walstraat. Ten O. daarvan verrees later de burcht.
Het was bisschop Rudolf van Diepholt, die in 1494
de stad de omwalling gaf, welke gedurende 4 eeuwen
vrijwel haar grens vormde en die nu nog in den plattegrond is terug te vinden in de Zuider- en Noorderhagen, die eens buiten om de gracht lagen. De wederopbouw der stad na den brand van 1862 heeft ook in
hoofdtrekken de regelmatige ellips bewaard, welke wij
reeds vinden op de oudst bekende stadskaart, die van
Jacobus van Deventer (pl.m. 1565). De hoofdstraat loopt
tusschen de voormalige hoofdhoeve en het burchtterrein
en volgt dan Oostwaarts de Zuidzijde van dit laatste.
Slechts twee poorten, de Veldpoort en de Eschpoort,

Plattegrond van Enschede naarOacobus van Deventer (± 1565)
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gaven toegang binnen de omwalling, die, in één stuk
opgeworpen, een ellips vormde met assen van 350 à
400 M., waarbinnen de zijstraten zich aanpasten aan
het verloop der versterking. Deze organische bouw viel
ook Willem de Clercq op, die daardoor schreef : „Enschedé est beaucoup plus bátie dans le dessein d'en
faire une wille qu' Almelo" ( 2 ), wat bij een vergelijking met
andere Twentsche plaatsen ook het geval blijkt. Een
belangrijk handelscentrum is Enschede nooit geweest.
Daarop wijst de loop der oude verkeerswegen uit Westfalen en Hannover, die na het opkomen van Amsterdam
wel levendiger werden ( 3 ), doch buiten de stad omgingen.
Was Enschede een handelsplaats geweest, licht had de
koopman in de hoop op gewin, de stadslasten niet op
die wijze ontgaan. Van veel belang was er dus de
tusschenhandel niet, daarop wijst trouwens ook de
omstandigheid, dat Enschede niet aan de groote postwegen lag, en Benige kracht ging van het stadje niet
uit. Dat de Bisschop het in 1494 versterkte is zeker
wel een bewijs daarvan. Levenskrachtige steden zorgden
daarvoor zelf. Economisch gelukte het Enschede ook
niet, de omgeving te beheerschen, zooals b.v. Dordrecht
vermocht ( 4 ). De poging van Enschede in de 16de eeuw,
om de Lonneker boeren te dwingen, zich alleen in de
stad van bier te voorzien, liep op mislukking uit, doch
doordat zulke pogingen schipbreuk leden, werd het
landelijk handwerk in Twente door sterke stedelijke
gilden niet doodgedrukt, en kon het in later tijd
als grondslag der economische ontwikkeling dienen.
De stad had ook moeite, haar rechten tegen den
Drost te handhaven ( 5 ). Zitting in de staten der Provincie heeft ze nooit gehad onder de Republiek. In 1748
telde ze niet meer dan 1503 en nog in 1830, kort voor
de industrieele opleving, slechts 3253 inw. Sedert zij in
1325 haar stadsbrief ontving, hadden de economische
factoren de stad dus niet kunnen opheffen, al was door
de eigenaardige organisatie van haar nijverheid reeds
in de 18de, doch vooral in den aanvang der 19de
eeuw, haar beteekenis grooter dan het bevolkingscijfer
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zou doen vermoeden. Rondom de stad toch werkten in
1819 omstreeks 5000 getouwen voor de stedelijke
ondernemers. Desondanks moest de burgemeester in
1814 bij den gouverneur der Provincie klagen over
achteruitzetting, waardoor Enschede niet in de Staten
was vertegenwoordigd ( 6 ).
De conservatieve elementen, die bij den herbouw
der stad in 1862, na den brand, wisten door te zetten
dat in hoofdzaak aan het oude stratenplan werd vastgehouden, zijn er oorzaak van, dat de bochtige hoofdstraat en de nauwe zijstraten later in het centrum het
verkeer zeer zouden bemoeilijken. Wel prees een
schrijver in 1871 het herbouwde Enschede als keurig
uit zijn asch herrezen ( 7 ), doch Graandijk, die van
1859-1862 predikant was te Borne, waarschuwt ons,
er niet te veel van te verwachten ( 8 ). Hij miste er de
lange, rechte en breede straten der moderne stad en
het zal wel spot van hem zijn geweest, toen hij naast
het spiegelglas „de bekende gegoten krullen en versierselen van portlandsch cement" roemde.
Aanvankelijk vond buiten de stad de bebouwing
langs de hoofdwegen plaats, doch de loop daarvan
maakt nu het verkeersprobleem lastig. Aan verschillende zijden toch vereenigen deze zich, kort voor ze het
centrum bereiken, waardoor een opstopping ontstaat,
die nog wordt verergerd, doordat op de plaats der
oude poorten deze straten rechthoekig de stad inbuigen.
Om dit verkeer te ontlasten, ontbraken parallelstraten
in de sectoren, waarbinnen een stelsellooze bebouwing
dreigde ( 9 ), en tevens bestond een tekort aan dwarse
verbindingen. Onderwijl steeg het inwonertal der gemeente, dat in 1860 met de aangebouwde gedeelten op
het gebied van Lonneker, die later geannexeerd werden,
ongeveer 8000 bedroeg, in 1904 op 29510. Om te
voldoen aan de woningwet van 1901 werd in 1907
een uitbreidingsplan vastgesteld, waarbij als hoofddoel
voor oogen stond, een woonstad te ontwerpen voor
100.000 inwoners, welk aantal men verwachtte, dat de
de stad omstreeks 1944 met de aangebouwde deelen
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van Lonneker zou tellen. Dit getal bedroeg in 1928
ongeveer 62.000 en was dus sinds 1904 vrijwel verdubbeld. De schatting voor 1944 schijnt derhalve niet te
hoog gesteld. Tevens werd in het plan ook gedacht
aan verkeersverbeteringen door het ontwerpen van
radiale straten en verbindingen daartusschen. Als voornaamste kenmerk werd een rondweg getraceerd van
omstreeks 28 M. breedte, die nu met enkele wijzigingen
in hoofdzaak is tot stand gekomen en van 750 tot
1500 M. buiten het centrum verloopt.
In den laatsten tijd is vooral door de onvoorziene
verkeersfactoren critiek opgekomen tegen het plan van
1907 ( 10) en werd twijfel geuit, of de rondweg als verkeersader wel zou voldoen, zoolang zij geen gordel
vormt om een city. Dit karakter heeft echter het centrum nog niet. Een onderzoek in 10 der voornaamste
straten toonde aan, dat daar woonden :
jaren
Bewoners

1890
2170

1900
2039

1913
2158

1927
1942

Hierbij moet worden rekening gehouden met de dalende gezinsgrootte. Zoo gaf een telling van eenige
huizengroepen buiten het centrum :
Jaren
Bewoners
Bewoners

1890
143
144

1927
92
119

De daling in het centrum getuigt dus zonder meer
niet voor een cityvorming ; al worden ook eenige woningen ingericht voor kantoren of zaken, in vele gevallen blijft het perceel daarbij toch bewoond.
Moge het steeds honger eischen stellend verkeer niet
in alle opzichten zijn wenschen bevredigd zien, Enschede
heeft door zijn rondweg een groenen gordel verkregen,
die tevens voor velen de woninggelegenheden schiep,
welke de ontwerpers niet in de laatste plaats beoogden.
Daarbij hebben de voorschriften der bouwverordening,
welke in de wijken buiten de oude stadsgrenzen van
1884 als regel slechts den bouw van eengezinswoningen

30

DE TOPOGRAFIE

toelaat, die gewoonlijk met niet meer dan vier aanéén
staan, de stad veel van haar landelijk aanzien doen behouden.
Van de oorspronkelijke industrieele inrichtingen binnen
de oude stadsomwalling is niets meer over. Slechts
enkele oudere fabrieken liggen nog zonder spoorwegaansluiting aan den buitenrand van den ouden kern,
doch de meeste industrieën hebben zich gericht naar
de spoorwegen. Een zeer belangrijke reeks ligt langs
de hoofdlijn, die vroeger ten N. van de stad lag, doch
die nu, als ernstige belemmering van het verkeer, van
Oost naar West dwars er doorheen gaat. Langs de
lijnen naar Oldenzaal en Ahaus liggen ook belangrijke
bedrijven. Deze verspreiding der industrie in verschillende richtingen heeft het voordeel, dat de binnenstad
het aanzien eener fabrieksplaats voor een groot deel
mist, terwijl de woningbouw tusschen de industrie terreinen den arbeiders meer gelegenheid schenkt, in de
nabijheid te wonen van de fabriek, in welke zij arbeiden.
Een nadeel is echter, dat ondanks de bestrijdingsmaatregelen, op enkele punten stofverspreiding en, bij vochtig
weer, roetneerslag eenigen hinder kunnen veroorzaken.
Komen in de toekomst de havens gereed, aan het
eindpunt van het te graven kanaal ten W. der stad,
dan zal ongetwijfeld een nieuwe oriëntatie op dat punt
gericht worden, en het waarschijnlijk in nog grooter
mate toepassen van electrische kracht het bezwaar ondervangen, dat een in het W. geconcentreerde industrie
de Oostelijk gelegen stad bij de overheerschende windrichting met haar rook hindert.
alvorens echter het graven der kanalen Enschede tot
het ontwerpen van een nieuw uitbreidingsplan zal noodzaken, zullen de gemeentelijke grenzen moeten worden
verlegd, waartoe Enschede sinds jaren pogingen aanwendt. De toekomstige haven is n.l. geprojecteerd op
het gebied van Lonneker, waarbinnen Enschede a.h.w.
een enclave vormt van 682 H.A., wat met meer Twentsche stadjes het geval is. Voor Enschede ligt de oorzaak dezer verhouding hierin, dat het voor eeuwen als

DE TOPOGHAFIE

31

centraal gelegen marke uit een landgericht werd geëximeerd.
Wel werden in 1810 de Eschmarke en de stad tot
één mairie vereenigd, doch reeds in 1819 volgde een
scheiding, waarbij Enschede binnen een zeshoek van
61 H.A. werd teruggedrongen. Van Hogendorp, die
de toenmalige van de stad uit georganiseerde landelijke
industrie zeer bewonderde, betreurde dit uiteenvallen
van gebieden, die zoo zeer in economische wisselwerking stonden. Reeds in 1837 deed Enschede een poging
tot verruiming van zijn grenzen, waarschijnlijk daartoe
geprikkeld door de stichting der Stoomspinnerij en van
De Maere's Bontweverij even buiten zijn gebied. Lonneker was wel geneigd tot tegemoetkoming, „om daarmede deze stad in haar met recht verkregen eer en
aanzien te ondersteunen", mits Enschede de te derven
inkomsten vergoedde, ( 11 ) doch de toestand bleef onveranderd tot in 1876 weer de klachten werden vernomen,
dat de stad binnen te nauwe grenzen zat gedrongen. (12)
Het annexatieverlangen vond bij de inwoners van Lonneker, waarvan velen de stadslasten en de schutterplichten vreesden, niet veel steun. De stad sloot in 1878
zelfs de toegang der stadsscholen voor de Lonneker
jeugd en de Groote Societeit weerde de ingezetenen der
buurgemeente. Eerst in 1884 kwam de door Enschede
gewenschte verandering, waardoor het zijn gebied uitzette van 61 H.A. op 682 H.A. en het aantal inwoners
vermeerderde met 6317. Reeds in 1896 heette het echter
weer in een adres der Kamer van Kooph. en Fabr.
aan den Minister van Binnenl. Zaken, dat Enschede
grootendeels bebouwd was en de grondprijzen er daardoor honger waren dan in Lonneker, waardoor de industrie wel genoodzaakt was, daarheen voor uitbreiding
het oog te slaan. Langzamerhand ontstonden ook weer
tegen den buitenrand van Enschede arbeiderswijken,
o.a. een belangrijke aan de Oostzijde. Van de 26616
inw. die Lonneker op 31 Dec. 1928 telde, woonden er
ruim 12000 in de onmiddellijke nabijheid van Enschede
en sinds 1906 betrekken verschillende deelen van Lon-
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neker lichtgas en water van de inrichtingen der centrale gemeente.
Van de zijde dezer laatste, die in 't begin van 1928
nog slechts beschikte over 27 H.A. voor haar woningbouw, ontstond een groote druk op de grenzen. Daardoor
wordt ook verklaard de zeer snelle bevolkingsaanwas
van Lonneker, die het perspectief opent, dat eerlang niet
Enschede Lonneker, maar Lonneker Enschede zal opslokken. Het aantal inwoners toch van Lonneker beliep
op 1 januari
23718
1927
21927
1923
24641
1928
22197
1924
26617
1929
22331
1925
1929 (1 Juli) 27509
22913
1926
De pogingen van Enschede tot samensmelting in
1919 mislukten, doch in 1926 hervatte Enschede deze,
om het steeds benauwder keurslijf te verruimen door
samenvoeging, of, desnoods, door een grensverlegging,
waardoor zijn gebied zou worden vergroot met een
gordel van 5000 H.A. (13) Daarop zou het onafhankelijk
maatregelen kunnen treffen voor den volkswoningbouw
en de uitbreiding der industrie, alsook voor, een uitbreidingsplan in verband met den havenaanleg en de
verruiming der stationsemplacementen. Vele gemeentelijke inrichtingen en gebouwen der beide gemeenten
liggen nu reeds op het gebied der buurgemeenten.
Enschede is verder voor Lonneker in alle opzichten
het economische centrum, terwijl de bevolking der voormalige plattelandsgemeente voor het grootste deel in
de stedelijke industrie haar bestaan vindt. Om al deze redenen acht Enschede het noodig, dat alle openbare maatregelen, tenminste voor zoover zij de stad en haar
naaste omgeving betreffen, van één macht uitgaan.
Daardoor zouden toestanden worden voorkomen als bij
de electriciteitsvoorziening, waartoe nu rondom Enschede
een apart net voor Lonneker is aangelegd. Lonneker
wenscht Enschede in zooverre tegemoet te komen,
dat Enschede een strook in het Z. en Z.W. krijgt voor
volkswoningbouw, in welk voorstel de stad niet wil
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treden, omdat ze niet alleen de lasten wil dragen. Nu
n.l. door het betere verkeer meer en meer gegoede
stedelingen zich op het land vestigen, acht Enschede
zich benadeeld door de uittocht van vermogenden, die
zich vooral een woning kozen in de strook ten N. der
stad. Zoo constateerde zij de verplaatsing van 17 personen met een gezamenlijk inkomen van f 3.3 millioen
en vreesde, dat nog 9 met een totaal inkomen van f 1.8
millioen zouden volgen, door welk verlies de stad zich
bedreigd acht in de uitoefening van haar sociale functie.
Terwijl te Enschede de wensch tot annexatie eenstemmig wordt geuit, voelt in Lonneker alleen een
gedeelte der arbeidersbevolking er voor. Het is
echter twijfelachtig, of bij den grooten principieelen
tegenstand, die elk voorstel tot annexatie tegenwoordig
in de Volksvertegenwoordiging vindt, Enschede binnen
afzienbaren tijd zijn wensch zal zien vervuld, waarheen
echter de verdere ontwikkeling en de daardoor steeds
grooter noodzakelijkheid tot nauwe samenwerking wel
wijzen.
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II. DE WEGEN.

De ligging ver van de Westelijke provinciën, waar
een belangrijk deel van het Enschedesche fabrikaat werd
gesleten en waar tevens de zeehavens lagen, remde
de industrieele ontwikkeling door het gebrek aan behoorlijke verbindingen ( 1 ) en handhaafde langen tijd
het landelijk karakter tot in de briefwisseling. Wie een
adres als zakengeheim wilde bewaren en niet prijsgeven
aan de openbaarheid van de tafel bij den posthouder,
deed daarom zijn brieven te Hengelo posten. (2)
De ligging in een hoek der provincie voor het arme
Munsterland zal er wel toe hebben geleid, dat de groote
postweg Noordelijker in Twente lag, zooals ook het
geval is met den voornaamsten spoorweg. Nog is voor
de meeste treinen Enschede een eindstation. Het verkeer per auto richt zich ook vooral naar het N.W.
zooals wel blijkt uit de cijfers der verkeerstelling op de
Rijkswegen in 1926, waarbij op één dag passeerden :
EnschedeHengelo
Bespannen voertuigen
Automobielen . .
Motorrijwielen . .
Gewone rijwielen .

95
513
72
1813

EnschedeGlanerbrug
104
140
29
3160

's GravenhageHoornbrug
615
2764
532
8633

Het drukke rijwielverkeer op den weg naar Glanerbrug — deze weg is wat dit betreft no. 8 der Rijkswegen -- wordt veroorzaakt door de vele arbeiders,
die te Glanerbrug wonen, doch in de Enschedesche
fabrieken werken.
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Oudtijds waren de wegen in Twente berucht.
Levensgevaarlijk voor menschen en paarden heetten ze
in 1800 ( 3 ). In 1812 konden de paarden voor De
Clercq's wagen te Almelo alleen stapveets voort en de
Regge moest bij Rijsen in den wagen worden overgestoken. Bij Friezenveen moest hij zelfs zijn schoeisel
in de modder achterlaten, Ook Van Hogendorp's ervaringen waren niet beter, evenmin die in later tijd van
Boom ( 4 ). Van Hogendorp ried aan, veldkeien aan te
wenden, die hij ongemeen geschikt achtte. Staring vond
daarmee den weg naar Oldenzaal verhard, doch zijn
lof, waarmee weinigen zullen hebben ingestemd, zag
tevens de groote mazen over het hoofd, die er in het
nominale wegennet waren ( 5 ). Omstreeks 1880 waren
dan ook verschillende buurtschappen 's winters nog
onbereikbaar ( 6 ). Laddertjes gaven oudtijds rondom Enschede den voetganger gelegenheid, op den berm te
vluchten ( 7 ). Nog in 1905 klaagt het verslag der Kamer
van Kooph. en Fabr., dat het bezoek der bewoners
van de buurtschappen aan de stad werd gedrukt door
de slechte wegen, en het kon iemand toen bij avond
nog overkomen, dat hij plotseling den weeg geheel kwijt
was ( 8 ). Tot voor een 15-tal jaren waren rondom
Enschede alleen de hoofdwegen verhard en de onderhoudskosten aan de overige besteed, gaven vooral in
natte zomers weinig voldoening. Hier en daar geeft de
toestand in Lonneker nog aanleiding tot klachten. Toch
zijn tusschen 1911 en 1926 door gemeente en provincie
op het gebied van Lonneker 8090 K.M. wegen verhard of grondig verbeterd.
De aanleg der groote verkeerswegen begon pas laat.
Van Hogendorp ondervond in 1819, dat de groote
Rijksweg van Deventer op Hengelo grootendeels nog
„op het papier Bestraat" was. De straatweg op Hengelo
waarmee die naar Glanerbrug één geheel vormde, werd
in 1849 voltooid door een particuliere onderneming, en
ging eerst na aflossing der opgenomen gelden aan het
Rijk over. De verharding der wegen naar Oldenzaal en
Haaksbergen kwam resp. in 1843 en 1856 gereed (9).
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Van hoe groote beteekenis de verbetering der wegen
ook voor het platteland is, blijkt uit de transportkosten
van de zuivelfabriek „Salland", die per 100 L. op den
rit Bruchterveld uitbetaalde in 1920 langs een bazaltweg
f 0.25 en in 1914 langs een zandweg f 0.50 (lo),
Langen tijd is na de komst der spoorwegen het
wegenvraagstuk minder dringend geweest, doch de
groote verkeersrevolutie der laatste jaren heeft het weer
op den voorgrond gebracht en met voldoening ziet dan
ook Enschede, dat het Rijk de verbetering der groote
verkeersader naar de stad ter hand heeft genomen.

III. DE WATERWEGEN.

Niet alleen waren de landwegen slecht, maar het gemis
aan goede waterwegen werd nog sterker gevoeld en het
bezit hiervan verzekerde eeuwen lang de hegemonie aan
de IJselsteden. Alleen bij gebrek aan beter maakte
men zoo goed en zoo kwaad als het ging de kleine
stroompjes dienstbaar aan de scheepvaart, doch voor
Enschede had dit een zeer geringe beteekenis, daar
het aan geen enkel daarvan lag. Nog in 1860 was het
dichtstbij gelegen, eenigszins bevaarbare, water de Twickelsche vaart, op drie uur afstand, die alleen bij hoog
water bruikbaar was. ( 1 ) Eigenlijk kwam toen alleen het
vijf uur ver gelegen kanaal van Almelo naar Zwolle
als waterweg eenigszins in aanmerking. Geen wonder,
dat de klacht van 1860 niet nieuw was. Reeds in 1800
klonk ze en van de vele plannen, voor dien tijd ontworpen, was alleen dat der Twickelsche vaart uitgevoerd. ( 2 ) De vooraanstaande fabriqueur J. B. Bljdenstein had al in 1796 onder verwijzing naar de Engelsche
voorbeelden instemming betuigd met bestaande ontwerpen en in 1820 pleitte hij weer voor betere waterwegen. ( 3 ) De wenschen waren soms bescheiden. Hengelo
hoopte voor f 6000 een bevaarbare aansluiting te krijgen
op de Twickelsche vaart. Deventer wenschte de Schipbeek bevaarbaar te maken voor scheepjes van 2 a 3
last ! ( 4 ) Dat wijst wel op wantoestanden. Van Hogendorp gebruikte voor zijn koets dan ook de droge
bedding en reed dwars door de Vecht, als om te bevestigen, wat Almelo beweerde, dat de Benige verbinding
te water op Zwolle weldra door de postkoets zou
kunnen worden gebruikt. (3) Geen wonder, dat de scheepvaart van Twente Boom de opmerking ontlokte, dat
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men er de kunst verstond, te varen waar geen water
was. ( 6 ) De scheepjes, die deze ongewisse wateren
bevoeren, hadden slechts enkele lasten laadvermogen
en vaak legden de schippers dammetjes in het water,
om dit op te stuwen, waarna zij ze doorstaken om een
eind mee af te drijven: Zoo voeren ze met de spade
in de hand of wachtten in de herbergen tot de elementen
gunstiger werden. ( 7 ) Omstreeks 1848 behoorden in het
arme schippersdorp Enter nog wel 100 dezer vaartuigjes
thuis, potten of zompen genaamd. ($) Hun aantal liep
na den spoorwegaanleg snel terug in de 60er jaren,
doch de predikant bad er omstreeks 1870 nog voor
„onzen handel en scheepvaart". Nog een tiental jaren
daarna werden jute en kolen van het station te Goor
door die scheepjes wel naar Rijssen gevoerd. ( 9 ) In 1847
voeren er op den beneden Schipbeek een zestal, welke
met hun opboeisels 6 ton laadvermogen hadden bij een
diepgang van 6 palm, ( 10) Nijverdal kon echter meestentijds slechts met halve lading en dan nog door opstuwing worden bereikt.
Toen Almelo in 1885 zijn kanaal kreeg, waartoe ook
de f 450.000 waren aangewend, welke eerst als waarborgsom voor een niet uitgevoerde spoorwegconcessie
hadden gediend, genoot die plaats daarvan beduidende
voordeelen. ( 11 ) Zoo bedroeg in 1861 de prijs van 10
ton Ibbenbiirensche kolen te Enschede nog f 116, ofschoon tot Rheine spoorwegtransport mogelijk was. In
Almelo daalde door het kanaal de prijs der Engelsche
kolen tot f 90 en de garens betaalde men er met f 30
per 10.000 K.G. minder dan te Enschede. Dit droeg
er toe bij, dat in 1861 te Almelo en Nijverdal reeds
2400 looms werkten, en te Enschede pas 858. ( 12) Langzamerhand is de beteekenis van de Overijselsche kanalen
voor de industrie gedaald. Pogingen tot verruiming
mislukten en Almelo ziet dan ook reikhalzend uit naar
het oogenblik, dat het Rijk de verbetering zal terhand
nemen.
Enschede werd door den spoorwegaanleg in 1865
voorloopig tevreden gesteld, doch in 1895 kwam het

DE WATERWEGEN.

39

vraagstuk van het verkeer te water er weer ter tafel
in de Kamer van Kooph. en Fabr. In 1906 besloot dit
lichaam, de zaak in studie te nemen en van dat jaar af
is ze aan de orde gebleven. Een belangrijke stap vooruit
was de instelling der Staatscommissie-Dolles in 1914, die
in 1917 haar rapport uitbracht. Na gezette overweging
kwam zij met een, van de vele door belanghebbende
steden ingediende ontwerpen, afwijkend plan. Zij achtte
het n.l. gewenscht, het kanaal op den Boven-Rijn te
doen aansluiten. Bij de toenmaals in uitvoering zijnde
normaliseering van den Ijsel werd gestreefd naar een
diepte van 2 M. bij N.L.W. tusschen Zutfen en den
IJselkop, terwijl de commissie wenschte, dat Twente
bereikt zou kunnen worden door schepen van 2.40 M.
diepgang, die bij een breedte van 8 M. en een lengte
van 60 M. onbelemmerd konden varen, wat bij laag
water op den Boven-IJsel niet steeds verzekerd zou zijn.
Tevens gaf de hooge aansluiting nog het voordeel, dat
ze uitmondde op den grooten weg voor den Rijnvaart,
dat het te overwinnen hoogteverschil geringer zou
zijn, wat ook voor de voeding gewenscht was, en dat
tot Almelo en tot voorbij Goor de hoogtelijn van
10 M. + N.A.P. zou kunnen worden gevolgd. De later
ter hand genomen verbinding met Zuid-Limburg gaf
via Lobith ook een korten weg naar ons mijngebied.
De nader uitgewerkte plannen voorzagen in een
kanaal van den Rijn bij Lobith in Noordelijke richting
tot Almen en van daar naar het Oosten tot Enschede,
een verbinding van den IJsel bij Zutfen met het kanaal
bij Almen en zijtakken naar Almelo, Borne en Oldenzaal. De kanalen werden ontworpen voor schepen van
600 ton, doch bij de onteigening zou rekening worden
gehouden met een eventeele verruiming voor schepen
tot 2000 ton.
Toen den Oden November 1919 de wet betreffende
den aanleg dezer kanalen in het Staatsblad verscheen,
kon Twente meenen, dat de lang gekoesterde wensch
weldra in vervulling zou treden, te meer, daar de gestelde voorwaarde, dat belanghebbenden f 6.5 millioen
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zouden bijdragen in de kosten, welke de Staatscommissie voor het kanaal Lobith-Enschede m et de zijtakken naar Almelo en Oldenzaal op f 23.4 millioen had
gesteld naar het prijsniveau van 31 Juli 1914, spoedig
geen beletsel meer was. Enschede en Lonneker hebben
daartoe in ruime mate bijgedragen, de gemeenten met
resp. f 795.936.30 en i 172.248.70, de particulieren met
f 907.965, in totaal dus met f 1.876.150 of 28.8 pCt.
van de verlangde totale bijdrage. (Voor den zijtak naar
Borne zal een extra bijdrage van f 500.000 van belanghebbenden nog noodig zijn).
Toen echter na het aannemen der wet de toestand
van de Rijksfinanciën tot bezuiniging noodzaakte, werd
de uitvoering der plannen verschoven. De Staatscommissie had zich door de vele onzekere factoren er van
onthouden, een rentabiliteitsrekening te geven, doch er
op gewezen, dat kolen en ruwe katoen den waterweg
wel zouden kiezen, evenals zware producten der metaalnijverheid, bouwmaterialen, voedings- en meststoffen.
De meeste stukgoederen zouden echter vrij zeker den
spoorweg de voorkeur blijven geven. In 1926 verzocht
de aarzelende regeering aan het Comité, dat in Twente
de uitvoering der kanaalplannen voorstond, nadere gegevens betreffende de rentabiliteit, wat Benig opzien
baarde, daar zulke berekeningen niet bij andere groote
openbare werken, o.a. de kanalen in het Zuiden, en evenmin bij vele andere uitgaven ten laste van het Rijk,
waren verlangd, vooral niet in een zoover gevorderd stadium, waarbij de belanghebbenden hunnerzijds
aan de voorwaarden, die de wet stelde, hadden voldaan. Voor het Bureau van den Rijkswaterstaat te
Zutfen maakte Ir. C. Wolterbeek een rapport op, dat
in handen werd gesteld van de commissie-Patijn. Dit
rapport stelde de jaarlijksche voordeelen en kosten op
f 6.8 millioen en f 2.5 millioen ( 13). De commissie zelve
kwam tot de conclusie, dat in 1945, wanneer het kanaal
zijn plaats in het economische leven zou hebben ingenomen, het nog niet rendabel zou zijn, doch dat dit in
de verdere toekomst wel was te verwachten ( 14). Ook
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van de zijde van den landbouw had men zich aan een
berekening gezet en in een adres aan de regeermg op
15 November 1927 de jaarlijksche besparing aan vervoerkosten alleen voor dezen tak van bestaan op f 804.000
geschat.
Naast deze min of meer speculatieve berekeningen hebben de voorstanders der uitvoering steeds in het licht
gesteld, dat de verbetering der verkeerswegen en de
verbindingen met de zeehavens en de mijnstreken, behalve
de mogelijke financieele voordeelen, in ieder geval de
prikkel geven tot uitbreiding der bestaande industrieën
door de zekerheid, dat deze onder de gunstigst mogegelijke verkeersverhoudingen den concurrentiestrijd zullen
kuunen voeren.
Als bijkomstige factor gold in Enschede, dat de regeering er de immigratie van Drentsche gezinnen had
aangemoedigd door de belofte, dat de volwassenen,
die in de textielindustrie niet meer konden worden te
werk gesteld, aan de kanaalwerken zouden kunnen
arbeiden.
Het was dan ook met algemeene voldoening, dat men
te Enschede kennisnam van het pers-communiqué der
Regeermg op 28 Maart 1928, waarbij deze mededeelde,
dat de werken zouden worden aangevat.
De bedoeling is, dat allereerst wordt aangelegd het
21 K.M. lange gedeelte van Zutfen tot de grens der
provincie Gelderland en Overijsel. Het gedeelte tusschen Almen en Lobith zal pas worden gegraven, als
de noodzakelijkheid ervan aan de hand der inmiddels
opgedane ervarigen zal zijn gebleken. De uitmonding
bij Zutfen, waartegen in 1917 bezwaren werden geopperd door den lagen waterstand van daar tot den
IJselkop, is mogelijk geworden, doordat inmiddels de
diepte bij N. L. W. overal tot op meer dan 2.46 M. is
opgevoerd.
In den zijtak van Zutfen komt een sluis om de
schepen te brengen van den IJsel (laagste waterstand
bij den mond van het kanaal 2.10 + N.A.P., hoogste
8.55 M. + N.A.P.) naar het kanaalpand op + 10 M.
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N.A.P. Het voedingswater moet bij Zutfen over een
gelijke hoogte worden opgemalen, doch meestentijds
hoopt men dat te Lochem uit den Berkel te verkrijgen.
Bij Delden verlaat de Oostwaartsche tak de hoogtelijn van 10 M. + N.A.P. en stijgt de waterstand op
16 M. + N.A.P. Bij Hengelo ligt deze op 23 M., bij
Enschede op 27.5 M. en bij Oldenzaal op 35 M. -i-N.A.P.

IV. DE SPOORWEGEN.
De ellendige verkeerstoestanden deden de industrie
spoedig de aandacht richten op de voordoelen van een
spoorweg. Zoo wezen reeds in 1837 de commissarissen
der Enschedesche Stoomspinnerij daarop. Zij hadden
een reis naar de mijnen te Ibbenbiiren gemaakt, doch
daar was hun gebleken, dat de prijs der vracht driemaal die der kolen zou bedragen bij gebrek aan goede
verkeerswegen. Het volgende jaar werkten de Enschedesche ondernemers mede tot het oprichten van een
stoomvaartlijn van Zwolle op Hull en bij herhaling
bloei de stad klagen over de transportmoeilijkheden (1).
De spoorwegconcessie, die in 1845 Twentenaren verkregen, leidde niet tot den aanleg en nog bijna 20 jaar
zou Twente moeten voortsukkelen met verkeerswegen,
welke een vergelijking met die van het bergachtige
Zwitserland niet konden doorstaan ( 2 ). Zelfs de ondernemenden C. T. Stork gaf soms den moed op en verzuchtte, dat zijn jongens zich dan maar elders moesten
vestigen (3).
Reeds het doortrekken der Duitsche lijnen tot Rheine
in 1851 was in Enschede de prikkel geweest, om aandacht te schenken aan de uitbreiding van de stoomkracht in de weverij ( 4 ), en dat ook het dagelijksch leven
nog vele jaren later in afgelegen Twentsche dorpen door
de komst van den spoorweg anders werd gericht, vernemen
we door de Enquéte in 1890 uit Haaksbergen, waar voor
dien tijd alle loonen in Pruisisch geld werden uitbetaald,
wat eerst door den spoorweg ten deele veranderde (5).
De onderlinge wedloop der Twentsche steden eindigde,
toen na Minister van dall's optreden de onzekerheid
een einde nam. In 1865 kreeg Enschede over Hengelo
verbinding met Zutfen. Vier treinen daags naar Hengelo
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schijnen voor het personenvervoer, dat in 1866 aanving,
voldoende te zijn geweest ( 7 ), en het duurde tot 1912
voor dit traject dubbel spoor kreeg.
Eerst in 1875 kwam de verbinding naar Munster gereed, dank zij din steun van Enschede en de Enschedesche Fabrikanten. Particulieren brachten in 1865 de
verbinding Almelo-Salzbergen tot stand, doch de route
naar Amsterdam liep over Zutfen en Arnhem, tot in
1870 de H. IJ. S. M. concessie kreeg voor den spoorweg
van Amsterdam over Amersfoort naar Zutfen. Deze
maatschappij drong door de exploitatie der lijn Winterswijk—Enschede in 1885 in Twente door, langs welken
weg Enschede een kortere verbinding met het kolenbekken bij Gelsenkirchen kreeg, waarop reeds jaren de
aandacht was gevestigd. Tot zoolang had de weverij
te Neede haar kolen per kar uit Hengelo en Enschede
moeten aanvoeren ! ( 8 ) In 1890 begon de H. Ij. S. M.
ook de exploitatie der lijn Enschede—Oldenzaal, waarvoor de concessie was verkregen door G. J. v. Heek
en E. Jannink Gzn., terwijl in hetzelfde jaar de lokaalspoorweg Apeldoorn-Almelo werd omgebouwd tot
onderdeel der hoofdroute naar Noord-Duitschland, waarbij Enschede door zijn ligging in den Z.O.-hoek met
een zijlijn aansloot. Wel heelt voor den oorlog een
sneltrein geloopen op de route Amsterdam—EnschedeMunster, doch nog in 1929 was deze verbinding niet
hersteld. Den 21 sten Mei van dat jaar werd dan ook
te Gronau een gemengd Nederlandsch-Duitsch-comitë
opgericht, om voor een doorgaande treinverbinding van
Amsterdam over Enschede, Munster. Dortmund en
Cassel naar Erfurt te ijveren (9).
In 1894 deed Enschede, met het oog op het kolenvervoer, een nieuwen stap. De burgemeester en de twee
hierboven genoemde fabrikanten verwierven toen de
concessie tot den aanleg van den spoorweg naar Ahaus.
Tegenwoordig is het station Enschede Zuid aan deze
lijn, die voor het personenverkeer nooit van veel
belang is geweest, van meer beteekenis geworden voor
het goederenverkeer, doordat de overige emplacementen
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overvoerd geraken en in de omgeving van dit station
verschillende nieuwe fabrieken verrezen. In 1928 waren
voor dit punt de verkeerscijfers :
Aankomst Vertrek
Personenverkeer
4.557
4.001
Goederenwerk. (rechtstreeksch) 73.044 tonnen 1.885 tonnen
(binnenverkeer) 78.478
8.329 ,",
,,
Naar verschillende richtingen heeft Enschede tot
spoorwegaanleg het initiatief genomen, om zijn industrie
te steunen. Daarbuiten schijnt het groote belang daarvan voor deze industrieele landstreek niet steeds ten volle
begrepen. boo kon in 1927 der Kamer van K. en F.
voor Twente pas na eenigen aandrang het recht verkrijgen, éen lid aan te wijzen in den Spoorwegraad en
is het gevaar voor de exploitatie der lijn naar Ahaus in
1927 eerst door het ingrijpen der Eerste Kamer afgewend.
Naast bemoeiïngen om door den aanleg van spoorwegen en kanalen uit zijn isolement te geraken, heeft
Enschede onlangs voor f 185.000 deelgenomen in het
kapitaal van f 400.000, benoodigd voor den aanleg van
een vliegveld ten N. van Enschede in de gemeente
Lonneker. Tevens richtte het met de gemeente Lonneker
een Maatschappij op, die sinds 1908 een electrische tram
door de stad tot het grensdorp Glanerbrug exploiteert
en daarbij, eenigen tijd zelfs over de grens tot in Epe,
autobussen doet rijden. Wel zijn de finantieele baten
van het kapitaal ad f 300.000, waarvan particulieren slechts
f 14.000 namen, tot nu toe uitgebleven, maar ongetwijfeld
heeft Enschede door die exploitatie het voordeel verkregen, dat het veel meer dan anders het geval zou zijn
geweest, voor Z.O. Twente het centrum is gebleven.
Door het overnemen van de autobusdiensten, die in
verschillende richtingen het verkeer naar de stad leiden,
heeft deze Maatschappij in 1929 de belangrijkste
openbare verkeersmiddelen in en cm de stad, buiten
de spoorwegen, onder één leiding gebracht.

II. De bestaansmiddelen.
A. OP HET PLATTE LAND.
I. DE OUDE TOESTANDEN.

Van de Enschedesche bevolking en haar industrie
loopen zoovele draden naar het omliggende platteland,
dat het wenschelijk is, ook aan dit laatste Benige aandacht te schenken.
Oudtijds was de roggebouw in Twente hoofdzaak.
Daarnaast ging reeds in het begin der 19e eeuw de
boekweit, die vaak mislukte, achteruit en kwam de
aardappelteelt op. ( 1 ) Ook vlas en oliehoudende zaden
werden er voor de huishouding verbouwd, terwijl het
vee er niet talrijk was. Zoo hadden de meeste boeren
in Usselo in 1819 niet meer dan 3 koeien. ( 2 ) 's Zomers zocht het vee vaak onder toezicht van kinderen
het schrale voedsel, 's avonds werd dit eenigszins aangevuld door een groentesop. ( 3 ) Nog schraler was het
in den winter. Von der Goltz verhaalt, hoe het vee
voor een eeuw in Duitschland hier en daar in het voorjaar zoo was verzwakt, dat de dieren bij den staart
op een slede werden getrokken, om naar de weide te
worden gebracht. ( 4 ) De krachten van het overwinterde
Twentsche vee reikten gewoonlijk niet veel verder dan
die van dit „Schwanzvieh". ( 5 ) Voegt men daarbij de
onkunde op gebied der zuivelbereiding en de groote
onzindelijkheid ( 6 ), dan verklaart dit, waardoor de
Twentsche boter vaak onverkoopbaar was. De koe
werd vooral voor de mest gehouden, zuivelproducten
waren een plaatselijk ruilmiddel. Zoowel de Geldersche
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Achterhoek als Salland stonden in ontwikkeling honger ( 7 )
en het duurde door de crisisjaren tot in het laatste
decennium der 19de eeuw, voor een aanmerkelijke verbetering inzette.
Ook schapen werden gehouden, vooral vóór de
de markenverdeeling. Deze veehouderij was echter eer
een bron van twisten over de weiderechten, dan een
van inkomsten ; vooral in de vochtige jaren was daarbij
de sterfte groot. Enkele marken beperkten ook de schapenhouderij om meer voedsel voor het rundvee te hebben.
Toch had Enschede in het midden der vorige eeuw
nog een schapenmarkt. In 1869 werden er op de najaarsmarkt 300-400 schapen aangevoerd ( 8 ), doch de
ontginning, die de markenverdeeling volgde, verdreef
dit vee. Reeds in 1904 was' het aantal in Lonneker
gedaald tot op 104. ( 9 ) Hier en daar treft men op een
erf nog het oude schaapsschot aan en in 1909 stierf
de laatste scheper van de Rutbeek. ( 10) Wolindustrie
heeft Enschede slechts sporadisch gekend, een weverij
van halfwollen bukskins bestond er van 1857-1862. (11)
Wel werden vroeger op de boerderijen grove wollen
weefsels voor eigen gebruik geweven, ( 12) doch evenals
het overige bedrijf was ook de schapenhouderij in haar
tijd achterlijk en kon ze b.v. niet in den schaduw staan
van die in Nottingham, Leicester en Norfolk. (13)
Wat den landbouw betreft, was de toestand niet
beter. Wel werd de Twentsche rogge geprezen,
maar de arbeidsmethode was verkeerd ( 14) en alleen
bestaanbaar in een klein bedrijf, waar het gansche gezin meezwoegde, zonder zich met loonberekeningen in
te laten. Ze hing tevens nauw samen met het onbeperkte recht van plaggensteken op de onverdeelde gronden.
Minstens 10, soms wel 50 jaar achtereen had geen
vruchtwisseling plaats, ( 15) en daar , de rogge meestal
vroeg werd uitgezaaid, kwamen herfstspurrie en stoppelknollen niet veel voor.
Per mudde (± 30 Are) werden jaarlijks van 40-50
karrevrachten plaggemest op den akker gebracht, waarvan de stalmest slechts '1 8 deel uitmaakte. ( 16) Neemt
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men nu voor een bedrijf van gemiddelde grootte drie
vierden of 15 mudden roggeland, dan komt men tot
een totaal van 600-750 karrevrachten mest, die door
plaggensteken, transport en bereiding op het erf zeer
veel arbeid eischten.
Deze eeuwenlange bemesting moet wel een belangrijken invloed hebben gehad op de hoogte der esschen, (17)
zooals ook hun gesloten ligging niet behoeft te worden
teruggebracht tot de oorspronkelijke morphologie : de
ervaring moet al spoedig hebben geleerd, dat die eenheid de bestuiving bevorderde. Bij deze sloverij werd
vaak de koe, soms zelfs de vrouw of de dochter, voor
de kar gespannen. Eerst de meer rationeele kijk op het
bedrijf en de beperking van de mogelijkheid om plaggen
te steken, hebben dit systeem na 1870 doen verdwijnen, (18)
ofschoon nog in 1875 de Natuurkundige Plaatsbeschrijving
van Nederland als vorm van den landbouw daar „den
Twentschen Roggebouw" noemt.
Een der factoren van de achterlijkheid van het
Twentsche boerenbedrijf in vroeger jaren zullen we wel
moeten zoeken in de afgelegenheid. Doch mogelijk is
ook de landelijke industrie mede aansprakelijk. Daardoor
kon de kleine boer in de huisindustrie bijverdiensten
maken, die hem ertoe brachten uit het bedrijf niet te
halen, wat er in stak, terwijl de inkomsten van het
weven weer zoozeer het karakter hadden van aanvulling
der agrarische productie, dat ze evenmin als het boerenwerk het besef bijbrachten, dat de tijd waarde had,
of de welvaart zoozeer verbeterden, dat dit van invloed
kon zijn op de toerusting van het bedrijf of de arbeidsmethode. Tot die onveranderlijkheid werkte ook de
afgeslotenheid mede, waardoor geen voorbeelden van
buiten als prikkels binnendrongen. Geen wonder, dat
de zelfgenoegzaamheid groot was. Eerst het betere verkeer en de volledige geldhuishouding schudden den
zandboer wakker. Toen werden de zakelijke verhoudingen
scherper en kwam het niet meer voor, dat een jaar
te laat de pacht voldoen, nog op tijd betalen heette. (19)
Tot in de 50er jaren der 19de eeuw echter werden
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vele hoeven in Twente zonder geld gedreven ( 20) en
om Oldenzaal was dit voor dertig jaren nog wel het
geval. (21) Pacht werd soms ook in een deel van den
oogst betaald, ambachtslieden, knechts en meiden genoten hun loon in natura. De laatsten ontvingen ook
wel een akker in gebruik of een stuk linnen als loon. (22)
Inhuwende schoondochters kregen soms het recht, Benige
weken voor eigen rekening zelfverbouwd vlas te spinnen, (23) elders weer trok, zooals we zagen, de jonge
man naar Holland om contanten over te leggen. Die
toestanden brachten mee, dat er in 1813 in Lonneker
nog geen bakker woonde en de boeren er in 1820 nog
veelal zelf brouwden. Nog lang daarna werkte de kleermaker bij de klanten aan huis voor „een schilling daags
en de kost", (24) en de herleefde gewoonte om door
hand- en spandiensten de gemeenschap te dienen, werd
in Lonneker in 1899 eerst officieel afgeschaft. Geld
was dan ook langen tijd een bezit, dat werd opgeborgen.
Zelfs betaalde de eigenaar soms een bewaarloon, als hij
het een solied persoon, b. v. een stedelijk fabriqueur,
toevertrouwde, die daardoor nog in het midden der
vorige eeuw wel eens goedkoop aan kapitaal kwam. (25)
Waarschijnlijk heeft datzelfde vertrouwen ertoe geleid,
dat enkele fabrikanten nog wel spaargeld van oude
arbeiders onder hun berusting hebben.
De linnen garens en weefsels, die oudtijds op de
boerderijen werden vervaardigd, vonden voor een deel
hun weg naar den koopman, die vlaszaad en potasch
om garen te longen leverde, doch toen daarnaast de
koopman ook tegen loon de door hem verstrekte grondstoffen deed verwerken, en een „Verlag"-systeem zich
ontwikkelde, kwam met den grooteren geldomloop ook
de grootere afhankelijkheid voor vele kleine keuterboeren.
Ook het boerenbedrijf ondervond direct de gevolgen van de verbetering in het verkeer, die de spoorweg bracht. In Enschede werd een boterwaag ingericht
en een gelegenheid geopend tot het ijken van vaten.
In 1869 steeg de uitvoer van boter naar Holland
tot 654 achtste vaten en viel een toenemend gebruik
4
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te consteeren van guano, waarvan te Enschede 1400
zakken werden verhandeld (26).
Achterlijkheid in het economische leven en armoede
gaan gewoonlijk samen, zoo ook in Twente. De Lonneker Marke had in 1766 niet minder dan 166 armen (27).
In 1800 bleek Twente slechts enkele eigenerfden te
herbergen met vermogens van f 20.000 tot f 50.000,
de dorpen heetten er slordig en armoedig, de hoeven
schamel. Een gat in de zoldering verving vaak nog den
schoorsteen en de geit het rund (28). Boom zag te Tubbergen het vuur lustig branden midden in het vertrek (29),
doch ook in Lonneker kwam dit een halve eeuw geleden nog voor. Van die primitieve behuizingen, waar
de vier wanden, grootendeels van vlechtwerk en leem,
zonder scheiding alien en alles omvatten, zijn er niet veel
meer. Ze zijn bezweken, evenzeer door de wrakheid
van den bouw, als door de meerdere welvaart der bewoners. Zonder fundamenten en om de beschutting
vaak op lage plaatsen gebouwd, vervielen vele door
het vocht (3a). Zuinigheid dreef er vroeger ook vaak
toe, de „boavenkamer", hier en daar aangebouwd als
huisvesting voor de ouders, met het oog op de belasting
te sloopen zoo gauw dit mogelijk was (31).
Over de onzindelijkheid op vele boerderijen spraken
wij reeds. Boom bericht, dat het loffelijke voorbeeld
van den burgemeester te Ootmarsum het aantal mestvaalten voor de woningen deed dalen. In Enschede,
dat zelf nog lang agrarische trekken hield .— zoo dreef
tot 1862 er nog een koeherder het vee der burgerij
weidewaarts —, verdronk nog in 1820 een paard in
een mestvaalt voor de herberg aan de Markt ( 32). Te
Rijsen kon men deze inrichtingen nog in 't begin dezer
eeuw waarnemen (33). Mogen we von Bönnighausen
gelooven, dan was die plaats gekozen, opdat de gaanden en komenden de compost beter zouden döoreentreden, wat een wel wat krasse uiting lijkt van den
praktischen zin, dien de Twentenaren zich gaarne toekennen.
Ook de kleeding was langen tijd zeer eenvoudig. In
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het begin der 19de eeuw bestond die in afgelegen
deelen nog uit grof linnen, zwartgeverfd door een sop
van ijzeroer en eiken spaanders. Eigen vervaardigde
wollen kleeding werd eveneens gedragen, waarvoor de
stof ook wel over de grens werd ingekocht. In de 18de
eeuw schijnt onder de armsten de kleeding soms met
een strooien gordel te zijn bijeengehouden en omstreeks
het midden der 19de eeuw was het blootvoets gaan in
plaatsen als Rijssen en Haaksbergen nog zeer gewoon.
De evolutie der kleeding scheen op het Twentsche
platteland drie eeuwen te hebben stilgestaan, terwijl
van het aanpassingsvermogen van den drager heel wat
werd gevergd, want de kleermaker nam soms de maat
met een stok ! (34)
De kost was al even sober. Bij loonverrekening werd
ze omstreeks 1820 op 3 stuivers per dag gesteld en
de R.K. Twentenaren maakten slechts weinig gebruik
van de mogelijkheid tot vrijstelling der vastenverplichting. Hoofdkost vormden roggebrood, meelspijzen en
aardappelen. Vleesch en spek heetten lekkernijen. Boom
bericht uit de 40er jaren, toen de armoede zeer groot
was, hoe hij vernam, dat het veelvuldig gebruik van
brood, gebakken uit meel met zand vermengd, waardoor het als veevoeder accijnsvrij was, zandkoliek veroorzaakte bij verscheidene bewoners (35). Ook het totaal
ontbreken van het oorijzer als sieraad der vrouwen
getuigt voor die geringe welvaart.
Vooral rondom en in Oldenzaal was de toestand
omstreeks 1830 vrijwel onhoudbaar geworden. Scharen
van bedelaars trokken er rond (36).
Naast die armoe was ook de ontwikkeling van den
geest gering. Heetten nog in 1800 de Twentsche schoolmeesters ellendige creaturen der goedsheeren. terwijl
van de keuze, als die aan de boeren kwam, niet veel
beters werd verwacht ( 37), nog tientallen jaren daarna
was in Lonneker weinig verbetering te bespeuren. De
keuze geschiedde er soms onder voorwaarde, dat de
uitverkorene de weduwe huwde van zijn voorganger.
Zelfs rondtrekkende schoolmeesters werden er in 1830
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nog aangetroffen, die, evenals hun niet ambulante collega's, alleen 's winters het vak beoefenden. De schoolmeester, die in 1837 te Boekelo werd afgezet, was een
onwetend en barbaarsch dronkaard, zijn voorganger
werd aangeduid als „le vieux stupide, non examiné et
non admis" (38). Langzamerhand werd veel verbeterd,
doch uit de verslagen der Fabrieksschool te Enschede
en de verhooren der Enquête-commissie in 1890 klinken
nog veelvuldig klachten over den toestand van het
onderwijs te Lonneker, waar het verzuim door den
veldarbeid groot was en op de afgelegen buurtschappen
moeilijk onderwijzers waren te krijgen.
Ook verhoudingen, die aan de oude hoorigheid herinnerden, handhaafden zich lang. Al waren in' 1783 de
Drostendiensten gevallen, allerlei verplichtingen hadden een taai leven, zooals hoofdgelden, hand- en
spandiensten. Nog in 1811 bedong een hoorige van den
hof Weddehoen bij zijn huwelijk met een niet hoorige
vrouw, dat twee der uit dien echt te verwekken kinderen
vrij zouden zijn (39). Eerst de Kon. Besl. van 1816 en
1822 openden s den weg tot totalen afkoop der rechten
voor zoover de Staat hofheer was (40). Wel was deze
hoorigheid langzamerhand een erfelijk bouwrecht geworden, doch verplichte diensten, regelmatige geschenken, en zelfs het vragen van toestemming tot huwen
schijnen in het Oosten van ons land tot 1848 te hebben
voortgeleefd, en het gevoel van onmondige afhankelijkheid te hebben gevoed (41),
In de oude marken leefden ook veel z.g.n. huttenbewoners en brinkzitters, die slechts beperkte weiderechten bezaten. Het is te beprijpen, dat de grondverdeeling het bestaan dezer menschen meer op de
industrie moest richten : een koe houden werd voor
hen bezwaarlijk, evenals de roggebouw, die beiden
steunden op een vrij ruim beschikken over de onverdeelde
gronden. Zelfs voor vele kotters -- halfgerechtigden
in de marke — werd de verdeeling noodlottig. De
kosten daarvan en die der afscheiding drukten hen
zwaar en daardoor kwamen zij er toe hun bezitting te
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verkoopes, waarbij de opbrengst zeer laag was, door
het groote aanbod kort na de verdeeling. Daarbij kwam
nog dat bij de verdeeling oneerlijke praktijken, waaraan
de herinnering nog voortleeft, vooral den kleinen man
troffen.
De stedelijke ondernemers hadden de ontbinding der
marken reeds lang voorgestaan, omdat ze een intensiever landbouw zou brengen en daarmee een dichter
bevolking, waaruit zij meer werkkrachten voor hun bedrijf verwachtten. Kort na 1795 maakte J. B. Blijdendenstein zich tot tolk dier wenschen, (42) doch ondanks
herhaalde wettelijke regelingen begon de eerste verdeeling in de gemeente Lonneker pas in 1838. In 1875
kreeg de laatste haar beslag. Toen waren de 9752 H.A.
onverdeelde grond, die de gemeente in 1834 bij een
oppervlakte van 14757 H.A. bezat, alle in persoonlijk
bezit overgegaan. (43) Het geheele proces drong een
deel der bevolking nader tot de industrie.
Ook de erfzede, die zich ondanks de regelen van ons
Burgerlijk Wetboek in Twente heeft gehandhaafd, had
een belangrijken invloed op de nijverheid. Zij bestaat
hierin, dat een der kinderen, gewoonlijk de oudste zoon,
bij erfdeeling zoo werd bevoorrecht, dat het hem mogelijk wordt, zonder te zware lasten de vaderlijke hoeve
te aanvaarden. De anderen krijgen een naar verhouding
geringer uitkeering. Ook wel neemt de „blijver" de
verplichting op zich, de jongere broers in de gelegenheid te stellen, een ambacht te leeres, of wordt bepaald,
dat ongehuwde broers en zusters mogen blijven inwonen. (44) Behalve bij testament worden zulke afspraken
ook wel vastgelegd op het „moaksmoal", de bijeenkomst
der familiën na de eerste huwelijksafkondiging. Frost
meende als oorzaak te kunnen aanwijzen het verspreid
liggen der hoeven, die elk een bestaanseenheid vormden, terwijl er buiten nog gelegenheid tot vestigen was. (45)
Bij den dorpsvorm zou verdeeling zijn opgetreden,
doordat uitbreiding met aanleg van een nieuwen esch
veel bezwaarlijker ging. Die parallel moge volgens een
ander oordeel opgaan voor deeles van Duitschland en
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Zwitserland, in Twente vormt het bouwland lang niet
altijd een eenheid (46). Toch blijft het mogelijk, dat dit
in den aanvang wel zoo is geweest, doch naast dezen facfor kunnen ook andere een rol hebben gespeeld : in
vele marken verbood oudtijds het oude markerecht
de verbrokkeling der hoeven. Eerst in de 1 7de eeuw
schijnt die in Twente voor te komen. Op de erven
rustten oorspronkelijk verschillende plichten, o.a. de
weerplicht, en reeds daarom zal tegen versnippering
zijn gewaakt, zooals ook het overgaan op een vrouw
op bezwaren stuitte (47). Waar Heerlijke rechten zich
lang handhaafden, zooals in Twente, zullen zij zich ook
tegen verdeeling, die nakomen der plichten in gevaar
bracht, hebben gekant. Ook andere instellingen, o.a. die,
welke latere tijden meenden te moeten verklaren als
sporen van een „oercommunisme", bleken wel van
hongerhand te zijn opgelegd (48).
Zelfs de beperkte uitkeeringen aan de jongeren zullen vroeger op vele zandboerderijen zwaar hebben
gedrukt, doch bij de toenemende welvaart is de opoffering overgegaan op de andere partij. De aanhankelijkheid aan het familiehuis bleef echter, en ook de vrees
de traditie te breken. Daardoor worden soms erven
sinds de 16de eeuw door eenzelfde familie bewoond.
Wel heeft de rationaliseering van het leven om de
steden de zede doen verzwakken, doch in de afgelegen
deelen is dit veel minder het geval. In het eerste gebied werkt daartoe ook mede, dat de hoog opgevoerde
grondprijzen noodzaken tot een al te lage taxatie om
den „blijver" de aanvaarding mogelijk te maken. Verderaf
werkt ook de publieke opinie sterker. Frost vernam er
van een geval, waarbij zij, die de deeling doorzetten,
geen koopers voor hun deel vonden. In een andere
buurtschap dateerde het meest recente geval van
conflict van driekwart eeuw terug, waarbij een der
dochters met een vreemde, een grenscommies, was gehuwd (49).
Voor hen, wier uitkeering wat hoog uitviel, moge
er gelegenheid zijn geweest, zich in de stad een zelfstandig
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bestaan te verwerven, de meesten hebben zich daar tot
hit handwerk moeten richten, vaak ook tot de industrie,
terwijl zij, die ongehuwd bleven inwonen op de meestal
bescheiden erve, ook op weefgetouw of spinnewiel waren
aangewezen. Die ondeelbaarheid der hoeve heeft de
de versnippering geremd, waarbij ieder een akkertje
zou zijn toegevallen, een dwergbezit, dat den plattelander toch nog sterk aan den bodem bindt, en hem
hoogstens, als in Vlaanderen, overdag naar de stedelijke fabriek kan voeren (so),
De geringe omvang van vele zandbedrijven werkte
er ook toe mee, dat de industrie op het platteland arbeidskrachten kon vinden, die op de hoeven overbodig
waren. Vóór de ontwikkeling tot groot-industrie woonden op de hoeken en ongewahrde erfjes vaak % der
bevolking (51 ). Volgens den staat van het melkvee
van de leden der Lonneker Coop. Melkinrichting en
Zuivelfabriek hadden over 1925 van de 884 melkleverende leden er 312 minder dan 4 koeien. Van de
4 leden met een aantal boven 15 koeien (van 17-24),
was er één tevens handelaar, de drie overige waren
fabrikanten. Wel zijn de Lonneker boerderijen bijna
alle gemengde bedrijven, doch de veehouderij overweegt, zooals blijkt uit het verslag der Gemeente over
1925, dat als grasland 3088 H.A. en als bouwland
2991 H.A. opgeeft. De bovengenoemde 884 melkleverende leden hadden samen 4768 melkkoeien, gemiddeld
dus 5.39 elk. Neemt men het totaal aantal leden, die
bijna allen een of ander boerenbedrijf hebben, n.l. 1036
over 1925 en vergelijkt dit met de oppervlakte bouwen grasland, 6079 H.A., dan is de gemiddelde grootte
beneden 6 H.A., wat wel klopt met de statistieken,
gepubliceerd door de Directie van den Landbouw (52).
Volgens deze cijfers was de gemiddelde grootte der
bedrijven van hen, wier hoofdberoep landbouw was
(en die 1 of meer H.A. gebruikten) op de zandgronden
in Nederland in 1921, 8.83 H.A., in Overijsel 6.90 H.A.
Van die landbouwers waren op de Overijselsche zandgronden 76,44 °/o eigenaars, die 76,30 °/o van den
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totalen grond bewerkten. In geheel Nederland waren
van de zandboeren 67,07 °/o eigenaars, die 62,78 °A
van de oppervlakte bewerkten, wat mogelijk wijst op
den invloed der Twentsche erfzede op het grondeigendom. Onder de grondgebruikers, wier hoofdberoep buiten
den land- of tuinbouw lag, was in Overijssel slechts
45.66 °/o eigenaar. Deze eigenaars waren nog de grootste
onder hun groep, want ze bewerkten 74.03 °/o der oppervlakte in hun klasse. De gemiddelde oppervlakte dier
bedrijfjes, onder wier hoofden vele agrarische arbeiders
voorkomen, was slechts 1.02 H.A. Tenslotte volgt
hier nog de gemiddelde bedrijfsgrootte in de onderscheiden deelen van Overijssel in 1921 voor hen, wier
hoofdberoep landbouw was, en die meer dan 1 H.A.
grond gebruikten :
10.26 H.A. Ijseistreek 11.63 H.A.
Weidestreek
Zand- en veengronden 7.29 H.A. Provincie 8. H.A.
6.90 H.A.
Zandgebied

II. DE NIEUWE TIJDEN

De gevolgen van het verval der huisindustrie voor de
plattelandsbevolking teekende het verslag der Kamer van
K. en F. in 1881 door op te merken, dat door de landbouwende bevolking op grooteren afstand de voortdurende vermindering van het handweven, vroeger de
groote steun van den kleinen landbouwer, zeer gevoeld
werd. Dit zal zeker een prikkel zijn geweest, om het
bedrijs intensiever te voeren, waartoe het betere verkeer, de toepassing der kunstmest, het groeiend afzetgebied in de fabriekssteden en het loon, dat de jongeren van daar uit de nijverheid thuis brachten, gelegenheid
boden. Toch waren het niet de boeren zelf in de eerste
plaats, doch de stedelijke ondernemers, die, zooals wij
zullen zien bij de beschrijving hunner landelijke trekken,
van ouds grondbezitters, als levenwekkers in het achterlijke boerenbedrijf optraden, reeds sinds vele jaren
nieuwe methoden toepasten en bij hun pachters de oude
sleur wisten te breken. Zij hebben ook een belangrijke
rol gespeeld in de Lonneker Coop. Landbouwersbank en
Handelsvereeniging, die in 1892 werd opgericht en nu
bijna alle landbouwers in die gemeente tot haar leden
telt. Niet alleen in- en verkoop heeft zij met haar
dochtercoöperaties georganiseerd, doch het geheele
economische leven der boeren geleid en tot voorbeeld
gemaakt voor vele andere zandstreken. ( 1 ) Op 31 Dec.
1928 telde zij 1057 leden, voor wie zij in 1928 voor
f 1.875.570,80 inkocht, terwijl het tegoed aan spaargelden f 944.899.89 bedroeg. Het groote vertrouwen
der leden sprak zich duidelijk uit in 1914, toen geen
enkele uit oorlogspaniek iets van zijn tegoed opvroeg.
Vooral met een der dochter-coöperaties, de Melk- en
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Zuivelfabriek, staat de stedelijke bevolking in nauw
contact, daar die inrichting 7/8 deel van haar van zuivelproducten voorziet. Her inslaan der nieuwe denkbeelden bleek
wel reeds in 1895, toen eenige jonge boeren voor f 1200
een heideplaatsje kochten van 5.5 H.A. en daarop ook
de nog niet overtuigden de beteekenis der kunstmest
voor het zandbedrijf openbaarden. Van 1891 tot 1927
daalde de oppervlakte van de woeste gronden in de
gemeente Lonneker dan ook van 58 tot 43,4°/0 (2))
waarvoor een gemiddelde jaarlijksche ontginning van
57 H.A. noodig was. Sinds 1898 hebben de landbouwcursussen, mede het eerst door een stedelijken grondbezitter in het leven geroepen, het inzicht der jongeren
bevorderd, die in hun organisatie jong Lonneker, welke
in 1927 een getal van 237 leden bezat, een centrum
van propaganda vormen, waaraan Lonneker de eerste
demonstratieboerderij in Nederland dankt.
Het gemeentebestuur van Lonneker bleef, vooral
naarmate de middelen ruimer toevloeiden door de vestiging van gegoede stedelingen, niet achter. Het stichtte
een landbouwhuishoudschool en een lagere land- en
tuinbouwdagschool. Daarnaast heelt het reeds Benige
jaren de kosten gedragen voor het pogen om alien, die
de jaren der lagere school achter den rug hebben, en
voor wie het schoolsche herhalingsonderwijs ondoelmatig is, terwijl de Volksuniversiteit voor hen wel
wat hoog richt, in de gelegenheid te stellen, hun vrijen
tijd nuttig te besteden, door het verkrijgen van die
kennis en vaardigheid, welke niet in de eerste plaats
het practische nut beoogt, doch het leven voller en
mooier kan maken. (3)
In den laatsten tijd heeft de vraag naar producten
voor Lonneker nog een bijzondere sociale beteekenis
gekregen. Van een gespecialiseerden tuinbouw was
langen tijd om Enschede geen sprake. ( 4 ) Gegoeden
lieten fijnere groenten in eigen tuin kweeken en de
overige bevolking van Enschede moest zich grootendeels
tevreden stellen met den aanvoer van verwijderde
markten, die door de prijs en de hoedanigheid veel te
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wenschen liet. Het was weer de Lonneker Cooperatie,
die dit vraagstuk onder het oog zag.
Niet alleen, dar de stad een goed afzetgebied was,
doch de stijgende grondprijzen en de voor het boerenbedrijf te hoog opgedreven dagloonen rondom de kapitaalvormende en arbeidskrachten trekkende stad
dwongen tot intensiever bedrijfsvormen, waartoe de tuinbouw gelegenheid bood. Daarbij kwam, dat het verval
der erfzede om de stad steeds meer boerenerven in het
bezit van stedelingen deed overgaan. Een verdeeling
zou zonder verdere verandering oneconomische eenheden scheppen, en een onverdeeld overgaan op een
„blijver" alleen bij een buitensporige bevoorrechting van
één mogelijk zijn. De tuinbouw beloofde een oplossing,
daar dan op kleine deelen zelfstandige bedrijven mogelijk werden, wat den boerenstand rondom de stad tegen
afhankelijkheid van de landhongerige stedelingen zou beschermen. Daarom werd in 1912 met belangrijken steun
der Boerencoup. een bedrijf opgericht, dat tot voorbeeld en leering moest strekken. Moeilijkheden zijn wel
niet uitgebleven, maar de wenschelijkheid bleef levendig en de grondbegrippen burgerden in. De oorlog
bracht door de hooge prijzen een nieuwe prikkel en
in 1917 kwam te Lonneker tot stand de Co pp. Land-,
Tuinbouw- en Veilingsvereen. „Twenthe". Het zijn
vooral spinazie, wortelen, raapstelen, rhabarber, postelein, kool, prei, komkommers, sla en bonnen, die ter
veiling worden aangevoerd. De tomaten, die er worden
gekweekt, zijn hoofdzakelijk voor den export bestemd.
In 1927 waren voor het tuinbouwbedrijf in Lonneker
in gebruik : 25 H.A. voor koudengrondcultuur, 3500 M2.
plat glas en 5500 M2. warenhuis, terwijl de omzet ter
veiling, die nu in een opzettelijk opgericht gebouw
wordt gehouden, in 1928 f 127.000 bedroeg, en de
vereeniging 163 leden telde.
Niet alleen de stad, doch ook het naburige Duitsche
industriegebied geven de boerenbevolking naast de sociale voordeelen de kans op betere bedrijfsuitkomsten
dan de laatste jaren zijn behaald in landbouw en vee-
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teelt door meer aandacht te schenken aan den tuinbouw,
waarvoor de grondslag is gelegd.
Op velerlei wijze heeft de bevolking van Lonneker
dus. voordeel gehad der stedelijke industrie. Niet alleen
door den afzet harer producten en het toevloeien van
geld, doch ook doordat inzicht, initiatief en kapitaal
van de stad uit de ontwikkeling der landelijke bedrijven bevorderden. Tevens vond een groot deel der landbevolking aanvankelijk voor en later in de stedelijke
ondernemingen arbeid en toen het zich in de stad vestigde, was vaak de band met de familie op het land
nog sterk genoeg om te beletten, dat het afzakte tot
het ontwortelde fabrieksproletariaat, dat, van verre toegestroomd tot opkomende industrie-centra, elders vaak
de grootste maatschappelijke inzinking onderging.
Daartegenover heeft de opkomende fabrieksnijverheid,
gegroeid uit een landelijk georganiseerde huisindustrie,
haar arbeiders ook voor een belangrijk deel uit dit
milieu kunnen recruteeren, waar de levensstandaard
laag was en de textielbewerkingen als traditie waren blijven
voortleven.

B. DE ONTWIKKELING DER INDUSTRIE,

I. VOOr 1832.

De omstandigheid, dat de bewerking van vlas tot
linnen een reeks eenvoudiger deelbewerkingen vereischte,
en dus niet den gespecialiseerden arbeid vorderde, waarbij vele groepen van arbeidskrachten moesten samenwerken, is wel als de oorzaak aangewezen, dat de
wolindustrie zich bij voorkeur in de steden concentreerde, en de linnenindustrie zich beter op het land
handhaafde (1).
Het verwerken van eigen verbouwd vlas tot linnen
bleef in Twente een veel voorkomende bezigheid, toen
elders de plattelandsbevolking zich reeds lang tot het
boerenbedrijf bepaalde en voor weefsels de consument
der stedelijke nijverheid was geworden. In 1820 was
het spinnen als huiselijk werk om Tubbergen nog zeer
algemeen. In 1847 heet de herinnering er aan nog vrij
levendig in Twente. Uit Heuvel's schetsen van het
Oud-Achterhoeksche boerenleven blijkt, dat in die streek,
waar de invloed der industrie niet reikte, het huiselijke
spinnen nog langer voortleefde, zooals er ook nu nog
enkele handwevers worden gevonden ( 2 ).
Daar minder welgestelden niet geslachten lang de kasten
konden vullen met de weefsels, die getuigden van vlijt
en welvaart, een gewoonte, die in Twente nog nawerkt
in den trots op een gevulde linnenkast, ontwikkelde
zich reeds spoedig een ruil, waarin het geld langen tijd
een bescheiden rol speelde, doch waardoor de gesloten
productie voor eigen gezin werd verbroken door die
voor de markt.
Vooral Friezenveners hebben als kooplui in linnen
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bekendheid verkregen. Hun handel reikte van de Canarische eilanden tot Sint Petersburg en toen de schoolmeester van Boekelo omstreeks 1820 naar Zwolle toog
en onderweg linnen ventte, had hij geen nieuw bedrijf
bedacht ( 3 ). Reeds in de 16de eeuw exporteerde Overijsel linnenweefsels, waarvoor Deventer een markt
was, en na het opkomen van Amsterdam, toen de handelsweg door Twente meer beteekenis kreeg, was dit
ook van belang voor dezen linnenexport. Een resolutie
van de Staten van Overijsel richtte zich in 1677 dan
ook tegen de mededinging der katoentjes, die de V.O.C.
invoerde, en waardoor de linnenhandel, die zich, naar
het heette, over genoegzaam geheel Europa uitstrekte,
schade leed. (4)
Toch zal de weverij in het Z. O. van Twente niet
van grooten omvang zijn geweest. We vernemen n.l.
van een garenexport, die niet alleen het Westfaalsche,
doch ook het Twentsche product betrof, terwijl bij het
oude handwerk juist het tekort aan garens de doekproductie remde en op 1 wever wel 8 tot 10 spinners
moesten arbeiden ( 5 ). Het Twentsche garen stond niet
steeds hoog aangeschreven ( 6 ), doch in de 18de eeuw
schijnen er te Enschede ook wel goede stukken linnen
te zijn geweven ( 7 ). Almelo had door zijn waterrijkdom
de meeste beteekenis voor deze nijverheid, die in de
18de eeuw opdrachten kreeg uit steden als Leiden en
Haarlem, welke werden aangetrokken door de lage
loonen en de afwezigheid van belemmerende gilde-bepalingen, wat de fabriqueurs blijkens hun verzoek in 1773
gaarne bestendigd zagen ( 8 ). Zelfstandige Twentsche
ondernemers zonden in de 18de eeuw linnen in commissie naar West-Indië. Het waren evenwel kleine partijen, o.a. een van 12 stukken uit Almelo, waarbij de
afrekening in natura geschiedde ( 9 ) ; een Enschedeër
zond er, mogelijk als eerste proef, 67 stukken heen (lo),
Reeds vóór 1800 liep het linnenroeven in Twente
achteruit. Op het einde der 18e eeuw waren onder de
39 ondernemers te Enschede er maar 7, die uitsluitend
linnen deden weven (11) en het overzicht der Enschedesche

VóóR

1832

63

industrie van 1820, aan Van Bogendorp verstrekt,
spreekt niet dan terloops van dit bedrijf, dat meer
voor eigen gebruik dan voor export diende. De Clercq
noemde in 1832 de linnenindustrie in Twente bijna
geheel te niet gegaan (12), terwijl in 1841 alleen de
traditie haar heette te rekken. Vrij zeker eindigde
ze te Enschede omstreeks 1845 ( 13). Het was voornamelijk de meer loonende katoenindustrie, die Boom als
de oorzaak daarvan opgeeft.
Tusschen deze katoenindustrie en de oude linnennijverheid schoof zich in en om Enschede een tijdvak,
dat de bombazijnindustrie er bloeide, die met haar linnen schering en katoenen inslag een overgang van het
linnen op het katoenen product vormde.
Aanvankelijk treden de Enschedesche ondernemers
in de historie op als kooplieden in lijnzaad en lakens,
waartoe o.a. in 1725 twee leden der familie Blijdenstein
een vennootschap vormden, ( 14) doch nog eer als handelaars in kettinggaren, dat zij in Westfalen opkochten
en in Amersfoort afzetten. Tot het eind der 18de eeuw,
toen zij dit garen reeds lang zelfstandig deden verwerken, was de jaarmarkt te Steinfurt voor hen een
belangrijke afrekendag en daarna, tot 1836, betrokken
ze nog garen uit Dinslaken ( 15). Van huis uit waren zij
dus tusschenhandelaars, die linnengarens leverden aan
de Amersfoortsche bombazijnwevers. Dit bedrijf, door
Vlaamsche wevers na 1560 overgebracht naar Wezel,
Coesfeld en Warendorf, werd kort voor 1600 ook te
Deventer beoefend en was daarop in Amersfoort van
beteekenis geworden, de plaats, waar 's zomers' de
beurtschepen op Amsterdam de wagens op Duitschland
troffen. Wonende langs een der verkeerswegen Oostwaarts, hadden de Enschedesche ondernemers zich bij
dien handel ingeschakeld en zoo traden zij al in 1687
in Amersfoort op. Voortdurende wrijvingen met de
Amersfoortsche keuren, die opkwamen tegen een kapitalistische bedrijfsorganisatie, zullen niet in de laatste
plaats aanleiding hebben gegeven, dat de Enschedeërs
er op waren bedacht, rondom hun woonplaats een ge-
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lijksoortige, doch dan vrijer georganiseerde, industrie
te scheppen (16). Ook zal het wel de uiting zijn geweest
van den algemeenen ontwikkelingsgang, die den ondernemer zijn bedrijf in vertikalen zin doet uitbouwen. In
Twente konden zij de slechtere Twentsche garens onbelemmerd doen verwerken en tevens door een meer
afgewerkt product ter markt te brengen, kans maken
op grooter voordeel.
Geheel uit het niet kwam deze bombazijnindustrie
in technisch opzicht niet voort. Weven, spinnen, garenkoken, enz. waren er reeds lang bekend, in 1641 was
den linnenwevers te Enschede een gildebrief uitgereikt.
Van een „fabricghues" is er al sprake in 1650, in 1688
bestand er reeds een stadsbleek (17).
Volgens de overlevering ging Herman van Lochem
in Warendorf zich van de techniek van het bombazijnweven op de hoogte stellen en het jaartal 1728, dat daarbij
wordt genoemd, klopt volkomen met dat, waarin een
tiental Enschedesche ondernemers een verzoekschrift
richtten tot de Staten der provincie, waarop zij een
octrooi kregen, dat wel eens de stichtingsakte der Twentsche katoenindustrie is genoemd. Zij verzochten in
dat jaar over Twente voor 15 jaar octrooi voor hun
bombazijnonderneming, die wel 1500---2000 menschen
arbeid zou verschaffen. In het octrooi laat intusschen
de bepaling, dat verkregen rechten niet zouden worden
verkort, de mogelijkheid open, dat reeds• eer in Twente
de bombazijnindustrie was opgevat. Of het geoctrooieerde
bedrijf ooit in werking is gegaan, is onzeker, doch
reeds in 1750 was de handel op Amersfoort vervallen
en tegelijk naast het oude linnenweven een mededinger
opgestaan, die het spoedig geheel zou overvleugelen.
Als in 1819 Van Hogendorp Twente bereist, werken
om Enschede 5000 min of meer agrarische wevers voor
de stedelijke fabriqueurs. Doordat bombazijn geen weeldeartikel was en meest voor het binnenland werd vervaardigd, doorstond Enschede de jaren 1795-1813
zonder de groote slagen, die in de Hollandsche steden
de welvaart neerhaalden, doch door de landelijke
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organisatie en de afgelegen ligging bleven de technische
veranderingen, die in naburige landen de textielnijverheid revolutionneerden, er vrijwel onbekend, of vonden
er geen navolging. Wel vernemen we, dat in 1796 de
machinale spinnerij te Enschede haar intrede deed en
er in 1802 een honderdtal machines werkten, maar
dit waren nog de primitieve jennies, in 1764 door
Hargreaves geconstrueerd, welke in beginsel nog nauw
aan het spinnewiel waren verwant ( 18), waardoor zij
zich aanpasten aan het huisindustrieele systeem, doch die
door Arkwright in 1768 en Crompton in 1779 reeds
waren achterhaald met uitvindingen, die den weg
baanden tot het fabriekssysteem voor de spinnerij.
Hebben de machines, in 1796 te Enschede toegepast,
aanvankelijk alleen voor halfkatoenen draden gediend?
Als dit zoo is, dan wordt daarmee de tegenspraak verklaard, die er schijnbaar is tusschen de berichten, waarvan het een de fabriqueurs Blijdenstein en ten Cate
aanwijst als de eersten met een „machinale" spinnerij,
en het ander de Gebr. Schophaus uit Schermbeek bij
Wezel noemt, welke zich in 1808 daarop beroemden.
Waarschijnlijk waren deze in 1800 met het spinnen van
volledig katoenen draden begonnen, toen zij aan de
Veldpoort een huis kochten. ( 19) In de belooning aan
den baas der firma Blijdenstein in 1809 door den koning
toegekend zien we een bevestiging dezer meening.
Daarbij toch is sprake van garen uit half vlas en half
katoen, evenals in het rapport der tentoonstelling van
1809. (20)
In Engeland werd reeds in 1773 katoenen kettinggaren machinaal gesponnen en Enschede was dus wel
daarin ten achter. Ook bij de toepassing van de stoomkracht op het spinnen was dit het geval, want nog in de
50er jaren der 19de eeuw waren te Enschede verscheidene
inrichtingen, waar alle of bijna alle spinmachines met
handkracht werden gedreven. ( 21 ) Het moge zijn, dat
daarbij voor velen arbeidsgelegenheid bleef behouden,
de inspanning, die dit systeem lichamelijk eischte, moet
nadeelige gevolgen voor de gezondheid hebben gegeven,
5
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al heeft ook de industrie de eerste spinmá'chines uit
Rijssel niet blijvend toegepast, daar die te veel van de
menschenkracht eischten. ( 22) Het was voor Enschede
gelukkig, dat het deze toestellen terugwees. Villermé(23)
zag waarschijnlijk dezelfde in Noord-Frankrijk in gebruik,
waarbij de arbeiders met naakt bovenlijf, buiten adem,
hijgend, en bedekt met zweet, hem meer lastdieren dan
menschen geleken, zoodat de aanblik hem diepen weerzin inboezemde. Eerst in 1835 werd te Enschede de
eerste stoomspinnerij geopend en deze omstandigheid
rechtvaardigde mede het oordeel van den Belgischen
deskundige der N.H.M., die de Twentsche industrie
nog zeer primitief noemde en haar een langen leertijd
voorspelde. (24)

II HET TIJDPERK
VAN STEUN EN BESCHERMING 1832-1874.

De gebeurtenissen in en na 1830, die tot de aischeiding van België leidden, hebben voor Twente belangrijke gevolgen gehad, doordat zij de Nederlandsche
Handelmaatschappij voor de vraag stelden, waar in het
vervolg de katoenen weefsels te bitrekken, die zij voor
den Indischen handel behoefde. De vooruitzichten waren
daartoe in Noord-Nederland niet hoopvol. In de
Hollandsche steden was de industrie in volledig verval,
Twente en Noord-Brabant waren over 't algemeen
weinig bekend. Nog in Februari 1832 dacht de N.H.M.
dan ook niet optimistisch over die mogelijkheid. (1)
Zij deed echter een bescheiden stap, door in te gaan
op het voorstel van De Maere, die de belofte kreeg,
dat zij hem met haar bestellingen zou begunstigen, als
hij zijn in St.-Nicolaas verwoest bedrijf in Twente
weer oprichtte. Ook de directeur der stadsarmen-fabriek
te Oldenzaal kreeg een proefbestelling van 1500 koffiezakken. ( 2 ) Voortgang kwam er pas, doordat de koning
zich vereenigde met de denkbeelden van den bekenden
sociaal-econoom Van den Bosch, die reeds in 1831 op
de wenschelijkheid had gewezen, de vestiging eener
katoennijverheid in Noord-Nederland te bevorderen,
waarbij hij vooral het oog had op verlichting der
armenbudgets van de Hollandsche steden. ( 3 ) De
N.H.M. voelde echter meer voor Twente. Ook daar
baarde de armoede zorg en had de goeverneur der
provincie in 1831 de gemeenten aangeschreven, alles
in het werk te stellen, om in de behoeften der armen
te voorzien. De stadsarmenfabriek. op voorstel van
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P. J. Gelderman te Oldenzaal opgericht, waar wevers
uit Emsdetten het verwerken van vlasafval tot zakken
onderrichtten, was er een der zeekenen van de groote
armoede onder breede lagen.
Eenige leden der directie van de N.H.M. kenden
Twente. Schimmelpenninck had er een landgoed, De
Clercq had er vaak vertoefd. Zij wisten dus, dat daar
een bescheiden textielindustrie zich had gehandhaafd.
Brabant kwam niet in aanmerking, daar de Belgische
grens teveel gelegenheid bood tot smokkelen.
Door deze omstandigheden kreeg De Clercq op 13
juni 1832 de opdracht, op zijn vacantiereisje naar Hannover in Twente eens rond te zien ( 4 ). Twente trad
dus niet op eens uit het onbekende naar voren en het
is aan twijfel onderhevig, of ook louter toeval De
Clercq daar Ainsworth deed ontmoeten. Deze laatste
opvatting vindt mogelijk grond in De Clercq's uitlating
in zijn dagboek, waarin hij de ontmoeting aan Gods
leiding toeschrijft. Daar hij die echter meermalen in
alledaagsche gebeurtenissen meende te zien, o.a. in het
voor de N. H. M. gunstig verloop van haar veilingen,
sluit zijn uiting de nuchtere causaliteit niet uit bij deze
ontmoeting, die later door de legende is opgesierd,
allereerst wel door Christemeijer, van wiens geschrift
de inhoud in Knuttels Pamphletten Catalogus aldus
wordt samengevat : „De schrijver verhaalt, hoe de opbloei
der textielindustrie in Twente zijn oorsprong vond in
een toevallige ontmoeting van W. de Clercq en Th.
Ainsworth", welke opvatting latere schrijvers zonder
bezwaar tegen het onwaarschijnlijke relaas hebben overgenomen. (5)
Ainsworth gold in Twente reeds als een deskundige,
waar hij De Maere en Hofkes had gediend. Hij vertoefde er ook niet op een doorreis naar de Rijnstreken,
doch schreef 14 juli 1832 aan De Clercq, dat hij er
tot midden Augustus zou blijven, om dan naar Aalzen
te vertrekken, waar zijn werkzaamheden hem wachtten ( 6 ). De Clercq moet onvermijdelijk bij zijn onderzoek
van dezen bij uitstek deskundigen vreemdeling hebben
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vernomen en het zou een verzuim zijn geweest, als hij
den Engelschman er niet had geraadpleegd.
Ook de meening, dat Ainsworth de snelspoel in
Twente bracht, is niet volkomen juist. De Maere's
Belgische wevers onderrichtten de boeren reeds daarvOOr
in het gebruik ervan, en Hofkes, die ook Belgen in
dienst had, gebruikte haar eveneens, terwijl de gouverneur der provincie in 1831 op het wenschelijke had
gewezen van haar invoering ( 7 ). Halbertsma deelt ook
mede, dat de Belgen haar. in 1830 in Twente brachten.
Ainsworth voerde alleen de laatste verbetering ervan
in, en organiseerde de verspreiding (8).
Het overleg tusschen De Clercq en Ainsworth is van
het hoogste gewicht geweest voor Twente. De technisch bekwame Engelschman, los van de Twentsche
sleur, wiens werkkracht en idealisme zich zelfs op verveningen, bevloeiïngen, schapenteelt en woningbouw
richtten, vond in De Clercq een geestdriftig medestander,
die de uitvoering der plannen doorzette tegen de bedenkingen van mannen als Netscher, den chef van het
departement van Nijverheid, die meer voelde voor de
toepassing der stoomkracht (9).
Dat Ainsworth de invoering der powerlooms, waarvan er in Engeland reeds 100.000 liepen, verwierp met
een beroep op Ulster, waar de handweverij door lage
loonen zich handhaafde, moge met het oog op de toekomst kortzichtig geweest zijn, tot zijn verontschuldiging
kan strekken, dat ook in Engeland tusschen 1820 en
1834 de oude weefgetouwen nog eer toe- dan afnamen ( i0)' Voor De Clercq waren het vooral de sociaalethische motieven, die den doorslag gaven : powerlooms
zouden minder armen werk geven, het geld voor steenkolen zou afvloeien naar het buitenland en den landelijken
veldarbeid, die, verbonden met huisindustrie, hem zedelijk
minder gevaren scheen te bieden dan de fabrieksarbeid,
waarvan de gevolgen hem met zorg vervulden, hoopte
hij door Ainsworth's systeem te kunnen handhaven.
Zoo ook zag hij in de weefschool niet alleen een
inrichting om velen snel op te leiden en daardoor de
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loonera op een laag peil te houden, doch tevens een
oefenschool van deugd en goede zeden naast vaardigheid (11),
De verder reikende plannen van Ainsworth bleven
onuitgevoerd, doordat de regeering vasthield aan het
oorspronkelijk doel, en de N. H. M. noodzaakte, meer
dan deze weldra lief was, te Haarlem en te Leiden ter
bestrijding van her pauperisme een reeks inrichtingen
te helpen vestigen, waardoor onze katöennijverheid
geografisch in tweeën viel. In het Oosten zetelde de
handweverij, in het Westen werd de stoomweverij
ingericht en tevens steun geschonken aan spinnerijen en
bleekerijen, ververijen en drukkerijen. Ook doordat de
veredelende eindbewerkingen in het Westen werden
gevestigd, behield Twente langen tijd in haar nijverheid
het primitieve karakter, dat haar steeds had gekenmerkt.
Langzamerhand verspreidde deze handweverij zich door
het karakter van armenzorg, dat er elders aan kon
worden gegeven, over nagenoeg alle provinciën van ons
land (12).
In 1845 werden in Enschede in totaal bij 22 ondernemers 9100 stukken calicot besteld. De drie hoogst
begunstigden waren Blijdenstein en Co. met 1400, L.
ten Cate met 900 en H. Smelt 800 stukken. Het merkwaardig hooge cijfer, dat den catechiseermeester Smelt (13)
werd toegewezen, is wel te beschouwen als een nawerking van De Clercq's beginselen, welke deze er toe,
brachten, hen die zich aanmelden als filantroop, te
stellen boven degenen, die „slechts" fabrikant waren,
daar deze volgens hem voornamelijk in hun eigen belang werkten (14).
Dit stelsel, waarbij beunhazen en brekebeenen opkwamen, zal weinig in den smaak der ondernemers zijn
gevallen, doch kwaad zal het hen niet hebben gedaan,
dat zij grootendeels op eigen krachten bleven aangewezen. Het onzakelijke systeem der N. H. M. gaf den
fabrikant ruimte, met eigen product als concurrent op te
treden en daarnaast bleef te Enschede het oog gericht
op den binnenlandschen afnemer, waarvan het voordeel
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o.a. bleek in 1842, toen de Kamer van Koophandel
en Fabrieken kon berichten, dat de malaise op Java
Enschede niet sterk had getroffen, daar zijn eigen
industrie voor 90 °lo haar product afzette in Nederland ( 15). Toch was de algemeene strooming om zooveel mogelijk bevoorrecht te worden met bestellingen
der N. M. H. Toen deze in 1844 na den dood van De
Clercq begon terug te keeren tot het stelsel van vóór
1830, dat der inschrijving, verwekte dit groote onrus
en in 1846 adresseerden een zestal Twentsche fabrikanten, waaronder A. Jannink en Co. en B. Blijdenstein
te Enschede, daartegen bij den koning ( 16). Eerst na het
aftreden van minister Baud in 1848 kon de N. H. M.
zich sneller losmaken van de oude verhoudingen en
zich in hoofdzaak bepalen tot het aannemen van goederen na inschrijving en in consignatie, hoeveel zij
daarover ook te hooren kreeg, zooals in de brochure
van Smelt : „De goede trouw der N. H. M. ter beoordeeling voorgesteld". De laatste bijzondere steun der
N. H. M. viel voor Twente weg in 1855, toen zij ook
brak met het geven van voorschotten op consignatiegoederen. Daarna zien we dan ook in Indië de particulieren handel meer veld winnen :
Aandeel aan de invoeren van calicots, madapolams,
drillings en shirtings in N. O. I. in O/0: (17)
1851 1852 1853 1867 1868 1869
9
4
9
70
64
64
N.H.M.
91
96
91
30
36
36
Partic. handel
Het terugtreden der N. H. M. had het uitvallen der
zwakken ten gevolge. Buiten Twente verdween de
katoennijverheid vrijwel geheel. Te Leiden en Haarlem
met hun kostbare inrichtingen was de ineenstorting
groot. Reeds te voren was het brengen der paupers in
de fabrieken er op een mislukking uitgeloopen, ( 18) die
het aannemen van vreemdelingen had gerechtvaardigd,
hoewel het aantal armen er steeds steeg.
Anders was het in Twente gegaan. Daar had de
opleving der half agrarische textielnijverheid de welvaart
bevorderd, (J9) zonder er de verwording der industrie-
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steden te brengen. Villermé had hetzelfde opgemerkt
rondom St. Quentin en in het kanton Zurich, Coronel
eveneens bij zijn bezoek aan Domburg, toen hij er de
toestanden vergeleek met die, waar in Zeeuwsche
plaatsen de arbeiders minder agrarisch waxen. Wel
stond zoon landelijke organisatie de technische verbeteringen in den weg, maar in tijden van crisen viel
het den arbeider, die tevens grond bewerkte, gemakkelijker, om dezen het hoofd te bieden, terwijl de producten
van eigen akker het levensonderhoud er goedkooper
maakten.
In de eerste twintig jaren na hit optreden der N.
1:-I. M. in Twente bleef de weeftechniek er vrijwel onveranderd. In de grondstof had haar optreden ook een omwenteling gebracht. Was tot 1832 Enschede de stad
der bombazijnindustrie, daarna kwam de katoen op den
voorgrond. Vooral de betere loonen, die in de katoennijverheid werden betaald, deden het aanbod van
arbeiders voor het bombazijnweven dalen, zoodat dit
product weldra voor Enschedesche rekening hoofdzakelijk over de grens werd geweven. (20) Reeds in
1839 was de oude industrie volgens De Clercq verloopen,
wat waarschijnlijk niet geheel juist is, want nog in 1836
werd voor Enschede f 1.000.000 aan bombazijn en
f 1.300.000 aan katoen vervaardigd, wat slechts overeenkomt met De Clercq's mededeeling, indien al dit bombazijn over de grens werd vervaardigd. (21)
Door het optreden der N. H. M. had dus de katoen.industrie op groote schaal haar intrede in Twente gedaan. We mogen echter wel als zeker aannemen, dat
dit product er ook reeds eer werd vervaardigd. Niet
alleen, dat Goldbergs onderzoek te Enschede 4 katoendrukkerijen vermeldt, doch de Enquète van 1819 gaf
voor Overijsel o.a. het volgende resultaat : (22)
Aantal fabr.

Diemietfabrieken
Siamoisfabrieken
Katoenweverijen

Katoenstoffenfabrieken
Marseillefabrieken
Bombazijnfabrieken

2
5
3
4
22
87

Aantal werkl.

2
45
3
50
408
4321

Aantal kinderen.

2020
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Niet onwaarschijnlijk is het, dat deze lijst door de
verwarring van de huisindustrie met die der fabrieke
geen betrouwbaar inzicht geeft in den aard der bedrijfsorganisatie, doch wel mag er uit worden besloten, dat
reeds toen in Overijsel naast de bombazijn de katoenweverij bekend was.
Door het optreden der N. H. M. hebben de Twentsche ondernemers den stoot gekregen, die hun aandacht
behalve op de katoen ook op de Indische markt
vestigde, welke voortaan van zoo overwegend belang
zou zijn voor onze katoennijverheid. Dat de N. H. M.
erin slaagde, op deze markt een belangrijke rol te spelen,
tonnen de volgende cijfers aan van den invoer van lijnwaden op Java en Madoera in millioenen gld : (23)
Uit Nederland
Uit Engeland
1.3
1825
0.2
2.7
1837
4.0
Daardoor kwam ook de Enschedesche industrie, zij
het aanvankelijk niet zelfstandig, in betrekking tot deze
belangrijke exportmarkt. Eerst het eindigen van het geven
van voorschotten op consignatiegoederen door de N.H.M.
stelde de katoennijverheid voor de proef van eigen
kracht. Toch was zij toen nog niet geheel onbeschermd,
daar in Indië differentiëele rechten bestonden, waardoor in Nederland geweven goederen met 12.5 0/0, de
overige met 25 °/o invoerrecht waren belast. In 1866
werden deze cijfers 10 °/o en 20 °/o, om in 1868 te dalen
op 10 °/o en 16 °/o. Pas in 1874 kwam de gelijkstelling
en daarmede de concurrentie op volkomen gelijke voorwaarden. Dat onze nijverheid deze krachtproef doorstond,
bewijzen de cijfers, die het aandeel van Nederland aangeven in percenten van de waarde in den aanvoer van
katoenen weefsels op Java en Madoera : (24)
'
1865
45 °/o
43.84 O/0
870-'72
500/0
40.31 0/0
1866
1882-'83
Naarmate de N. H. M. haar bemoeiingen inperkte,
groeide voor de ondernemers de noodzakelijkheid,
zelf de markt te organiseeren en tevens, om aan de
eischen daarvan beter te voldoen dan een eenigszins
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monopoliseerend lichaam dat behoefde, ook op technische
verbeteringen bedacht te zijn. Weldra bleek, dat een
ongunstig gelegen land als Zwitserland ons daarin voor
was (25), en, al` was het ook niet te vroeg, in de 50er
jaren trokken jongeren uit Twente naar buiten, om zich op
de hoogte te stellen. Zoo keerden in 1859 H. A. en
G. J. van Heek uit Engeland terug (26).
De spinnerij deelde de achterlijkheid met de weverij
en de eindbewerkingen. Ondanks allen steun was Hofkes'
inrichting, die in 1829 met stoom begon te werken,
niet tot bloei gekomen, en ook de spinnerij, die aanvankelijk onder Dixon's leiding te Enschede was in
bedrijf gesteld in 1835, heeft vele jaren gesukkeld (27).
Omstreeks 1850 stond het dan ook nog niet boven
twijfel vast, dat de Twentsche katoenindustrie die der
overige Nederlandsche gewesten niet in den ondergang
Zou volgen. Wel had Twente te beschikken over een
schaar van geoefende huiswevers van oude gewenning
aan een eentonigen, laag beloonden arbeid, doch tot
dien tijd waren bijna uitsluitend grove stapelproducten
vervaardigd, wier afzet door de concurrentie van het
technisch beter uitgeruste buitenland niet verzekerd was,
voor zoover dit zich niet reeds tot het vervaardigen
van goederen van honger kwaliteit had gewend. De
toepassing der stoomkracht in de weverij was een der
maatregelen, die het eerst diende overwogen. Ainsworth
had er in 1832 geen rekening mee gehouden, dat de
snelspoel het eind was van de vervolmaking van den
handenarbeid, terwijl de powerloom, waarop kinderen
van 14-15 jaar reeds 18 tot 20 maal zooveel produceerden als de beste handwever (28), een nieuwe reeks
technische uitzichten opende.
Niet alleen Twente, doch geheel Nederland kwam
in het aanwenden der stoomkracht achteraan :
In 1824 werkten in Noord-Nederland niet meer dan
11 stoommachines, in 1835 was het niet hooger gestegen dan tot 116, waarvan 31 in vaartuigen (29). Het
conservatisme der Twentenaren bleek echter nog in
1852, toen vele hunner van de resultaten der eerste
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stoomweverij in Twente, die te Nijverdal, weinig goeds
voorspelden (30). Tot dien tijd was deze beweegkracht
in Twente alleen nog maar op het spinnen toegepast.
Eerst tusschen 1854 en 1862 verrezen te Enschede een
7-tal stoomweverijen. Geen wonder, dat in 1857 de
Nederlandsche katoenindustrie nog onbeholpen werd
genoemd (31). De eenzijdigheid, die tevens een harer
kenmerken was, maakte haar minder lenig ten opzichte
van de steeds veranderende wenschen der markt. Niet
alleen de mogelijkheid om snel het afzetgebied te verplaatsen werd daardoor beperkt, doch tevens het voordeel
om een klant aan zich te binden door hem geheel te
bedienen. Ook het loonpeil werd door de achterlijkheid
gedrukt. In 1865 werd aangetoond dat een stuk weefsel
van 1.5 Ned. ponden aan weven slechts 75 cts. kostte,
terwijl het drukken de waarde met f 1.75 en het roodverven met f 3.50 verhoogde ( 32). Zoo wreekte zich het
systeem der N. H. M., die de inrichtingen voor veredelingsbewerkingen uitsluitend in het Westen had ondersteund, waar zij zich niet handhaafden.
Tegelijk met de toepassing van de stoomkracht in de
weverij openbaarde zich andere teekenen van krachtiger
leven. Zoo werd in 1859 opgericht de Twentsche
Vereen. tot bevordering van Nijverheid en Handel, die
in haar statuten ook de zorg voor het textiel-vakonderwijs opnam, waardoor in 1864 de eerste school van
dien aard te Enschede werd geopend. Ook werd in
1861 te Enschede de Twentsche Bank opgericht met
een bijkantoor te Amsterdam. Daar de afzet niet, als
in Engeland, over exportfirma's liep, die het doek
opkochten, was het doel van die Bank het financieren
van consignatiegoederen en van wisselzaken, die op
dezen handel betrekking hadden. Dat daarbij de markt
niet meer uitsluitend gezocht werd in N. O. I., bewijzen
de cijfers omtrent den afzet (in guldens) in de jaren : (33)
Naar N. 0. I.
Naar andere landen
1852
6.918.241
239.213
1862
12.414.796
826.729
1872
12.044.523
6.005.327
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Vooral China en Britsch-Indië waren voor onze
industrie afnemers geworden.
Het is niet zoozeer de brand van 1862 geweest, die
wel de stad in arch legde, doch de nieuwe bedrijven
spaarde, welke om de stad lagen, terwijl de handspinnerij in de stad reeds stervend was, dan wel het vooruitzicht, dat de spoorweg eindelijk het isolement zou
doen eindigen, benevens de afschaffing van de accijns
op brandstoffen in 1864, welke aan de industrie, die
zich reeds in de 50er jaren had gereorganiseerd (53a),
nieuwe prikkels gaven tot ontwikkeling, evenals het einde
van de katoencrisis tijdens den Amerikaanschen Secessieoorlog, waarvan men een nieuwe krachtinspanning der
Engelsche industrie verwachtte, die Benige jaren er door
was lamgelegd. Het product dier factoren leest men uit
de volgende cijfers : (34)
Geheel Twente:
1861
1867
1888

Stoomspinnerijen. Spillen.
10
41.000
18
162.150
12
204.000

Stoomweverijen. Looms.
13
2.286
34
37

7.960
13.397

Bij een vergelijking der laatste cijfers blijkt, dat weldra
het streven optrad tot concentratie. Bij alle houde men
in het oog, dat zij geen zuiver beeld geven van den
absoluten groei der industrie, daar zij ook uitdrukken
de omzetting van handwerk in machinale nijverheid.
In Enschede was de verandering ook belangrijk : (35)
Stoomspinn. Spillen Handspinn. Spillen Stoomweverijen Looms
1861
8
1865 12

22.600
69.800

6
—

2400
r

6
13

868
2700

Hoofdzakelijk voor grove goederen handhaafde zich
het handwever. Verschillende soorten der nieuwgevraagde
stoffen konden zelfs niet op het handgetouw worden
vervaardigd. In 1867 waren er dan ook blijkens het
verslag der Kamer van K. en F. te Enschede 1958
fabrieksarbeiders, en in 1869 voorspelde het reeds in
afzienbaren tijd den totalen ondergang van het huisweven, waarmee zich in Lonneker in 1862 nog 1000
arbeiders bezig hielden( 36). De patentregisters voor
Enschede en Lonneker, waarop de huiswevers met meer
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dan 2 getouwen voorkomen, geven eenigszins een indruk van het verdere verloop :
jaar 1873/74 1878/79 1881/82 1883/84
191
Aantal 301
401
39
In 1881 zegt dan ook het bovengenoemd verslag,
dat de achteruitgang van het handweven tot op grooten
afstand doorwerkte en de kleineren onder de landbouwende bevolking, die daarop vooral steunden, naar
de stedelijke fabrieken trokken. Als een bijzonderheid
voor Twente vernemen we in 1892, dat Borne nog een
handdamastweverij met 30 arbeiders bezat( 37). Het langst
hield het huisweven in Twente stand te Rijssen, waar
in 1910 de Kamer van Koophandel en Fabrieken berichtte, dat de handweverij er verdween door het uitsterven en het vertrek dier wevers. In den Gelderschen
Achterhoek komt ze nog sporadisch voor(38).
Van een omwenteling bij dit proces kan men in
Twente bij het langzame tempo niet spreken. Dat de
verandering ook voor de arbeiders een verbetering was,
die nieuwe mogelijkheden inleidde, zal ieder aannemen,
die niet bevangen is door het denkbeeld der idylle van
de oude huisindustrie.
Naast het inwerken van sociale maatregelen werd
ook de technische verbetering van het bedrijf eer mogelijk, nu de ondernemer niet meer als het ware buiten
de werkzaamheden der weefhokken stond, wat zelfs
zoozeer het geval was, dat inlevering van het geweven
doek eerst na twee jaren schijnt voorgekomen te zijn,(39)
terwijl oneerlijke praktijken o.a. door ongeoorloofden
verkoop van garen, wat door bevochtigen van het doek
moest worden bemanteld, lang niet ongewoon waren.
In den loop der 19de eeuw had zich door de ontwikkeling der Twentsche industrie, die sneller groeide
na het wegvallen van haar steunsels, langzamerhand de
overtuiging gevestigd bij haar ondernemers, dat bescherming door invoerrechten en differentiëele tarieven
niet met haar wezenlijk belang overeenkwam. dan huis
uit waren zij die overtuiging niet toegedaan. Wanneer
we 1728 aannemen als het geboortejaar der Enschedesche
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industrie, dan kwam toen reeds het vraagstuk der vrije
mededinging aan de orde, omdat de Enschedesche fabriqueurs van bombazijn niet minder dan een monopolie
wenschten. Onveranderd waren hun inzichten, toen zij
in 1769 aan Ridderschap en Steden een inkomend tarief
van 10 pCt. vroegen( 39a ). Ook in 1800 bleken de vooraanstaanden in Twente voor het heffen van invoerrechten op weefsels(40), doch in 1819 teekende Van
Hogendorp aan, dat te Enschede algemeen werd getwijfeld aan het heilzame der tariefwetten van 1816.
Ainsworth was op dit punt niet doctrinair aangelegd.
Terwijl hij aanvankelijk met succes pleitte voor ondersteuning van Hofkes' spinnerij door een voorschot en
door een premie van f 0.25 in N.O.I. op elk stuk calicot,
dat van Nederlandsch garen was geweven, betoogde
hij in 1834, dat loon en bekwaamheid in Twente de
vooral voor den handel zoo nadeelige beschermende
rechten overbodig maakten(41 ). In 1846 bleek uit een
adres der Twentsche industriëelen, waaronder de latere
kampioen voor den vrijhandel C. T. Stork, waarin zij
den boning om zijn tusschenkomst verzochten tegen het
dreigende inschrijvingssysteem der N. H. M., dat Twente
nog wel voor bescherming gevoelde. Zoo verklaarden
zich in 1855 ook de Kamers van Kooph. en Fabr. in
Twente eenstemmig voor handhaving der differentiëele
rechten in N. O. I. Toch begon de propaganda van
Thorbecke en H. Muller er door te dringen, al achtte
de laatste Enschede in 1860 nog erg voor protectie
gestemd, in hetzelfde jaar, dat Van Limburg Brouwer
constateerde, dat de meeste Twentsche fabrikanten voor
vrijhandel waren, al wenschten velen voor zichzelven
ook nog een beetje bescherming(42). Een uiting van deze
gezindheid was misschien in 1865 het adres van een
20-tal Twentsche fabrikanten, waarin zij hun bezwaren
inbrachten tegen het verzoek van werklieden aan Benige
ijzerfabrieken, om bescherming tegen buitenlandsche
mededinging(43). Doch ook op andere wijze kwam getuigenis van den vrijhandelsgeest ; zoo trad B. W.
Blijdenstein J. Bz. in de vergaderingen der Twentsche
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Vereen. ter bevordering van Nijverheid en Handel er
in 1861 en 1864 voor op. Toch achtte Enschede in 1872
de voorgestelde afschaffing der differentiëele rechten in
Indië te plotseling(44).
Toen deze maatregel had doorgewerkt, gaven evenwel
de verslagen der Kamer van Koophandel en Fabrieken te
Enschede bijkans ieder jaar uiting aan de overtuiging,
dat vrijhandel daar het juiste stelsel werd geacht voor
een nijverheid, die de binnenlandsche markt vrijwel beheerschte en daarnaast voor een belangrijk deel op den
export was aangewezen. Een der fabrikanten, A. Ledeboer,
vertaalde in 1881 Mongrédien's betoog : „Het vrijhandelsstelsel en de handel van Engeland". Eenstemmig waren
ook de uitingen in vrijhandelsgeest in 1902, toen de
tariefwetgeving aan de orde kwam. ( 45) De in 1899
vooral door Twentsche industriëelen opgerichte Vereen.
van Ned. Werkgevers had zich aanvankelijk ook in
haar statuten voor het vrijhandelsbeginsel uitgesproken.
Eerst in 1919 verdween dit daaruit, nadat er in 1915
een vergeefsche poging toe was gedaan. ( 46) Bij onderscheidene andere gelegenheden zijn de Enschedesche
fabrikanten ook daarna voor het vrijhandelsbeginsel
opgekomen : een der laatste malen nog in den aanvang
van 1928, toen de Maastrichtsche industrie bescherming
verzocht en de regeering daartoe genegen bleek. Het
valt dan ook op, onder de bestuurders van de Vereen.
voor Actieve Handelspolitiek een Enschedeesch industriëel aan te treffen:
De gestadige groei der nijverheid en haar eigenlijke
ontplooiing, nadat de laatste steun van buiten was gevallen in 1874, is voor de Enschedesche ondernemers
de proef op de som geweest, die zeer diep in hun bewustzijn deed wortelen de overtuiging :
En leer op nietwes staat te maken,
Als 't geen in eigen krachten is.

III. DE TEGENWOORDIGE TOESTAND.

Enschede is een echte fabrieksstad, de geheele bevolking
vindt direct of indirect in de nijverheid een bestaan en
van de bedrijven overheerschen die der katoenindustrie.
Het verslag der Kamer van K. en F. geeft over 1928
voor Enschede en Lonneker 21888 arbeiders werkzaam
in 1129 bedrijven van handel of industrie waarvan 139
met 10 of meer personen. De 29 spinnerijen en weverijen hadden in 1927 samen 13331 arbeiders in dienst (1),
dus 60.9 °/o van het totale cijfer in 1928. Daar het aantal metaalbewerkers ongeveer 1221 bedroeg, in 73 bedrijven, volgt daaruit, dat de 6875 overige arbeiders,
31.4 °'o van het totaal, der resteerende 1027 bedrijven
meestal in het kleinbedrijf werkzaam zijn.
Geen wonder, dat de welvaart der ingezetenen evenals de gemeentelijke financiën zeer afhankelijk zijn van
het wel en wee der katoennijverheid, waarom het gemeentebestuur ter bescherming tegen groote schommelingen in de belastingopbrengst een suppletiefonds
stichtte, dat op 31 December 1927 f 998.816.26 groot
was.
Verscheidene der bedrijven buiten die der katoenindustrie staan er toch mee in nauw verband. Zoo zijn
er voor weefsels van paardenhaar en cocosvezels, chemische fabriekjes, inrichtingen tot het vervaardigen van
verbandstoffen, het stikken van dekens, het maken van
kammen en rieten voor de weefgetouwen, voor confectie, cartonnen donzen en gloeikousjes ( 2 ). Zooals we
reeds zeiden, hebben zij bijna allen een beperkt aantal
arbeiders in dienst, een enkele, zooals een confectiefabriek met 300 werkkrachten, uitgezonderd. Te zamen
veranderen zij het aspect van de stad niet, evenmin als
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de omvangrijker metaalindustrie. Het meest opvallend
zijn de groote katoenbedrijven.
Het industriëele karakter komt nog eenzijdiger aan
den dag door de betrekkelijke onbelangrijkheid, die
Enschede als marktplaats voor de omgeving heeft. Wel
was het vooral vroeger het centrum, waar omwonende
zandboeren op waren aangewezen voor den afzet van
hun producten. Zoo bedroeg in 1872 ( 3 ) de aanvoer
van rogge op de markt er nog 5450 H.L. In 1890
vroegen de stakers bij de firma ter Kuile en Morsman
o.a. nog gelegenheid om Dinsdagsmorgens, als het noodig
was, 14 uur naar de markt te mogen gaan. ( 4 ) De
loonen noodzaakten hen, elke penning op het voordeeligst te besteden, en niet alleen voedsel, doch in bepaalde jaargetijden ook poot- en plantgoed voor de
akkertjes, die velen toen bewerkten, werden op de markt
bij de boeren ingeslagen. Er waren zelfs fabrieken, die
op den marktdag om halftwaalf stopten, of waar gehuwde vrouwen Dinsdags gelegenheid tot marktbezoek
kregen. ( 5 ) Langzamerhand hebben winkels en straathandel de voedselvoorziening voor een groot deel tot
zich getrokken en is dat voor de weekmarkt niet meer
de hoofdtaak. De veemarkt is onbelangrijk gebleven,
ten deele door de langen tijd achterlijke en veelal kleine
boerenbedrijven, doch ook door de weinig centrale
ligging der stad, en de slechte verkeerswegen. Daarbij
viel de opkomst der zandboerderijen samen met die der
coöperatieve instellingen, waardoor in- en verkoop vooral
over de kantoren dier vereenigingen liepen. Zoo werd
de veemarkt te Enschede niet de gelegenheid tot zaken
doen, om zich van de marktprijzen te vergewissen,
of adviezen in te winnen en werden er in 1927 slechts
aangevoerd 949 runderen en 7655, meest jonge, varkens.
De boerencoöperatie heeft zelfs, ook omdat de wat afgelegen wonende boerde marktprijzen niet kent en daardoor
tegenover veekoopers in het nadeel staat, een poging
beraamd, om den verkoop van vee op haar kantoor te
concentreeren. De Hollandsche boer, Wien marktbezoek
een tweede natuur is geworden. treedt in dit opzicht
6
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heel wat individueeler op. Mogelijk heeft het ontbreken
dier gelegenheid mede de zandboeren in het Z. O. van
Twente zoo bijzonder ontvankelijk gemaakt voor de
coöperatieve beweging.
Ook de verkeerscijfers rondom Enschede wijzen op
het voornamelijk plaatselijk belang der weekmarkt, daar
ze Dinsdags geen opvallende verhoogingen aangeven, wat
voor de marktplaatsen met regionale beteekenis wel
het geval is. (6)
Volgens de gegevens, waarover in het begin van
1929 de Directie van den Arbeid beschikte, omvatte
in Enschede de metaalnijverheid
A an tal
Bedrijven met hoogstens 5 werkkrachten
voor zoover zij een krachtwerktuig
gebruikten :
Id. met 6-49 werkkrachten :
Id. met 50 of meer werkkrachten :

Aantal werklieden

41
25
7

105
342
774

73

1221

Rekent men daarbij ook het aantal patroons (een
vijftal werkten zelfs zonder knecht), dan mag men
het aantal van hen, die in de metaalindustrie te Enschede
werkzaam zijn, op omstreeks 1300 stellen, wat nog geen
10 °I° bedraagt van dat in de textielnijverheid.
Van deze 73 bedrijven zijn er zeker vier, die volledig op
de textielindustrie zijn aangewezen met omstreeks 450 arbeiders. Een der bedrijven vervaardigt allerlei werktuigen
en benoodigdheden voor die nijverheid, een tweede, die
rieten en kammen maakt, oefent zelf ook deelbewerkingen
der textielnijverheid uit, wat een andere inrichting daarmee niet combineert. De vierde heeft zich vooral toegelegd op liften en installaties voor luchtverversching
en luchtbevochtiging voor de textielindustrie, doch
werkt tegenwoordig ook veel voor industrieën van
geheel anderen aard buiten Twente. Wij moeten echter
ook niet voorbijzien, dat verschillende groote textielbedrijven meer en meer allerlei werkzaamheden, waarvoor vroeger de hulp van een metaalbedrijf werd ingeroepen, onder eigen leiding uitvoeren. Van de grootere
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bedrijven zijn er nog een drietal, met totaal 290 arbeiders, wier productie voor een aanmerkelijk deel ook op
de textielindustrie is gericht en die transportwagens en
kapconstructies vervaardigen, reparatiewerk verrichten
of liften maken.
De overigen zijn veel minder afhankelijk van de
textielindustrie. Zoo bevinden zich onder de metaalbedrijven 20 auto- en rijwielherstelinrichtingen, waaronder
één met 17 arbeiders. Voorts zijn daaronder te brengen
4 slijperijen, emailleer- en vernikkelinrichtingen een
radiotechnisch bureau, eenige instrumentmakerijen, een
uurwerkfabriek met 20 arbeiders, een ketelmakerij voor
kleine en middelbare ketels, een electrische-apparatenfabriek met 41 arbeiders, die vooral schakelaars vervaardigt,
2 koperslagerijen, die tevens het puttenboordersbedrijf
uitoefenen, waarvan één met 20 arbeiders, een herstelplaats voor tramwegmateriaal, een fabriekje, dat werktuigen voor machinale houtbewerking vervaardigt, een
voor strijkijzers en een voor cementsteenvormen. Verder
zijn er eenige kleine smederijen, constructiewerkplaatsen
en machinefabrieken, die waarschijnlijk nu en dan reparatieopdrachten voor de textielfabrieken uitvoeren, doch
niet in de eerste plaats van de textielnijverheid afhangen.
Een der grootste daaronder --- met 70 arbeiders —
richt zich in hoofdzaak op de vervaardiging van werktuigen voor de zuivelindustrie, terwijl ook riemschijven
en allerlei gietwerk worden geproduceerd. Hetzelfde is het
geval met de inrichting, die als specialiteit hef kranen
met benzinemotoren uitgerust, en allerlei kapconstructies
vervaardigt, evenals die, welke, met 20 arbeiders, zich
op centrifugaalpompen toelegt. Een schatting, die
mogelijk aan den hoogen kant is, rekent van de metaalarbeiders er 7 a 800 tot hen, die hun brood verdienen
dank zij lokale opdrachten of die uit de naaste omgeving.
Wat de vervaardiging betreft van machines voor het spinen weefproces, houde men ook in het oog, dat vele
textielmachines door patenten worden beschermd en
daardoor het vervaardigen ervan te Enschede geen
wijde vlucht heeft genomen.
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De opkomst dier metaalnijverheid is in vergelijking
met de veel belangrijker Hengelosche metaalindustrie
van iets later datum. Eerst in 1874 werd de Enschedesche
Machinefabriek en IJzergieterij opgericht. in 1876 vestigde
er zich een afdeeling der Engelsche firma Tattersall en
Holdsworth uit Burnley, die, aanvankelijk importeur, in
1888 begon met de vervaardiging van textielmachines
en stoomwerktuigen(7 ). De machinefabriek van Stork
te Hengelo dateert van 1868, doch ook zij heeft van
het begin af niet uitsluitend op de textielindustrie gesteund. Aanvankelijk moest zij zich zelfs meer richten
op stoomgemalen, daar de meeste textielfabrieken haar
werktuigen in Engeland bleven bestellen.
De katoenindustrie had op 15 September 1927 te
Enschede en Lonneker den volgenden omvang :(8)
Spinnerijen met weverijen 6, Sterkte v.h. personeel 13.792
Hiervan ver y. dekens 2, Waarvan arbeiders 13.331
5, Mannen 18 j. en ouder 7.614
Afz. spinnerij
18, id. beneden 18 jaar 1.349
Afz. weverijen
Vrouwen 18 jaar en
3.173
ouder
id. beneden 18 jaar 1.195
31 Dec. 1927

Ensch. en Lonn.

Ondernemingen

29

Spillen 587.004

Geheel Twente

58
1.020.062
41.643

Geheel Nederl.

110
1.112.7 40
52.026

Weefgetouwen 17.970
Totaal personeel
40.599
(15 Sept. '27) 13.792
28.685
Uit de laatste cijfers zien we, dat Enschede voor het
spinnen meer dan de helft van het totaal aantal spillen
in Nederland bezit en van de getouwen 35.8 pCt., van
het personeel echter slechts 34 pCt., waaruit we misschien mogen besluiten, dat de arbeidsintensiteit te
Enschede honger dan het gemiddelde is, of dat er door
voortdurende moderniseering de machine een grooter
deel der werkzaamheden verricht dan elders.
Verscheidene der katoenbedrijven te Enschede zijn in
verticalen zin zoover uitgegroeid, dat zij alle bewerkingen
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of tenminste een groot deel, van vezel tot marktproduct
uitvoeren en zelf ook den verkoop hebben georganiseerd.
Daar vele fabrieken familiebezit zijn, komt het nog al
eens voor, dat de verschillende leden zich elk in bepaalde richting hebben gespecialiseerd en dien tak leiden. Nog slechts weinig ondernemingen houden zich
uitsluitend bezig met de vervaardiging van de goedkoope stapelproducten, die eens algemeen hoofdzaak
waren. Verscheidene hebben zich, gedrongen ook door
hoogere bedrijfskosten en concurrentie met lager ontwikkelde landen, toegelegd op de vervaardiging van die
soorten, waarbij het technische kunnen wordt betaald
met aanzienlijk honger prijzen. Het fluweel, het peau de
Oche, het kunstig geweven bedrukt of geverfd katoen,
dat onder allerlei, vaak uitheemsche, namen in de uitstalkasten onzer winkels prijkt, is meestal van eenerlei
herkomst : Enschede.
Nog in de eerste helft der 19e eeuw reisden verschillende fabrikanten zelf hun binnenlandsche klanten
af. De eerste „reisbediende" schijnt in 1824 uitgezonden
te zijn ( 9 ). Na het optreden der N. H. M., toen het volkatoenen doek spoedig het hoofdartikel werd, beheerschte
dit lichaam den export naar N.O.I. aanvankelijk geheel.
Uitzending buiten haar om werkte zij zelfs tegen(lo).
Zooals we reeds zagen, begon in 1855, toen de voorschotten op consignatiegoederen geheel vervielen, het
tijdperk, waarin de fabrikant ook voor den export zelfstandig optrad. Reeds in 1860 plaatste de Enschedesche
industrie dan ook 4/5 van haar Indische goederen buiten
de N. H. M. op de markt. Toch bleef het consignatiestelsel, zij het niet uitsluitend door bemiddeling der
N. H. M., een groote rol spelen, daar in ons land niet,
als in Engeland en Duitschland, exportfirma's van beteekenis opkwamen, die den handel zelfstandig organiseerden. Een bezwaar van dit consigneeren was o.a.,
dat het noodzaakte tot het opslaan van belangrijke
voorraden, waardoor kapitaal werd vastgelegd, dat
anders de eigenlijke industrie had kunnen dienen(' 1 ). Ook
is er tegen aangevoerd, dat de commissiehuizen meer
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belang hebben bij den verkoop dan bij de prijzen(12).
Door het tekort aan steun van de zijde van den Neder
landschen handel heeft Enschede ook vaak in Hamburg
en Engeland debiet moeten zoeken bij exporthuizen en
in later tijd het initiatief moeten nemen, met onvermijdelijke vastlegging van kapitalen, tot het oprichten van
vennootschappen, die den directen afzet van katoenen
weefsels ten doel hadden( 13), o.a. van de T. O. M.
(Twentsche Overzee Trust Maatschappij).
Wisselink kent de Japansche industrie een belangrijken
voorsprong toe door haar betere rechtstreeksche bewerking der exportmarkten door middel van eigen
handelslichamen en nauw verbonden organisaties met
. eigen kantoren in de afzetgebieden ( 14). Wel zijn
onze groote exportfabrieken volgens hem t.o.v. N. 0.Indië ook goed georganiseerd voor den verkoop, doch
daarbuiten is dit niet steeds het geval en vooral voor
de kleinere ondernemers gaat dit bezwaarlijk. Een concentratie van den verkoop in één organisatie acht
Wisselink dan ook wenschelijk om de buitenlandsche
concurrentie, die door de concentratieplannen in de
Engelsche textielindustrie ook voor betere goederen
scherper dreigt te worden, het hoofd te bieden.
Na 1880 schijnt te Enschede het gebruik te zijn opgekomen, zelfstandig de overzeesche markten te verkennen. In 1882 werden betrekkingen aangeknoopt met
Achter-Indië door bemiddeling van een toevallig daar
gevestigden Enschedeër, wat leidde tot uitzenden van
Benige jongelui naar Z. O. Azië. In 1884 reisde een
jong fabrikant naar de Oostersche markten, in 1889
maakte een ander, met handelsoogmerken, zelfs een reis
rondom de wereld, evenals later een naar de landen
rondom den Indischen Oceaan, en ook leden van andere
fabrikantenfamilies bleven daarin niet achter. (15)
Terwijl de uitvoer voor een deel gaat door bemiddeling van exporthuizen, doch vooral door vertegenwoordigers in de betrokken landen, treden voor het binnenland
ook reizigers op. Verkoop aan de fabriek aan groote
afnemers komt ook voor. Onze grossiers schijnen echter
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zekere voorkeur te hebben voor buitenlandsche artikelen,
daar zij graag met iets aparts komen, waarvan de
concurrenten niet zoo direct de herkomst kunnen naspeuren. Daardoor zijn ook voor enkele artikelen wel vaste
afnemers, die gaarne anderen zien uitgesloten. (16)
Wat de binnenlandsche voorziening aangaat, heette
het reeds in 1892, dat Twente die geheel beheerschte.
Alleen van die soorten, wier afzetgebied in Nederland
te klein was, om er zich apart op toe te leggen, voerde
het buitenland in( 17), tenzij kleine ondernemingen in
Twente zelf er zich op richtten. De bestemming van
onze katoenen weefsels was (in millioenen guldens) : (18)
1925
1926
1927

Naar binnenland
126
104
111

Naar buiten Nederland
121
108
116

Van den uitvoer gaat nog steeds een belangrijk,
hoewel relatief dalend deel naar N.O.I. Dit bedroeg in
percenten van onzen totalen katoenuitvoer : (19)
1921
1922
1923

68°/0
64%
59°/0

1924
1925
1926

59°/0
5810
52 °jo

Grootendeels werd dit terugloopen veroorzaakt door de
japansche mededinging. Het was vooral in de jaren van
den wereldoorlog, dat de jonge Japansche katoenindustrie zich snel uitbreidde, welke groei zich daarna
voortzette : (20)
Eind 1913
1919
„ 1926

Spindels (1000en)
2.723
3.899
5.680

Weefgetouwen
24.200
44.400
77.000

Als productieland heelt het nog meer beteekenis,
doordat de japansche spinnerijen tot op heden met twee
ploegen arbeiden. Het aantal spillen geeft japan dan
ook wel de 7de plaats, doch door dit ploegenstelsel
en het verwerken van grove garens is het als verbruiker
van ruwe katoen no. 3, soms zelfs no. 2.
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De snellere toename van het aantal weefstoelen t.o.v.
dat der spillen beduidt, dat Japan steeds meer als exporteur
van weefsels dan van garens optreedt, wat ook blijkt
uit de cijfers der spinnerijen : (eenheid 1000 balen van
180 K.G.)
1917—'21
1922—'26

Gemidd. productie
1855
2315
Betrekk. toename;

Verbruik in Japan
1.515
2.025
+33.6°/0

Uitvoer
344
286
—r16.9%

Technisch staat de Japansche industrie nog niet op
de hoogte van die in West-Europa, vooral de eindbewerkingen blijven er beneden, maar toch is het toenemend gebruik van Amerikaansche katoen voor een deel
te verklaren door het streven, ook fijnere garens te
verwerken. De verhouding van de voornaamste soorten
was in procenten van het totaal:
1912—'16
1926

Br. Indische katoen
65.3
53.7

Amerikaansche katoen
26.9
39.9

De toeneming van den invoer in N.O.I. van Japansche katoenen weefsels vormt, zooals we reeds zeiden,
een niet geringe bedreiging voor Twente. In procenten
van de totale waarde bedroeg de invoer in N.O.I. uit
Nederland en Japan voor de verschillende groepen : (21)

Weefgarens

1913
1925
1926
1927

Ruwe
ongebleekte
katoenen
goederen

Ned.

Japan

Ned,

Japan

28
18
6
5

56
64
43

45
10
11
5

67
71
72

Gebleekte
idem

Geverfde,
bedrukte of
bontgeweven
idem

Ned. Japan Ned. Japan
55
50
63
58

1
4
3
2

31
13
15
13

23
27
38
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De totale uitvoer bedroeg voor Nederland (in tonnen) :
I

Ongebleekt
Totaal

1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928

2.865
2.241
2.508
2.763
1.470
2.374
2.899
1.914
1,748

Naar

N.O.I.
2.174
1.731
1.879
1.700
773
1.118
901
530
632

Gebleekt
Totaal
9.506
10.336
11.528
11.988
11.344
14.507
14.302
14.767
16.267

Naar

N.O.I.
7.159
8.707
10.133
10.053
9.249
11.828
10.972
11.595
13.203

Geverfd enz.
Totaal
8.628
6.890
7.194
8.693
6.954
9.815
10.085
12.007
12.132

Naar

N.O.I.
3.947
3.288
2.232
2.418
1.523
3.034
2.457
1.816
3.203

Uit het verloop dezer cijfers blijkt, dat voor de eerste
groep goederen onze uitvoer naar N. 0. I. veel sterker
afneemt dan met den totalen uitvoer het geval is, de
tweede groep toont naar beide richtingen bevredigender
cijfers, doch in de laatste staat tegenover een algemeene
toename een achteruitgang wat de export naar N. O. I.
betreft.
Met de Subcommissie van de Commissie voor de Economische Politiek, uit wier verslag van 1928 over den
Nederlandschen handel op Indië Verrijn Stuart de
absolute cijfers putte en daaruit de relatieve berekende,
achtte deze laatste de Japansche bedreiging nog in toenemende mate in N.O.I. te vreezen. Daarbij komt, dat
Japan de buitengewesten nog niet grondig heeft bewerkt.
Dat daar de achteruitgang nog kan doorwerken, blijkt
uit een vergelijking over 1926 of 1927 met 1913. De
verandering in den invoer uit Nederland bedroeg in
procenten van de waarde :
Katoenen stoffen ongebleekt
idem gebleekt
idem
idem geverfd, enz.
idem
weefgarens
idem

Java en Madoera
-47
+5
-22
.--13

Buitengewesten
-18
-1
-9
-32

Mocht de afzet van Japan op de markten van China
en Voor-Indië verminderen door een wijziging in de
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toestanden, dan zal de concurrentie voor de weinig
technische eischen stellende soorten zich in Neck.-Indië
nog scherper doen gevoelen. De toenemende ervaring
en de hoogere productiekosten door de in 1929 ten
uitvoer te leggen sociale maatregelen zullen Japan echter
ook in de richting stuwen van verbetering der techniek.
Voor bontgeweven stoffen bedroeg het aandeel van
Japan in den uitvoer op Java en Madoera in 1926
reeds 91.24 pCt. van het totaal en er zijn deskundigen,
die daaruit besluiten, dat in de naaste toekomst de
Japansche concurrentie ook op het gebied der uit middelzware garens geweven sarongs allerminst tot de onmogelijkheden behoort (22).
Niet alleen, dat de factoren kracht, klimaat en water
voor technische doeleinden de kostprijzen van katoenen
weefsels in Japan en Twente uiterst weinig doen verschillen, doch ook de vrachten hebben daarop geringer
invloed. Vergelijkingen zijn door de dagelijksche wijzigingen wel moeilijk, doch terwijl de spinner in Lancashire hoogstens 0.75 dollarcent per lb. aan vracht betaalt voor ruwe katoen uit de U.S.A., wat niet belangrijk verschilt met Twente, waar in Juli 1929 dit bedrag
op omstreeks 0.60 dollarcent werd gesteld, en de meeste
spinnerijen in de Vereenigde Staten 25 pCt. meer
betalen dan Lancashire, komt de vrachtprijs voor deze
Amerikaansche grondstof den japanschen bedrijven
op 1.3 dollarcent per lb. te staan. Ook het verschil in
de vrachtprijzen van het weefsel is niet van belangrijken
invloed, daar de vrachtprijs voor goedkoop ruw weefsel
van Liverpool naar Shanghai slechts 0.28 pCt. van den
totalen prijs bedraagt en voor gebleekte shirting 0.21 pCt.
Voor Semarang en Buenos-Aires beduidt deze factor
nog minder, terwijl zelfs de weverijen te Shanghai voor
den afzet op de Chineesche markt slechts een voorsprong van ongeveer 0.3 pCt. der prijzen bezitten(23).
Als de belangrijkste oorzaken der Japansche penetratie
op onze belangrijke markten in Z.O.-Azië, wat de mindere
kwaliteiten betreft, eerlang mogelijk ook in de betere,
wijst Wisselink aan het lagere loonpeil en den langeren
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arbeidstijd der Japansche industrie, waartegen de hoogere
efficiency van de West-Europeesche arbeiders z.i. niet
opweegt. Volgens zijn berekening zal ook, nadat de
nieuwe Japansche wet op den fabrieksarbeid op 1 Juli
1929 in werking is getreden, japan in de groote moderne
spinnerijen en weverijen goederen op de grens van grof
en middelzwaar nog 9% pCt. van hun Japanschen kostprijs goedkooper kunnen produceeren dan Lancashire of
Twente. Op de javaansche markt biedt het die zelfs
14 pCt. (van den Japanschen prijs) goedkooper aan dan
de beide andere importeurs, een omstandigheid, die in
Engeland reeds plannen deed opperen, om in twee
ploegen te gaan arbeiden en eiken wever acht getouwen toe te wijzen. (24)
De stijgende concurrentie der Japansche industrie is
een krachtige prikkel geweest, om met inspanning en
opoffering andere markten te zoeken. Daarbij komt ook,
dat de bonen en verdere lasten, die op het bedrijf
rusten, slechts met groote moeite en, wat de loonen
betreft, eerst na hevigen strijd kunnen worden omlaag
gedrukt. Daardoor wendt Enschede zich meer en meer
van het grove stapelproduct af, om goederen van hoogere
klassen te gaan weven. De verwerking van kunstzijde
is daarvan ook een uiting, wat in 1928 voerde tot de
oprichting der N.V. „Nema", die te Nijmegen een
spinnerij oprichtte, waarin de Enschedesche industrie
voor een zeer belangrijk deel financiëel is betrokken.
Ook de plannen tot het stichten van een lagere textieldagschool, waarmede de voorstanders daarvan de vakbekwaamheid van den textielarbeider hopen op te voeren,
houden verband met hun inzichten omtrent de noodzakelijkheid en de middelen, om zich technisch tot het
uiterste in te spannen, nu lager ontwikkelde landen met
de oude, eenvoudige exportsoorten de markten overstroomen.
De voornaamste landen, waarmee Nederland voor
den handel in katoenen manufacturen in betrekking staat,
zijn blijkens de „jaarstatistiek van den in-, uit- en doorvoer" over 1927, met weglating van die landen, waarvan
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de cijfers beneden f 200.000 bedroegen (in eenheid van
guldens)
Ongebleekt, bestemd
voor bewerking in
katoendrukkerij of
ververij.
Invoer

Uitvoer

Ander ongebleekt

Gebleekt

Invoer I Uitvoer

Invoer I Uitvoer

2.742.155 3.370.023 7.361.088
1.343.286 44.139.891
Totaal .
-159.781
226.478
Duitschland
-2.740.701 161.256 7.215.787
394.821
Gr. Brittannië
563.106
r
-912.664
34.822.190
N. 0. Indië
p.. . /
--510.871
481.617
-Noorwegen
....I
713.175
-442.811
Denemarken
-315.318
Argentinië .
-582.135
246.437
-België . .
,..
214.153
-Frankrijk .
pr..
-306.282
Griekenland
,......"
--206.703
Spanje
.
,.....0
.......I
535.215
Br. 0. Afrika
,......0
,...,
..
239.700
Egypte
. Borneo
1.008.497
Malakka en N. W
. . . .,
-490.460
Ceylon
493.269
China
2.709.674
Br. Indië
567.379
Siam .
p■■••

p......,

p....1

■ •••••■■

Bedrukt
Bontgeweven
I
f
Invoer I Uitvoer I Invoer I Uitvoer I Invoer I Uitvoer
Geverfd

12.874.542 9.824.760 3.171.194 13.711.771
Totaal
.
1.616.120
Duitschlard
814.845
2.627.994
.
159.027 546.326
België
6.725.312 1.386.721 1.432.729 2.314.282
Gr. Brittannië
Frankrijk .
817.624
311.259
216.180
252.348
Italië .
.
121.536
Eur. Turkije
105.394
256.982
-Zwitserland
3.232.994
2.082.594
N. 0. Indië
403.716
-102.110
Tsj. Slowakije
315.545
Noorwegen
423.198
Denemarken
439.679
Aziat. Turkije
1.254.965
Br. 0. Afrika
899.187
258.369
389.696
Fr. W. Afrika
839.357
488.364
Br. Indië .
147.010
-351.709
Siam .
.
.
112.953
731.077
.
Argentinië .
4.464.100
Br. W. Afrika .
.
116.750.
Malakka en N. W. Borneo
161.490
.
Ceylon
Port. 0. Afrika
Z. Afrika .

794.133 23.019.861
219.900
448.379

4.026.076
302.053
6.079.743
-261.977
454.020
-1.824.234
167.238
3.678.085
428.000
431.396
126.793
394.229
2.441.553
534.059
7 17.955

DE KATOENINDUSTRIE
in de verschillende landen op 1 Januari 1927*
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Bezien we de statistiek der katoenindustrie in de verschillende landen in 1927, die het verslag der Kamer
van Koophandel en Fabrieken voor Twente geeft, en
delen we daarbij het aantal gebouwen op dat der
spindels, dan is het quotiënt voor Nederland opvallend
laag, n.l. 19.
Wereldverh. cijfer :
België
50
33
U. S. A.
50
Frankrijk
52
Duitschland
43
Italië
32
Groot-Brittannië
74
japan
73
Oostenrijk
69
China
143
Zwitserland
56
Rusland
25
Lager dan 19 zijn de cijfers voor :
16
Denemarken
Klein-Azië
16
13
Hongarije
Argentinië
15
6
Roemenië
Chili
12
Een der gevolgen van deze relatief zwakke spinnerij
is, dat ons land garen invoert, Meer verbruikt dan vervaardigd werden in millioenen K.G. : (25)
1925
20.8
1926
18.6
1927
18.8
Die achterstand dagteekent niet van de laatste jaren.
Reeds Ainsworth wees op de wenschelijkheid, aan het
spinnen de volle aandacht te wijden, al was het alleen
reeds, doordat de moeilijkheden met Engeland een bedreiging waren voor den geregelden garenimport. In 1857
berekende H. Muller Szn., dat onze wevers, doordat
zij garen in Engeland moesten koopera, 9^ " lo boven den
Manchesterprijs betaalden en het nadeel op den weefselprijs, ondanks de lage loonen, nog 734 °/o bedroeg. (26)
De weinige spinnerijen, die Twente in dien tijd bezat,
vervaardigden bovendien voornamelijk grove inslaggarens, no. 3 tot 8. (27)
Volgens sommigen was de oorzaak van den achterstand der spinnerijen gelegen in de brandbaarheid dezer
inrichtingen, waar vooral in de duivelkamer bij het
loswerken der katoenmassa het slaan van metalen deelen
tegen de steentjes in de katoen vonken veroorzaakt. Het
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argument is weinig overtuigend, daar dit gevaar ook elders
bestond. Reeds in 1890 werden bovendien de reservoirs
aangebracht met een huizenstelsel, waarin op een afstand
van 10 voet legeeringen waren aangebracht met een
smeltpunt van 150° C. (28) Waarschijnlijk ligt de oorzaak
elders. Allereerst had in den aanvang de N. H. M. voor alle
deelbewerkingen buiten die der eenvoudige handweverij
weinig aandacht aan Twente geschonken. Voor particulieren eischte het uitgeven van garens ter weving heel wat
minder kapitaal dan het oprichten eener spinnerij. Ook
technisch stelde her oude weven lager eische p , waarbij
kwam, dat de lage loonen in de eerste jaren niet tegen
de ongeoefendheid der arbeiders in de spinnerij opwogen. Later bleek bij conflicten de spinnerij het meest
kwetsbaar, daar bij het ineengrijpen der bewerkingen
de staking van een enkele groep het geheele bedrijf
dwong tot stopzetten.
Als verdere oorzaken kunnen worden aangenomen :
de speculatieve koopmansgeest der ondernemers, die
meer aangetrokken werd tot de weverij, welke met geringer kapitaal en minder technische kennis een belangrijken handelsomzet waarborgde. Het is wel teekenend,
dat van de 20 handspinners, die ter Weele te Enschede
omstreeks 1850 opsomt, geen enkele in de groep der
moderne stoomspinners is overgegaan. Waarschijnlijk
schoten hun kapitaal en technische kennis te kort. Ook
werd als oorzaak van den achterstand aangewezen, dat
de spinnerij sneller moderniseering noodig heeft en dus
belangrijker reserves en afschrijvingen vastlegt.(29)
Van niet Beringen invloed op de ontwikkeling van de
machinale spinnerij in de eerste decennia na 1830 zal
ook wel zijn geweest het mislukken van Hofkes' stoomspinnerij te Almelo, die in 1829 met reeds aanstonds
vrijwel verouderde machines begonnen, terwijl het recht
op katoenen garens, dat in 1822 op i 80 per 100K.G.
was gesteld, in 1831 tot f 4 daalde, met een faillissement eindigde, wat niet tot navolging prikkelde.
Het is ook twijfelachtig, of, zooals Benthem meent,
de oprichting van Benige stoomspinnerijen in de 50er jaren
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in verband stond met de tariefsverlaging op ruwe katoen,
waarvan reeds voor dien tijd het recht niet hoog was, terwijl
juist dat op garens aanzienlijk daalde, wat het volgende
overzicht duidelijk aanwijst, zelfs al houden we rekening
met de mogelijkheid, dat daarin Benige onnauwkeurigheid schuilt door een verwarring van het t met het
Ned. pond, dat tweemaal zoo zwaar woog(39,
Invoerrecht per 100 K.G.
Ruwe katoen Ongetwijnd garen Id. getwijnd
f 24.
f 20.—
f 0.40
1816
F 48.57
f 40.48
f 0.81
1819
f 50.
f 40.—
f 0.80
1822
f 1. —
f 0.50
f 6..
1845
Ten slotte zal zich ook de omstandigheid hebben
doen gelden, dat een spinnerij eerst bij zekeren omvang
rendabel is, terwijl de weverijen langen tijd van bescheiden capaciteit waren, waardoor de ondernemer
vaak niet veel heil er in zag, zijn bedrijf in die richting
uit te bouwen(31).
In de laatste jaren neemt het aantal spindels in ons
land veel sterker toe dan dat der getouwen, wat de
veronderstelling wettigt, dat, nu de afzet der goederen
steeds meer bezwaren ontmoet en uitbreiding der weverijen deze nog zou vergrooten, kapitaal en technische
kennis voor een belangrijk deel worden gericht op dat
deel der productieketen, hetwelk tot nu niet in gelijke
mate is uitgegroeid als de rest(32)
1 Januari
1923
1924
1925
1926
1927
Toename in 4 jaar

Spindels

Getouwen

775.881
832.466
886.098
1.009.718
1.112.740
43.4 pCt.

48.910
49.111
50.235
50.882
52.026
6.4 pCt.

Een niet onbelangrijke tak der katoennijverheid is de
handel en het verwerken van katoenafval, waarvoor
Enschede ook een centrum vormt. Vóór 1850 wierp
men dezen afval weg of zond ze naar Amsterdam, waar
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er watten of dekens van werden gemaakt. Later trad
België op als de afnemer. Eerst na 1860 begon Enschede
zelf er aandacht aan te schenken en kreeg het afvalbedrijf gelegenheid zich te ontwikkelen.
Reeds in 1896 hield, volgens het verslag der Kamer
van Kooph. en Fabr., Enschede zich niet alleen met
zuiveren en sorteeren bezig, doch het stond voor den
handel in dit product al in verbinding met de belangrijkste textiellanden in Europa. Onze „Statistiek van den
in-, uit- en doorvoer" geeft over 1927 voor de voornaamste landen (boven 100.000 K.G.) :
Totaal
Duitschland
België
Gr. Brittannië
Frankrijk
U. S. A.
Polen-Danzig
China
Japan en Korea
Br. Indië

Invoer
17.322.191
7.830.640
2.857.489
2.882.987
1.700.013
713.019
-325.538
194.853
617.880

Uitvoer
8.443.386
6.183.536
416.828
342.749
1.244.593
—
119.220
,. . . .1

Voor linters (asval in het laatste spinstadium) waren
deze cijfers :
Totaal
Duitschland

U. S. A.

Invoer
2.362.686

Uitvoer
20.680

88.001

20.420

2.224.753

,. . . .,

Over de laatste jaren bedroeg onze handelsbeweging
in katoenafval in 1000en tonnen ;
1000en tonnen
1925
1926
1927

Invoer
19.7
19.2
17.3

Uitvoer
11.7
10.5
8.4

Terwijl het verwerken tot eindproduct, o.a. tot dekens
en dweilen, te Enschede in hoofdzaak geschiedt door
een der oudste firma's, is het sorteeren, zuiveren en
handelen bijna uitsluitend een bedrijf van later opgekomen joodsche ondernemers. De acht „katoenafvalfabrieken", die het Adresboek van Enschede (1926-'27)
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opgeeft, zijn zonder uitzondering van deze laatsten. De
oorzaak ligt voor de hand : vóór het een artikel van
den wereldhandel werd, was het met allerlei ander afval uit
de spinnerijen en weverijen handelsobject van de kleine
opkoopers.
Zoo waren ook de eerste confectiefabrikanten joden,
nauw verwant als dit bedrijf was aan den handel in
kleeren, manufacturen, garen en band, die verschillende
hunner beoefenden( 33). Nog in 1883 klaagde de Kamer
van Kooph. en Fabr., dat in 1882 alleen over Oldenzaal
voor f 400.000 aan gemaakte kleeding was ingevoerd,
voornamelijk uit Berlijn. In 1889 vermeldt dit verslag
voor het eerst een dekenstikkerij en confectiefabriek.
Vooral gedurende de oorlogsjaren is het aantal sterk
toegenomen en het Handels- en Bedrijvenadresboek voor
Twente noemt in 1924 alleen te Enschede 19 confectiefabrikanten, op drie na allen niet-Joden. Het aantal
werd vooral opgedreven, doordat met gering kapitaal
zoon onderneming is te vestigen. Naast enkele groote
zijn er dan ook verscheidene dwergbedrijfjes, waarvan
de positie der oprichters meestal niet boven den loonarbeider uitgaat. Van het distributieve karakter, dat aan de
naaimachine ten opzichte van den arbeid vaak eigen
was, men denke aan het „sweating-system" in Engeland.
heeft Enschede de nadeelige zijde lang niet in die
mate gekend. De sweater kan alleen aarden, waar een
te groot aanbod van werkzoekenden is en zij, die werken wilden, konden te Enschede in de textiel-industrie
wel zulke loonen bedingen, dat ook het confectiebedrijf,
hetwelk mogelijk ook daardoor er pas laat opkwam -- in
Groningen ontwikkelde het zich reeds na 1870( 34) —, er
zich naar moest richten, wat de arbeidsvoorwaarden
betrof.
Wat den aanvoer der ruwe grondstof voor de spinnerijen aangaat, was langen tijd die uit den Levant het
belangrijkst, welke over de Amsterdamsche markt liep.
Tot in het begin der 19e eeuw kwam ze daar, in
huiden verpakt, binnen, doch na het opkomen der katoencultuur in de U.S.A. stelde Enschede zich in verbinding
7
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met Engelsche huizen en begon de Amerikaansche
katoen te overheerschen, wat de markt te Amsterdam
deed verloopen. Wel ving de N. H. M. in 1853 aan,
er katoenveilingen te organiseeren en voerde zij van
1854-1866 gemiddeld 15000 balen per jaar aan, doch
de snelle schommelingen der katoenprijzen maakten het
veilingstelsel ongeschikt (35). Daarbij kwam, dat onze
koloniën geen belangrijke hoeveelheden op de markt
brachten. Wel juichte in 1862 de Economist de
oprichting toe der N. I. Katoenmaatschappij en meende
dit tijdschrift zelfs, dat „de onwederlegbare zekerheid"
bestond, dat N. O. I. een uitstekende New-Orleans
kwaliteit aan de markt kon brengen (36), maar reeds in
1867 heetten de proeven op Java mislukt ( 37). Ook de
in 1904 te Hengelo door Twentsche fabrikanten opgerichte „Vereeniging tot bevordering van de Katoencultuur
in de Ned. Koloniën", heeft tot op heden geen beter
resultaat gehad. Een katoenmarkt van beteekenis bezat
ons land door die omstandigheden niet, al werd bij
herhaling de wenschelijkheid ervan wel uitgesproken,
o.a. toen in 1870 Hâvre en Bremen in moeilijkheden
verkeerden (38), doch uit de verslagen der Kamer van
Koophandel en Fabrieken in 1882 en 1883 blijkt wel,
dat Londen, Bremen en Antwerpen in steeds toenemende
mate den aanvoer beheerschten, en dat de aansporing,
welke de Kamer tot die van Amsterdam had gericht, vergeefsch was geweest. De groote invoerhavens van
West-Europa zijn nu Liverpool, Bremen en Hâvre, die
in 1925126 importeerden in 1000en tonnen : (39)
Liverpool
Havre
Bremen

1862
916
1665

Gedurende den Wereldoorlog kwam er echter te
Rotterdam een markt, die zich handhaafde. In 1926,'27
werden in die haven aangevoerd uit : (40)
U.S.A.
Br. Indië
Egypte
Andere landen

156.416 balen
35.928 „
11.751 „
11.248 „

Totaal 215.343 „

Afgeleverd werden naar :
143.816 balen
Nederland
39.262 „
Duitschland
3.388 „
België
15.960 t,
Frankrijk
1.846 f,
Andere landen

FABRIEKEN EN MENSCHEN
EEN SOCIOGRAFIE VAN ENSCHEDE
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Te Amsterdam werden in dit jaar 8532 balen aangevoerd. Het verslag, waaraan deze cijfers zijn ontleend,
berekent, dat er langs andere wegen dan onze havens
waarschijnlijk 34000 balen ons land zijn binnengekomen.
Volgens de „Statistiek van den in-, uit- en doorvoer"
over 1927 bedroeg de handelsbeweging in Nederland
voor ruwe katoen (in K.G.):
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Ook buiten Enschede en Lonneker reikt de invloed
der Enschedesche katoenindustrie. Oude verbindingen
over de grens maakten het gemakkelijk, in het begin
der 19e eeuw om fiscale redenen in Gronau een zestigtal
spinmolens te vestigen voor Enschedesche rekening (41),
en de Enschedesche Stoomspinnerij exploiteerde er tot
1863 ook een spinnerij (42). Vlak over de grens stichtte
een Enschedesche fabrikant in 1888, met het oog op
de tarieven, de spinnerij „Eilermark", die de eerste
aanleiding werd tot de opkomst van het arbeidersdorp
Glanerbrug, dat in 1890 nog slechts 18 huizen telde,
doch nu ongeveer 5000 inw. heeft ( 43). Ook de oprichting
van de bedrijven te Gronau en der Westph. Jute-Spinnerei and Weberei te Ahaus speelde Enschedeesch
kapitaal een rol (44), terwijl het tevens is geïnteresseerd
bij verschillende bedrijven -- en niet alleen der textiel —
in Oost-Nederland.

III. De Bevolking.

A. DE SAMENSTELLING.

I. DE UITERLIJKE TREKKEN,
DE GROEI EN DE OPBOUW DER BEVOLKING.

In het verslag der tentoonstelling van voortbrengselen
van Overijselsche nijverheid, in 1840 te Zwolle gehouden,
heet het, dat men er in de beeldhouwkunst, bij gebrek
aan modellen, ook niets had te verwachten ( 1 ). Wij
vermoeden, dat het Twentsche geslacht van dien tijd,
zwoegend op den schralen akker of in de bedompte
weefkamer, niet de lichaamsvormen had gecultiveerd,
welke het classicisme of de romantiek dier dagen bij
voorkeur kozen tot object hunner kunstzinnige uitingen.
Daarbij waren zij, die ontwikkeld genoeg waren, om
in gewestelijke bijzonderheden belang te stellen, te zeer
alleen historisch gericht, om somatische trekken naar
waarde te schatten. Tot voor nog niet langen tijd legde
men voor een bevolkingsindeeling bijna uitsluitend criteria
aan van cultureelen aard en op grond van zeden,
woning, dialect, enz. stond het vast, dat de bewoners van
Twente Saksen waren ( 2 ). Sinds echter de anthropologie
o.a. factoren als schedelindex, haar- en oogkleur als zekerder
maatstaf naar voren bracht en het cultureel bezit een
zeer wankele grondslag bleek tot onderscheiding der
rassen, is het vraagstuk opnieuw aan de orde gesteld.
Er zullen echter nog vele nauwkeurige waarnemingen
moeten worden gedaan om een zekerder inzicht te
krijgen, al brachten ook de onderzoekingen van Bolk
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ons een belangrijken stap verder ( 3 ). Daardoor toch
weten we, dat Overijsel in de afdalende reeks der
blondharigen no. 4 is :
Groningen
81 °/o
Friesland
80.2 °%
800/0
Drente
Overijsel
78.8 °/o
Ook met het cijfer der blauwoogigen staat de provincie op dezelfde plaats. Terwijl echter over de geheele provincie het percentage bruinoogigen 22.9 bedraagt,
is dit voor Enschede en Lonneker slechts 20 °/o, waarin
zich waarschijnlijk uit de groote vestiging uit de Noordelijke, het meest door blauwoogigen bewoonde, deelen
van ons land.
Van de 75 gemeten Twentsche schedels bedroeg de
gemiddelde index 81.2. Neemt men nu voor het Noordsche
ras langschedeligheid als een kenmerk aan, dan voldoet
dit cijfer daaraan niet en treedt de Twentenaar volgens
Bolk eer op als een blonde variant van het Alpine ras,
wellicht verwant met de Slavische elementen van de
West- en Midden-Noord-Duitsche laagvlakte, waartegen
echter niet zonder grond is aangevoerd door Nyessen —
hoewel deze daarbij verwijst naar de 22 gemeten schedels
van Zutfen, Eibergen en Bellingwolde — dat zekerder
inzicht eerst door verder onderzoek kan worden verkregen. Toch is het wel opvallend, dat de breedschedeligheid van vele echte Twentenaren ook werd bevestigd
door een arts, die geheel onbeïnvloed door de resultaten
van Benig onderzoek mij verzekerde : „Er zijn opvallend
veel „dikkoppen" onder de Twentenaren". Daar dit
evengoed onder de van ouds eigenerfde boeren opviel
als onder de minder welgestelden, kan de eens door
Boas uitgesproken meening, als zou brachycephalie
mogelijk ook een misère-verschijnsel zijn, hier moeilijk
steun vinden.
We wezen er vroeger reeds op, dat Enschede langen
tijd een bescheiden aantal inwoners had, dat niet den
omvang van de landelijk georganiseerde huisnijverheid
deed uitkomen. De vooral kort na 1860 meer toegepaste
stoomkracht voerde het bevolkingscijfer der gemeente
ook niet snel omhoog, doordat velen, die door de
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fabrieken werden aangetrokken, zich op het gebied van
Lonneker vestigden, waardoor Enschede bij de beperkte
uitlegging van zijn grenzen in 1884 het aantal inwoners
met 6317 kon vermeerderen en van 5801 bracht op
12118, waarna rondom de stad in Lonneker spoedig
weer arbeiderswijken verrezen. Het aantal inwoners van
Enschede bedroeg :
(voor die van 1860 en later geldt de toestand op 1 Januari)
1870 5092 inw.
1910 34201 inw'
1748 1503 inw.
1920 41488 „
1880 5450 ,,
1801 1835 „
1840 3721 „

1860 4330 „

1890 15202 ,,
1900 24358 „

1929 50517 „

Het aantal inwoners van Lonneker, dat op 1 Januari
1884 7116 bedroeg, steeg op 1 Januari 1929 tot op 26617,
waarvan er ongeveer 12000 in de tegen Enschede aangebouwde wijken wonen, en ongeveer 5000 in het
arbeidersdorp Glanerbrug. Dat bij den groei dezer gemeenten de industrie een factor van gewicht was, mogen
wij afleiden uit het verschil, dat in dit opzicht industriëele
en landelijke gemeenten in Twente tonnen : (4)
Enschede
Hengelo
Lonneker

Losser

1 Januari 1929
50517
32757
26617
14655

31 Dec. 1890
15.615
10.683
7.651
4.994

Diepenheim

1.542

1755

Ootmarsum

1.454

1534

De snelle groei van Enschede zette vooral in met
de 80er jaren, toen het verval der landelijke handweverij zich voltrok. Zij nam in het tweede decennium
na de annexatie van 1884 nog meer toe, om daarna te
dalen, doordat de vestiging op het gebied van Lonneker steeds belangrijker werd. Voor Enschede bedroeg
de percentsgewijze toename : (5)
1884-1894
1894,-1904
1904-1914
1914-1924

43.8
61.5
28.4
17.4
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Tusschen 1 januari 1884 en 1 Januari 1928 bedroeg
zij voor
Enschede
Lonneker

290 °/o
246 °/o

Volgens de „Statistiek van den Loop der Bevolking"
(1927) was voor de gemeenten boven 20.000 inwoners
Enschede no. 3 in de rangorde der gemiddelde jaar
lijksche bevolkingstoename over de jaren 18401920,
en bedroeg zij : voor Emmen 3.65 °%, voor Rotterdam
3.41 °/o en voor Enschede 3.020/0.
Naar de uitkomsten der Volkstelling in 1920 waren
in procenten der geslachten geboren in :

In de gemeente zelf
Elders in de provincie
In een andere provincie
Buiten Nederland

Enschede
vr.
m.
48.7
47.7
28.3
28.1
18.3
18.0
4.7
6.2

Nederland
vr.
m.
63.7
59.6
19.8
22.6
13.7
14.7
2.5
2.9

Al deze cijfers wijzen er op, dat Enschede voor velen
een vestigingsplaats was en zijn bevolking voor een
belangrijk deel door toestroomen van elders zoo snel
is gegroeid. Wel werden de eerste cijfers voor Enschede zeer beïnvloed door de annexatie van 1884,
doch die der vestiging van buiten de provincie getuigen
zeker van een sterke immigratie, terwijl die voor in het
buitenland geborenen niet alleen door Duitsche dienstboden zoo hoog zijn, al kwamen reeds voor tientallen
jaren dikwijls meisjes uit het Bentheimsche zich te Enschede
als dienstbode verhuren, waar in de stad zelve door
de textielnijverheid het aantal, dat zich daarvoor aanbood, niet groot was. Vele dier meisjes zijn te Enschede
gehuwd. Daarnaast is echter het getal van hen, die in
het buitenland werden geboren, vooral vergroot, doordat de ouders tijdelijk in Duitschland in de textielnijverheid
werkzaam waren en zich er hadden gevestigd, of ook
wel, doordat tengevolge van het verkeer over de grens
verscheidene inwoners met Duitsche vrouwen huwden.
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Bij de volkstelling van 1909 waren op een totaal
der gem. Enschede van 34.201 inwoners geboren :
Aantal :
14
In gemeenten ben. 500 inw.
234
van 500-1000 inw.
553
„ 1001.2000 inw.
2964
„ 2001-5000 inw.
4015
„ 5001-10.000 inw.
„ 10.001-20.000 inw. 6946
„ 20.001-50.000 inw. 17399
„ 50.001-100.000 inw. 451
„ meer dan 100.000 inw. 533
„

In perc.van het totaal
11.0
32.4
50.8
1.3
1.5

Uit deze cijfers blijkt wel, dat slechts een klein gedeelte van de toestroomende immigranten uit groote
steden afkomstig was, en een belangrijker aantal uit
plattelandsgemeenten en kleine steden. Ook de kiezerslijst van 1920 bewijst dit, die van de 9320 kiezers voor
den Raad der Gemeente als geboorteplaats aanwijst :
Enschede en Lonneker
3836
Overig Twente 1320
Steenwijk en Steenwijkerwold 281
Stad en Ambt Vollenhoven 73
21
Giethoorn
122
Stad en Ambt Hardenberg
Avereest
79
Overig Overijsel
700
Friesland
592
Geldersche Achterhoek
428

Overig Gelderland
Drente
Groningen (prov.)
Veenendaal
Overig Utrecht
Hilversum
Overig N. en Z. Holland
en Zeeland
Brabant en Limburg
Duitschland
Overig buitenland

422
362
240
102
71
32
422
101
98
18

Het valt bij het doorlezen van die lijst op, dat vaak
uit één gemeente verscheidenen met denzelfden familienaam immigreerden, wat er op wijst, dat verwante
gezinnen elkaar daarbij beïnvloedden, terwijl zij tevens
in zoo belangrijk aantal op de kiezerslijst voorkomen,
doordat het vooral kinderrijke gezinnen waren, die in
de textielnijverheid een toekomst zagen. boo treffen we
elf maal den naam Lassche aan, afkomstig uit Ambt
Vollenhoven, tien maal die van Reuvers uit Avereest, en
negen

Visscher's

uit Ambt Vollenhoven.

De herkomst der meeste emigranten van het platteland heeft stellig de duurzaamheid der vestiging te
Enschede gebaat. De werkzoekende uit de groote steden
zou er heel wat gemist hebben, dat hem ondanks de
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armoede, die hem wachtte, op den duur weer zou
hebben teruggezogen naar de volksbuurt der metropool.
Het verloop van de cijfers, die de herkomst der bevolking aangeven, wijst er op, dat de immigratie van
andere provinciën uit eerst in 90er jaren inzette.
Per 100 inw. waren geboren :
In Enschede
Elders in Overijsel

1869
61.4
23.7
8.2

1879
58.7
26.8
9.1

1889
42.4
43.8
9.1

1899
43.5
36.3
16.6

In Nederland buitenOv.
De vestiging uit Twente, die vooral in de 80er jaren
groot was door het verval der huisindustrie, komt in
deze cijfers niet duidelijk tot uiting door het groote
aantal in Lonneker geborenen, die in 1884 als gevolg
der annexatie binnen de stadsgrens kwamen te wonen.
De stijging van 9.1 op 16.6 per honderd voor de buiten
de provincie geboren ingezetenen spreekt echter voor
de toestrooming uit verder gelegen streken, v.n.l. uit
het Noorden, na 1890.
Dat vooral grootere gezinnen zich er nederzetten,
blijkt wel uit de verslagen der gemeente Enschede, als
we daarin nagaan de gemiddelde grootte der gezinnen,
die er zich vestigden uit en vertrokken naar andere
plaatsen in Nederland behalve Lonneker :
Gemiddelde grootte der gezinnen :
vestiging

1924
1925
1926
1927

3.91
3.88
4.24
6.30

vertrek

3.44
3.48
3.61
4.22

De laatste cijfers tonnen een opmerkelijk verschil,
doordat in dat jaar kinderrijke gezinnen uit Drente werden overgebracht. De loonen, die deze kinderen reeds
spoedig in de textielindustrie konden verdienen, waren
een belangrijke aanlokking om tot emigratie te besluiten,
en tevens een voorwaarde, om daarbij te worden gesteund.
De statistiek der leeftijdsklassen in percenten van het
totaal van ieder geslacht toont dan ook bij vergelijking met
die van Nederland, van Amsterdam, van Haarlemmermeer
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en van Benige Zaandorpen ( 6 ) de eigenaardigheid, dat de
groep van 10-19 jaren er het grootst is.
Dat desondanks het percentage der bevolking beneden
20 jaar niet belangrijk verschilt met dat van het Rijk,
wijst reeds op een laag geboortecijfer onder de gevestigden. Beneden 20 jaar toch waren in percenten van het
totaal der geslachten in 1920:
Enschede
Nederland

M.
42.95
43.28

Vr.
41.74
41.59

II. DE IMMIGRATIE.

De oude legende omtrent de eerste invasie van
vreemde textielarbeiders gaat terug op de 16de eeuw,
toen Vlaamsche wevers om hun Doopersche denkbeelden
naar Twente zouden zijn geweken. Van geen enkele
Enschedesche familie wijst echter de afstamming in die
richting en het legendarische van het bericht blijkt wel
uit de tweeërlei lezing, die Benthem er van geeft, waar
hij nu eens naar het midden, dan weer naar het begin
der 16de eeuw verwijst ( 1 ). Tegen deze voorstelling
pleit de omstandigheid, dat de macht der centrale
regeering dezen Wederdoopers ook het verblijf in
Twente al spoedig wel zeer onzeker zou hebben gemaakt.
In 1544 vielen er dan ook twee juffers van Beckum
als slachtoffers der kettersche denkbeelden, die zij echter
elders hadden leeren kennen ( 2 ). De toevoeging aan
het bericht, dat de uitgeweken Vlamingen in Twente
de eerste weefstoelen plaatsten, maakt het verhaal niet
geloofwaardiger, daar deze er reeds voor dien tijd wel
bekend zullen zijn geweest. Ook pleit niet voor de
waarschijnlijkheid dezer invasie, dat de bombazijnindustrie,
die de Vlamingen door hun uitwijking o.a. in Wezel
brachten, in Twente niet voor 1728 van Benig belang
werd.
Eerst omstreeks 1800 treden de eerste vreemdelingen
in de Enschedesche industrie op : de broeders Schophaus,
een kwart eeuw later volgen De Maere en Ainsworth.
Ook Dixon, de eerste directeur der Enschedesche Stoomspinnerij, behoorde tot hen. In 1835 lieten een viertal
Enschedesche ondernemers een Belgischen verver,
Dumoulin, uitkomen en de naam Briley onder de eerste
bestuursleden der in 1842 opgerichte Kamer van Kooph.
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en Fabrieken, verraadt ook een vreemde herkomst. Zij
allen bevorderden min of meer het technische kunnen,
evenals eens de bekendste onder hen : Ainsworth. Reeds
vóór den brand van 1862 waren bovendien verscheidene
buitenlanders als spin- en verfmeesters of machinisten
te Enschede werkzaam ( 3 ), zooals er nu nog, vooral
in de chemische afdeelingen, Duitsche deskundigen worden aangetroffen.
,
Een toestrooming van arbeidskrachten, en wel onder
bijzondere omstandigheden, had plaats in 1797, toen de
toestanden in de Amsterdamsche Wees- en Armhuizen
zeer benard waren. Zoo herbergde het Aalmoezeniershuis in 1800 inplaats van 1200 kinderen, waarvoor iet
was ingericht, er 2000. Vier of vijf kinderen sliepen er
in één krib ; het voedsel was naar verhouding verminderd
en het uiterlijk der verpleegden was ziekelijk en dweTgachtig( 4 ). Elke verandering leek onder zulke omstandigheden een verbetering en daardoor was reeds in 1797
een overeenkomst tot stand gekomen tusschen de regenten
en het gemeentebestuur van Enschede ( 5 ). De eerste
groep, die werd gezonden, telde 36 kinderen, jongens
en meisjes, alien ouder dan 10 jaar. Een commissie,
door de stad aangewezen, plaatste de kinderen tegen
f 60 's jaars in arbeidersgezinnen en daar de aanvankelijke weerzin der bevolking spoedig verdween, volgde
weldra de uitzending van een nog talrijker groep. De
uitgezondenen werden binnen het jaar aan den arbeid
gezet en zouden binnen twee jaar zeker wel 20 tot 30
stuivers per week verdienen, volgens het oordeel van
een der ondernemers, J. B. Blijdenstein. De toestanden
te Amsterdam en de algemeen heerschende denkbeelden
omtrent kinderarbeid kunnen ter verontschuldiging strekken van diens optimisme, dat vol lof gewaagt van den
vergenoegden geest en het lichamelijk welvaren dier
bestedelingen, van wie verschillende nakomelingen het
later tot eervolle posities moeten hebben gebracht. Ook
het Doopsgezinde weeshuis te Amsterdam heeft in die
jaren verpleegden gezonden, waartoe zeker zal hebben
bijgedragen, dat verschillende Enschedesche fabriqueurs-
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familiën Doopsgezind waren. Nog omstreeks 1880 trof
Van Meurs in verscheidene Twentsche dorpen tientallen
weezen uit het Amsterdamsche Bestedelingenhuis aan,
en daar voor de meesten boven 13 jaar geen vergoeding
werd ontvangen, vonden de pleegouders die zeker wel
in den arbeid hunner pupillen( 6 ).
Ook geoefende arbeiders zijn wel eens naar Twente
overgebracht. Zoo deed Hoftres in 1829 Belgen overkomen, doch hij zond hen om hun liederlijk gedrag
spoedig terug( 7 ). De Maere had eveneens Belgen in
dienst. De bevoorrechting, die zij als goede drinkers in
de herberg „Het Fortuyn" genoten, gaf in 1835 aanleiding tot een groote vechtpartij, waardoor Benige
Enschedesche belhamels in de gevangenis geraakten en
zelfs militairen te hulp werden geroepen( $ ).
Ainsworth, die zelf slechts een viertal Engelschen
voor de uitvoering van zijn plannen noodig oordeelde,
wees in 1832 op de gevaren van een Belgeninvasie,
welke hij noodig oordeelde, als men het door hem ook
op andere gronden verwerpelijk geachte stelsel der stoombedrijven wilde invoeren.( 9 ) Toch trok het opleven der
katoenindustrie ook buitenlanders, doch van over d
Oostgrens : de boeren namen als handwevers Munsterlanders in de kost, die zij daarenboven betaalden met
18 tot 20 stuivers per week, waarvoor deze arbeiders
echter tevens bij het dorschen moesten helpen( 10). Mogelijk
werd mede daarom Nijverdal gekozen als vestigingsplaats
eener nieuwe katoenindustrie. De hoop werd toen tenminste uitgesproken, er meer Friezen en Gelderlanders
te trekken dan arbeiders van over de Oostgrens( 11 ). De
Munsterlanders waren echter seizoenarbeiders, evenals
de op spinnewielen met twee vleugels bedreven spinsters,
die de boeren in Broekheurne uit dezelfde streken in
de kost namen.(12)
Overigens was de bevolkingsbeweeglijkheid in die
dagen gering. Het jaarboekje voor de provincie Overijsel
over 1835 geeft als vertrokken uit en gevestigd in de
provincie resp. 736 en 1070 personen op en zegt erbij,
dat „de belangrijke verwisseling" zeer werd beïnvloed
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door het bedelaarsgesticht te Ommerschans. Het zeer
beperkte overzicht over de arbeidsmarkt, de verkeersbezwaren en de lage loonen deden het toestroomen in
die jaren, hoewel er ook toen reeds over een tekort
aan arbeidskrachten werd geklaagd, van weinig beteekenis zijn.
Eerst het toepassen der stoomkracht deed, zooals wij
zagen, de stad groeien, daar het de landelijke wevers
dwong tot het zich verplaatsen naar de stad. Daarnaast
werden vele bouwvakarbeiders uit de groote steden
door de bouwbedrijvigheid aangelokt. Het verslag van
de Kamer van K. en F. over 1884 klaagt echter, dat
dat deze niet tot de oppassendsten behoorden en ongunstig
afstaken bij de Duitsche arbeiders, die in 1862 ^ vóór
dus de verkeersverbeteringen Enschede in nauwere
aanraking met Holland hadden gebracht -- bij den wederopbouw der stad hun diensten hadden verleend. Hoe arm
Twente omstreeks 1890 nog aan ambachtslieden was,
bleek bij de Enquéte van dat jaar. Zoo waren van de
97 timmerlieden te Hengelo er 93 vreemdelingen, „het
uitschot der groote plaatsen".De bakkersknechts waren
er ook nagenoeg allen Duitschers. Uit dezelfde bron
vernemen we, dat de trek naar de stad te Enschede
nog steeds aanhield en dat ook uit textielplaatsen als
Hilversum zich velen er vestigden ( 13). De betere loonen
waren voor hen waarschijnlijk het aantrekkelijke.
Weldra zou echter de immigratie uit N.W. Overijsel
en Friesland beginnen, waar vele veenderijen uitgeput
raakten en een groote economische inzinking plaats
had (14). Toen di e stroom eenmaal op Enschede gericht
was, volgde het eene gezin na het andere op de gunstige
berichten. De aanschrijving van den Commissaris der
Koningin in Friesland aan de gemeenten, die veel werk
loozen hadden, zal den trek wel hebben bevorderd,
Ook predikanten schijnen er voor te hebben geijverd.
Dit laatste is wel zeker voor de verplaatsing naar
Gronau. Daar waren de berichten over de verarming
der veenstreken ook vernomen en door bekendheid met
Doopsgezinde kringen kwam er een groep gezinnen
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uit Giethoorn heen ( 15), weldra weer door anderen gevolgd,
die alien in hun kinderen een kapitaal bezaten, dat in
de textielnijverheid productief kon worden gemaakt.
Gronau kreeg ander deze emigranten ook die, welke
Enschede doortrokken, daar hun kinderen niet voldoende
waren onderwezen om er tot de Fabrieksschool te worden
toegelaten, wat tot gevolg had, dat die ook niet in de
fabrieken werden aangenomen.
De groei van de Doopsgezinde gemeente Enschede
is vooral aan de toestrooming uit het N.W. toe te
schrijven en daar er verscheidene verarmde gezinnen
onder waren, stegen daardoor ook de uitgaven voor
armenzorg in die gemeente aanmerkelijk.
Terwijl de toestrooming naar Enschede veelal vanzelf ging en van verschillende firma's wel zeker is,
dat zij haar nooit opzettelijk hebben bevorderd door
advertenties of wervers, was de vraag naar arbeidskrachten in het Westfaalsche textielgebied veel dringender
door de aantrekking van de Ruhrstreek, zoodat de ondernemers daar ook in Twentsche bladen wel adverteerden,
waarbij zij beschikbare woningen als aanlokking gebruikten.
Het oordeel over deze immigratie uit de veenstreken
is in Enschede verschillend. Oordeelt een ondernemer,
dat de binnenkomenden, onbedorven en sterk, Frisch
bloed brachten, Benthem meent, dat zij juist de meest
ontevredenen waren, die beter dagen zouden gekend
hebben ( 16). Het laatste moge waar zijn, doch de langdurige periode van economische inzinking zal de kloekheid
dier lieden, bron van veel verzet, ongetwijfeld hebben
gedrukt. Daarbij stond voor de flinksten, die tijdig de
verarming ontweken, den weg naar Amerika nog open.
In de eerste en zeer rumoerige jaren der ontwakende
arbeidersbeweging leest men dan ook geen namen van
menschen uit de Noordelijke streken onder de leiders.
De volwassen immigranten waren bovendien op een
leeftijd, dat zij in het eigenlijke textielbedrijf niet konden
worden geplaatst dan hoogstens voor den arbeid van
ongeoefenden. Scheldnamen als zwartgok, kluën (zware
a
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turf), enz., waarmee de Enschedeër hen aanduidde,
wijzen er ook wel op, dat hun vreemde herkomst hen
aanvankelijk vreemde eenden in de bijt deed blijven.
Godsdienstige of politieke overtuigingen waren verder
vreemd aan hun invasie en deze zijn eer geschikt krachtige
karakters te vormen dan economische nood ( 17). Zoo
behoorden zij tot dezelfde groep als daarna zoovelen,
en de stijgende uitgaven van het armenbudget der
Doopsgezinde gemeente vinden een parallel in de opmerking van den Armenraad in zijn verslag van 1925, dat
de vestiging van verarmde gezinnen nogal eens bijzondere zorg baarde. Voor hun opheffing was het milieu
van meer beteekenis dan hun karaktertrekken.
Na den wereldoorlog kreeg de immigratie een nieuwen
stoot, doordat de regeeringszoig zich ook richtte op
het bestrijden der werkloosheid door verplaatsing van
arbeiders. Daardoor kwam in 1926 een overeenkomst
tot stand tusschen het rijk, de gemeente en de fabrikantenorganisatie, om 250 gezinnen uit de Drentsche
veenstreken te doen overkomen. De gemeente kreeg
daarbij voorschotten om den woningbouw te financieren (18) en aan het bezwaar, dat de oudere gezinsleden de arbeidsmarkt buiten de textielindustrie zouden
kunnen overvoeren, werd o.a. tegemoet gekomen door
de belofte der regeering, gedurende drie jaren voor
arbeidsgelegenheid dezer volwassenen te zorgen. Van
de aangewezen gezinnen mocht het hoofd niet ouder
dan 45 jaar zijn, en verder moest elk gezin minstens 3
kinderen tellen van 13-20 jaar, die onderwijs hadden
genoten, terwijl geweerd werden beroepswerkloozen en
zij, die wegens ernstige delicten waren veroordeeld.
Tevens werd een oppervlakkig onderzoek naar den gezondheidstoestand der gezinsleden ingesteld. Behalve dat
de fabrikanten bijdroegen tot de kosten van den woningbouw, garandeerden zij den immigranten gedurende drie
maanden een gezinsinkomen van f 18 en van f 4 per aan het
werkgestelde in hun fabriek, waartoe zij een fonds vormden door voor eiken arbeider in hun bedrijf f 1 te storten.
In November 1926 kwamen de eerste gezinnen uit
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Emmen over en in de beide volgende jaren de overigen.
Nadat in November 1927 uit die gemeente 180 gezinnen
waren overgebracht, kregen ook inwoners van andere
Drentsch gemeenten gelegenheid, zich aan te melden.
Niet alle immigranten konden in het nieuwe milieu aarden.
Het schijnt, dat sommigen zich te groote voorstelling
hadden gemaakt van de verdiensten, die hun wachtten.
Bedragen van f 59 tot f 85 per week als gezinsinkomsten
bleken maar bij hooge uitzondering te bereiken en een
totaal loon van i 26 voor een gezin met elf kinderen
beteekende voor den nieuwgekomene in de stad heel wat
anders dan in een plattelandsmilieu. Ook gaf de tewerkstelling der ouderen aanleiding tot klachten en 15 a 20
gezinnen, mogelijk ook door verveners beïnvloed, keerden
naar Emmen terug, wat zeker een gering aantal is te
achten in vergelijking met de emigranten in de katoenfabrieken der U. S. A., waar vóór 1914 de „labourturnover" wel tot 200 pCt. steeg( 19). Overwogen onder
deze immigranten de onvermogenden, zoodat soms zelfs
meubelen moesten worden verstrekt, er zijn er toch ook
onder, bij wie uit het bezit van rijwielen en den toestand,
waarin deze evenals de kleeding verkeerden, bleek, dat
zij nog zekeren welstand genoten en alleen emigreerden,
omdat naar het algemeen zeggen de bestaansmogelijkheid
in de venen er niet spoedig op zou verbeteren.
Waarschijnlijk doordat vele der immigreerende gezinnen
in nieuwgebouwde complexen bijeen werden ondergebracht, uitte zich onder de jongeren eenigen tijd de lust tot
vechten en vernielen, die de politie af en toe dwong tot
optreden, terwijl de collectieve vormen van hun gezellig
verkeer den omwonenden een enkele maal ergerden. In de
fabrieken gaf de aanvankelijke tegenstelling in dialect
en kleeding weinig aanleiding tot moeilijkheden, doordat
de leiders daar met ordeverstoorders korte metten maken
en tevens het stukloon de aandacht ten volle op het
werk richt. Hierbij komt, dat de uiterlijke verschillen,
zij het ook niet bij alien, snel afslijten, daar de kleine
minderheid, die de immigreerende groep vormt, zoo spoedig mogelijk aan den spot, die elke afwijking verwekt, een
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eind zal trachten te maken door te assimileeren, vooral
wat den jongeren betreft.
Voor velen was de overgang van het landelijke leven
in een veenstreek naar de stedelijke omgeving een heele
stap. 't Moet zijn voorgekomen, dat er een flauw viel,
toen plotseling het electrisch licht in de werkzaal werd
ontstoken. Een ander zou den eersten dag in de nieuwe
woning hebben besteed met het op en neer gaan langs
de trap, die voor haar de grootste ongewoonheid was.
Deze verplaatsing beteekent het overstappen van een
veel wijdere kloof, dan voor een halve eeuw, toen de
Twentsche landbewoner stadwaarts trok. Die was al
reeds textielarbeider, verwijderde zich niet ver van de
omgeving, waarin zijn familie geslachtenlang had geworteld en de arbeid aan het stoomweefgetouw had
onder detoenmalige gemoedelijke verhoudingen nog niet
die intensiteit van tegenwoordig. Daarbij bleef hij binnen
de landstreek, in een stadje, waar zijn dialect, zij het
ook wat minder boersch, de omgangstaal was, zooals
ook zijn zeden er niet bijzonder van verschilden.
Frost meent, dat bij den plattelander een krachtig
motief voor den trek naar de stad de drang naar
grooter zelfstandigheid is ( 20). Voor hen, die zich als
textielarbeider te Enschede vestigden, was het echter
economische noodzakelijkheid : het verval van het handwerk door de opkomende stoomnijverheid en daarna
vaak de uitputting der venen. Ook Cramer meende (21),
dat de opkomst der textielfabrieken den landelijken
wever gelegenheid gaf zich vrij te maken van de
afhankelijkheid van één werkgever. Tot op zekere hoogte
moge dit zoo zijn, doch de organisatie der textielfabrikanten
te Enschede is te hecht, dan dat willekeurige verwisseling van werkgever er zoo licht plaats vindt als in
andere beroepen.
Daar de vestiging te Enschede bijna steeds gezinsgewijze plaats had, mist de stad die vlottende bevolking
van alleenstaande ongehuwden, wier aanwezigheid in
textielsteden als München-Gladbach het losse leven
bevordert (22).
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Ook de samensmelting met de gevestigde bevolking
was er gemakkelijker door, doch dit is niet in het minst
ook in de hand gewerkt, doordat de ontwikkeling
van Enschede tot een industriestad van beteekenis een
zeer geleidelijke is geweest. Daardoor past er niet op
de beschrijving, die Villermé geeft van de immigranten
in de textielsteden in den Elzas : ( 23) „Line population
flottante et misérable qui reste toujours bien distincte
par ses moeurs et son indigence de la population fixe."
Dat daartoe ook heelt bijgedragen de aanvankelijke
vorming der fabrieksbevolking uit omwonende landelijke
wevers, wordt bevestigd door de opmerking, die
Villermé neerschreef betreffende St. Quentin, waar de
toestand ook beter was, doordat de fabrieksbevolking
er niet werd samengesteld uit hen „qui échangent tout
a coup la vie et les travaux des champs contre la vie
et les travaux des manufactures."
In de groote eenheid herinneren alleen de in 1902
opgerichte vereeniging „Fier fen hûs" en het later gevormde „Grtinnegerland" aan de herkomst van vele
bewoners, die de banden met de geboortestreek blijven
gevoelen, zooals ook wel blijkt uit de goedkoope
treinen, die de Nederl. Spoorwegen van Enschede uit
naar de Groninger veenkoloniën doen loopen en de autobussen, die af en toe aan bewoners van Enschede en
dorpen in N. W. Overijsel of Z. O. Friesland gelegenheid geven tot familiebezoek.
De vestiging van zoovele vreemden heeft het Twentsche dialect in Enschede niet onberoerd gelaten. De
afgelegenheid en de aanhankelijkheid aan de traditie
verloren daarbij als behoudende factoren aan kracht.
Dat de afgelegenheid eens van grooten invloed was,
bewijst wel het voortleven van vormen als „moes", op
de Veluwe reeds verdrongen door „muus" en in Holland
door „muis (24). Het is er mee gesteld als met de tertiaire
bodemlagen r om Enschede, waarbij ook de Oostgrenzen
der jongere vormen steeds Westelijker liggen. Wel hebben
de vestigenden uit andere streken zich min of meer
moeten aanpassen, vooral de jongeren namen op de
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straat en in de fabriek veel over, om het hinderlijke
van op te vallen te ontgaan, doch daarnaast heeft het
oude dialect belangrijke verliezen geleden aan eigen
vormen en woordenschat. Nog spreekt de geboren
Enschedeër met zijn medeburgers van inheemsche afkomst
geen Hollandsch, wat hem de verdenking van grootdoenerij op den hals zou halen, doch het dialect sterft
langzaam af. De schrijfster van een bundel oude vertellingen achtte het dan ook noodig, haar lezers met
verklarende noten te dienen ( 25). Zelfs erkent zij, voor
enkele notities van J. B. Blijdenstein (1756— 1826), die
door zijn aanteekeningen blijk gaf, dat belangstelling
en liefde voor het dialect reeds vroeg onder ontwikkelden voorkwam, geen Hollandsche uitdrukkingen te
kunnen geven. De gevallen deden zich wel voor, dat
zij, die na jaren afwezigheid in de oude omgeving
hun hart weer eens wilden ophalen aan de taal hunner
jeugd, bij de aanwezigen niet alleen waardeering vonden,
doch tevens vroolijkheid wekten, doordat zij nog woorden en uitdrukkingen bezigden, die in onbruik waren
geraakt.
Naast de Enschedesche arbeiders, die om of bij de
stad woonden, zijn er ook steeds geweest, die, tendeele
door den woningnood gedrongen, tendeele door aanhankelijkheid aan hun omgeving, er den voorkeur aan
gaven, dagelijks heen en weer te trekken. Omstreeks
1900 kwamen er zoo een honderdtal uit Haaksbergen
en zelfs eenigen uit Neede( 26). Tegenwoordig voeren
autobussen velen aan uit Overdinkel en ook van plaatsen
over de grens els Epe. De staat der werkforensen over
1927 wijst voor Enschede aan : met hoofdverblijf te
Lonneker 2315, id. Hengelo 80, id. Haaksbergen 46, id,
Losser 292, id. Oldenzaal 76, id. Denekamp 15, id. elders 17.
Omtrent de immigratie-beweging geven ten slotte ook
de vestigingsoverschotten Benige inlichtigingen :
1891-1900 d-- 57391911-1920 -{- 1459
1862-1870 -- 202
1871-1880 -- 288
1881-1890 + 1386

1901-1910 -}- 3210

1921-1928 + 4539

Het toestroomen der handwevers naar de fabriek
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teekent zich in het cijfer van 1881-1890. Het zou honger
zijn geweest, indien niet velen zich op het gebied van
Lonneker hadden gevestigd. De sterke immigratie uit het
N.W. deed het cijfer van 1891-1900 hoog oploopen,
de oorlogsmalaise dat van 1911--1920 tot 1459 dalen.
1927 werd door de Drentsche invasie een recordjaar met
een vestigingsoverschot van 2235, het stakingsjaar 1924
bracht een diepe depressie met het getal 97.

III. DE EMIGRATIE.

Er zijn streken in ons land, die door kerkelijke wrijvingen
of economische crises gebieden van levendige emigratie
zijn geweest, doch daartoe behoorde Twente niet en de
Overijselaarsin N.-Amerika zullen zeker meestal uit andere
deelen afkomstig zijn( 1 ). Wel was de welvaart er in de
40er jaren niet groot, doch de huisindustrie, die een
product van dagelijksche behoefte vervaardigde en dus
minder dan een weelde-industrie door crises werd getroffen, gaf er vrij geregeld bezigheid en, zij het bescheiden, inkomsten. Daarbij is Twente geen vruchtbare
bodem geweest voor sectarisch leven en konden in de
groeiende centra zij, die in de 2de helft der 19e eeuw
hun economisch bestaan wilden verbeteren, een kans
wagen. Mogelijk heeft ook de erfzede, waardoor vaak
jongere gezinsleden ongehuwd bleven inwonen en waaruit
in ieder geval een groote liefde voor het ouderhuis sprak,
de emigratiebeweging geremd. Wel kwam vroeger onder
de meer agrarisch gerichten seizoenarbeid in andere
provincies voor. Wij wezen reeds op het geval de
Rohane (blz. 13). Lonneker telde in 1811 een 25-tal inwoners,
die daar een gewoonte van maakten. Verder buiten de
sfeer der textielnijverheid kwam het echter meer voor.
Volgens von Bönnighausen, die de toestanden in het
N.O. van Twente in 1820 beschreef, waren een groot
deel der Twentsche kotters, als het akkerwerk in den
voorzomer was afgeloopen, gewoon naar Holland en
Friesland te trekken( 2 ). Ook Ainsworth zinspeelt daar,
mogelijk niet zonder overdrijving, op, als hij den loden
April 1834 de oprichting bepleit eener Maatschappij van
Nijverheid en de hoop uitspreekt, dat de schrandersten
der laagste klassen dan niet meer in menigte zouden
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behoeven weg te trekken, b.v. naar Holland( 3 ). Nog
een tiental jaren later maakt Staring melding van dezen
seizoentrek( 4 ). Toch schijnen de crisisjaren van 1845 en
later ook in en om Enschede tot Benige duurzame
emigratie te hebben geleid. Zoo gaf in 1847 Hk ter
Kuile f 20 als bijdrage tot het reisgeld naar Amerika
voor de vrouw van Berend Oldhuis(5).
Een zeker bijzonder beweeglijke trok in 1854 voor
de derde maal daarheen( 6 ) en ter Weele noemt() een
zevental families, welke, op een enkele na allen vóór
1862, dus in de jaren, toen de oude handbedrijven den
strijd moesten aanbinden met de meer en meer opkomende
stoombedrijven, naar de Nieuwe Wereld trokken. Van
een is het wel zeker, dat zij een handspinnerij had gedreven, een andere had de voor landverhuizers zeer
bruikbare eigenschappen, dat zij arm en optimiste was,
want den laatsten avond voor zij, in 1846, vertrok,
daverde de buurt van het gezang :
Komt broeders al te gá,
Wij gaan naar Amerika,
Het spek voor zeven centen .. .
De weldra, blijkens de sterk toenemende bevolkingscijfers van Enschede en de omliggende deelen van
Lonneker, groeiende zuigkracht der zich ontwikkelde
industrie belette ook in later jaren het ontstaan eener
groote afvloeiing, hetzij naar Amerika of naar de
textielstreek over de Oostgrens. In deze laatste richting
trokken uit Enschede voornamelijk zij, welke in die
plaats om een of andere reden door de ondernemers uit
de fabrieken werden geweerd, meestal om de wijze,
waarop zij hun politieke overtuiging uitten.( 8 ) Doch
ook trokken er wel heen, wien de regelmaat van het
dagelijksch leven in Enschede te ingetogen leek, of die
het arbeidstempo niet konden bijhouden. De vrijheid in
vele Duitsche fabrieken was namelijk veel grooter en
het leven in hit algemeen ongeregelder. Vele dier
fabriekjes waren van kleinen omvang( 9 ) en kampten met
een voortdurend tekort aan arbeiders door den trek

122

DE EMIGRATIE

naar de mijnstreken. Daardoor moest b.v. Gronau
omstreeks 1900 zelfs werkvolk uit Beieren doen over
komen( 10). Over de grens zijn ook betrekkelijk vele
spinnerijen gevestigd, waarin ongeoefenden bij verschillende deelbewerkingen kunnen worden te werk gesteld. Niet alleen woningen, doch ook huisraad stelden
de ondernemers er soms ter beschikking van den emigrant,
wat tot zeer ongewenschte afhankelijkheid leidde, daar
vertrek met volslagen dakloosheid gelijk stond. In die
kleinere textielfabrieken achtten de Twentsche arbeiders
het echter een voordeel, dat de patroon er veel gemakkelijker was te bereiken, terwijl zij door ondervinding
meenden te mogen beweren, dat het optreden van bazen
als tusschenpersonen vaak een grover en onbillijker behandeling beduidde. Van het in Enschede straf gehandhaafde verbod, alcohol mede te brengen in de fabriek,
was verder over de grens vaak geen sprake en waar
de Hollanders er niet in een roep van matigheid stonden,
stelden velen hunner deze vrijheid al te zeer op prijs,
terwijl de trekzucht van de Duitsche arbeiders, die soms
opeens geheele hoeken eener weefzaal ontvolkte, waarin
dan de werver in den kortst mogelijker tijd moest voorzien, aan de meer steevaste Hollanders vaak de voorkeur
deed geven, ofschoon ook onder hen sommigen wel de
neiging tot het onrustige trekken te pakken kregen(1 1).
Hoe sterk dit verloop wel kon zijn, tonnen de cijfers
in de Gladbacher Spinnerei u. Weberei :(12)
1900
1908

Aantal arb. Aangenomen Vertrokken
588
1364
682
666
776
1425

Dat onze landgenooten, die in de Duitsche textielfabrieken werkten, maatschappelijk vaak beneden de
Enschedesche groep stonden, bleek wel, toen in de
oorlogsjaren velen terugkeerden. De wijk Pathmos, waar
een groot deel hunner werd ondergebracht, had mogelijk
om die reden bij hen, die er auto's onbeheerd moesten
laten staan, den roep, dat de jeugd er het baldadigst
was. Ging er daardoor het oprichten van een vereeniging
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tot beheer van een kinderspeeltuin aanvankelijk minder
vlot dan op enkele andere punten der stad?
De omvang van die vestiging van Hollandsche textielarbeiders, vooral te Epe, Gronau, Rheine en Nordhorn,
was vrij belangrijk. Zoo genoten er door tusschenkomst
van den grenscommissaris in 1916 in totaal 9182 personen en 2014 gezinnen steun. In 1917 steeg dit zelfs
met 339 gezinnen of 1389 personen en met 17 alleenwonenden. In de laatste jaren van den oorlog en in die
daarna zijn zeer velen echter teruggestroomd( 13). Voor
dien tijd gaven ook velen er de voorkeur aan, niet het
minst om het goedkoopere leven, op Nederlandsch gebied te wonen en dagelijks de grens over te trekken(14).
Daardoor ontstonden de arbeiderskoloniën aan de
Glanerbrug, te Overdinkel en te Losser. Van de 1400
arbeiders der firma M. van Delden & Co. te Gronau
waren in 1909 de helft Hollanders, die bijna allen op
Nederlandsch gebied woonden. In 1894 klaagde het
verslag der Kamer van K. en F. te Enschede reeds,
dat Gronau 250 Enschedesche werkkrachten tot zich
trok, die dagelijks heen en weer reisden. Zij vergrootten
het woningtekort in Enschede, zonder er de productie
te dienen en het moreele gevaar dezer groepsreizen
werd in Gronau zelf nog versterkt door den omgang
met de niet gunstig bekend staande Beieren, welke de
industrie er had aangelokt. Ook het gezinsleven leed
schade en sociale maatregelen als Ziekenfondsen Fabrieksschool werkten in deze groep trekkenden niet door.
Volgens de verslagen der bovengenoemde Kamer nam
het aantal later nog toe. In 1899 waren er 600, in 1901
ruim 500, in 1905: 565. Voor velen was deze uittocht
niet zonder bekoring, al moesten zij dan ook reeds om
5 uur 's ochtends van huis en al was het geen onverdeelde eer tot de passagiers van den „klompentrein" te
behooren. Onder hen waren er wel, die voor zich in
Enschede geen werk konden vinden, doch die ook hun
kinderen, welke zij gaarne zelf in het weven onderrichtten, meenamen. Het financiëele voordeel van het
goedkooper leven op Hollandsch gebied ging evenwel
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voor bijna alien weer verloren door de reiskosten en
doordat de broodkost, waarop velen leefden, aan honger
eischen moest voldoen, dan thuis het geval zou geweest zijn.
Reeds in 1912 lezen we echter in het verslag der
Kamer van K. en F., dat de bevolking van Glanerbrug,
die aanvankelijk geheel over de grens arbeidde, ten
deele ook in Enschede werk zocht. Gedurende de oorlogsjaren is dit zeer overwegend geworden, zooals ook de
cijfers voor het rijwielverkeer op den weg EnschedeGlanerbrug (zie blz. 34) aanwijzen, doch in 1928 vonden
uit Losser, Overdinkel en Glanerbrug toch wel weer
omstreeks 2000 arbeiders werk in de textielfabrieken
over de grens(15).
tuit Enschede zelf heeft de stroom opgehouden, maar
er zijn als herinnering, volgens het Verslag der Gemeente over 1927, nog 44 personen gevestigd, die
uitkeeringen genieten uit de Duitsche Ongevallen- en
Invaliditeitskassen.
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Volgens de uitkomsten der volkstelling van 1920
woonden te Enschede :
Vr.
M.
M.
Vr.
Ned. Herv.
Waalsch Herv.
Remonstr.
Chr. Geref.
Doopsgez.
Lutherschen

9766
1
19
234
221
136

10304
6
31
285
277
216

Geref. Kerken
R. Kath.
Oud Kath.
Ned. Israël.
Andere gez.
Onkerkelijken

1273
5057
1
400
572
2734

1399
5319
2
414
642
2179

Voor zoover het de vier groote groepen betreft, bedroeg het aantal in percenten van de totale bevolking :

1869
Protestanten 62.58
R. Kath.
31.62
Israëlieten
5.70
Onkerkelijken

1889
66.31
29.09
3.40
—

1909
63.47
24.88
2.44
9.21

1920
61.23
25
1.93
11.84

We zien uit deze cijfers, dat het Protestantsche volksdeel zich, zeker wel door de beduidende emigratie uit
de Noordelijke provinciën, in relatieve sterkte beter
heeft gehandhaafd dan de R. Kath. en de Israëlieten.
Terwijl tusschen 1909 en 1926 de bevolking toenam
van 34201 op 46748 inw., en dus met 36.6 °/°, nam het
aantal in eenige der belangrijkste groepen in die jaren
toe :
Ned. Herv. met
32.7 °10R. Kath.
met 38.9 °j0
Chr. Geref. ,,95.2 O/0
Alle Prot. groepen
,, 34.4 °/0
Doopsgez.
29.1 /0Israëlieten
„
30.6 °/0
,,
Geref.
„
40.1 0/0
Onkerkelijken
„
47.6 °/0

In de sterkere toename, boven het gemiddelde van
3.66 °10, teekent zich voor de Chr. Gereformeerden en
Gereformeerden de voortgaande vestiging af uit de N.W.
Overijselsche en Friesche veenstreken. Het Doops-
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gezinde element groeide vooral aan, toen in de negentiger jaren Giethoorn e.o. velen naar Enschede zag
verhuizen ;
Toename in percenten.
Aantal Doopsgez.
Jaar
175
1889
81.5
324
1899
^ 253 ti
416
1909
29.1
537
1926
De relatieve teruggang der Joden behoeft niet te
verwonderen bij de groote toestrooming van overwegend
fabrieksarbeiders. Daarbij woonden er in 1869, dus voor
de annexatie, 290 in de stadskern en slechts 31 in cie
omgeving in Lonneker. Terwijl het joodsche deel onzer
bevolking zich steeds meer in de groote steden van
ons land samentrekt, waar in 1889 nog 58 010, doch in
1920 reeds 77 0/0 der Joden in Nederland woonden, mag
de sterke absolute toename, zij het ook dat deze toch
nog een relatieve achteruitgang beteekent, voor Enschede
het bewijs zijn, dat het een milieu is met een opgewekt
economisch leven ( 1 ). Op 31 Dec. 1927 bedroeg hun
aantal 1152 en daardoor hun aantal per honderd : 2.33,
wat weer een aanmerkelijke betrekkelijke stijging aangeeft, vergeleken bij de uitkomsten der volkstelling van
1920.
Het cijfer der niet tot een kerkelijke gezindte behoorenden bedroeg per 100 inwoners :
1909 1920
Nederland (gem. met 20.001 tot 50.000 inw.) 5.98 8.57
9.21 11.84
Enschede
11.08 21.07
Amsterdam
.-- 37.02
Zaandam
In deze betrekkelijk lage cijfers voor een industrieplaats als Enschede uit zich de immigratie uit streken,
waar de kerkelijke band nog wordt gevoeld, die in
de nieuwe omgeving, waar groepen uit hetzelfde milieu
worden aangetroffen, gemakkelijk blijft binden. Daarbij
is onder de reeds lang gevestigden de traditie ook nog
vrij sterk.
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Naar den leeftijd groepeerden de onkerkelijken zich
te Enschede in 1920:
Geboren in
1920-1911
1910-1901
1900-1891
1890-1881
18801871
1870-1861
1860-1851
1850-1841
1840 of eer

: M.
632
570
551
497
288
142
40
13
1

Vr. Totaal Per 100 in die klasse
15.0
622
1254
11.8
1090
520
12.9
957
406
14.4
338
835
9.8
462
174
6.9
223
81
31
68
28
2,6
20
7
2.2
4
3

Totaal: 2734 2179

4913

11.8

Wij zien hieruit het overwegen van het mannelijk
element en van de jongeren. De dalingen van het cijfer
in de tweede groep vindt misschien een verklaring in
de omstandigheid, dat van het platteland vooral gezinnen
met vele kinderen in die leeftijdsgrens er zich vestigen.
Mogelijk doet hier ook de invloed van de moeder zich
gevoelen, die nog vaak prijs stelt op het toetreden als
lid der Kerk van haar kinderen. Dat dit nog vrij sterk
werkt, blijkt wel uit het groote aantal, tot 60 toe, dat
zich jaarlijks voor het bevestigen tot lidmaat laat doopen.
De vierde groep heeft een honger deel onkerkelijken.
Dit valt samen met het groote aantal in de eerste
groep, dat waarschijnlijk vooral het kroost der vierde is.
De Ned. Hervormde Kerk te Enschede is in meerderheid vrijzinnig, zooals blijkt uit de cijfers der verkiezingen
voor het kiescollege
Stemmen op vrijz. Gand.
„ orthod.

1926
2668
1444

1927
2725
1441

1928
2804
1814

Zeker is op dezen toestand van invloed, dat de
moderne groep er reeds in 1855, toen zij nog niet de
meerderheid had, een predikant van haar richting verkreeg
en sinds dien tijd daar nooit van is verstoken geweest,
waardoor bij haar de aanleiding tot uittreden of vervreemden minder sterk naar voren trad. Voor een
belangrijk deel was deze toestand het gevolg van den
invloed der gegoeden, die in nauw contact met de
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verdraagzame Doopsgezinde groep en van oudsher als
handelaars tegen ketterjagerij, door hun aanzien en geldelijke bijdragen in de kerk een groot gezag hadden, terwijl
ook de rest der bevolking steeds meer haar aandacht
op het economische richtte, dat in zijn vernieuwende
vormen niet dienstig was, om voorliefde te kweeken
voor den letter van oude geloofsbelijdenissen. Daardoor
en ook door het ' beperkte milieu konden tevens de
buitenkerkelijke godsdienstige stroomingen er nooit belangrijke groepen samenbrengen.
Het tegenwoordige Twentsche geslacht is, ook in
zijn oudere vertegenwoordigers, niet vroom ; reeds voor
een eeuw vond de Afscheiding er weinig aanhang,
zoodat men Twente in de geschiedenis van die beweging mist, behalve wat het nu nog zeer rechtzinnige
Rijssen betreft. Nog onlangs merkte een der Enschedesche
predikanten op, dat de Lonneker boeren niet uitmunten
door kerkschheid (2).
Van landelijke afkomst als velen waren, welke sfeer
nog lang nawerkte in de kleine stad, handhaafde de
de traditie van kerkelijken doop, bevestiging en huwelijk
zich in vele gezinnen, die overigens het kerkelijk leven
niet intensief meeleefden. Toch vernemen we in 1890
uit de verhooren der Enquête-Commissie, dat slechts 4
der huwelijken onder Ned. Hervormden kerkelijk werden
ingezegend en dat van de kinderen der fabrieksarbeiders
niet meer dan 1/3 de catechisatie bezocht, wat ondanks
de medewerking der fabrikanten tot niet honger dan
2/6 kon worden opgevoerd.
Ook de klachten over verplichten fabrieksarbeid op
dank- en biddagen en op kerkelijke feestdagen, waren
bij de Protestantsche heel wat minder dan bij de Katholieke
arbeiders ( 3 ).
Onder voorbehoud, dat de volgende cijfers slechts
een beperkte waarde hebben, lichten zij ons toch eenigs;ins in over het kerkelijk leven der Ned. Hervormde
gemeente te Enschede, waartoe ook deelen van Lonneker
behooren :
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1904
1914
1924

Nieuwe leden
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Doopelingen

Aantal
leden

Aantal

per
100 leden

Aantal

100 leden

22.500
26.000
30.000

330
387
364

1.46
1.46
1.21

525
306
235

2.33
1.15
0.78

Per

Rekening dient bij de beoordeeling ook te worden
gehouden met het dalende geboortecijfer, dat voor
Enschede per jaar en per 1000 inwoners bedroeg :
1900-1904
35.74

1910-1914
25.09

1920-1924
21.68

Vrij zeker mag men uit deze cijfers besluiten, dat het
aantal toetredingen als lid niet bijzonder is gedaald,
doch wel dat der doopelingen. Vooral in de nieuw gevormde gezinnen schijnt dus de band met de kerk los
te worden. Het cijfer der laatste jaren zou zelfs lager
zijn, indien niet, zooals we reeds opmerkten, velen zich
op lazeren leeftijd nog lieten doopen om als lid te kunnen
toetreden.
Ondanks veler lauwheid heeft de kerkelijke gemeente
der Ned. Herv. te Enschede een opgewekt leven. Naast
de grondige restauratie van de oude en tot voor kort
Benige kerk — waartoe meer dan 1000 giften inkwamen —
heeft ze de laatste jaren den bouw van drie kerken
in de buitenwijken bekostigd. Ook het relatief toenemen
der kerkelijke huwelijksinzegeningen, in zooverre deze
mogen worden vergeleken met het totaal aantal huwelijken ten stadhuize gesloten, wijst op een opleven der
belangstelling voor de kerk onder de Nederd. Hervormden.
Totaal gesloten
1905'09
1920—'24

1314
1975

Kerkelijk ingez.
bij de N. H.
195
324

Per 100
14.8
16.9

Mogelijk is daaraan niet vreemd, dat te Enschede,
zooals wij reeds opmerkten, het evenals elders groeiende
godsdienstig streven zich niet zoo sterk als in meer
intellectueele milieus uit door organisaties van godsdienstigen aard op buitenkerkelijk terrein. Deze toeneming
9

130

DE KERKELIJKE GROEPEERING

vormt tevens een tegenstelling met de in sommige streken
ten plattelande -- b.v. in Drente --- zeer sterk terugloopende cijfers der kerkelijke huwelijksinzegening (4).
De intensieve zielszorg en de hechte organisatie,
waarbij de geestelijkheid ook voor het maatschappelijke
en economische leven groote aandacht had, hebben
gemaakt, dat de R. K. zich te Enschede handhaafden
op %der bevolking, ondanks de sterke Protestantsche
immigratie uit het N.W. De groote gezinnen en di
toestrooming ook uit het N.O. van Twente, waar veel
R.K. wonen, hebben daar tevens toe meegewerkt. De
band met de kerk is bij hen hecht gebleven. Zoo werden in de St. Jacobusparochie, die ook de achterbuurten
omvat, slechts 10 % als los van de kerk beschouwd. In
een kleiner, doch zuiverder arbeidsmilieu, te Glanerbrug,
was dit op de 1350 communicanten zelfs maar 5 %,
waarvan de helft werd toegeschreven aan gemengde
huwelijken.
Ook in Twente heeft de Kath. geestelijkheid steeds
aandacht gehad voor het maatschappelijk leven harer
volgelingen. Het eerst hooren wij er van, als het gaat
tegen de buitensporigheden der oude zeden. Zoo verbood reeds de Apostolische Vicaris Sasbout Vosmeer er
de „Kinderbieren". ( 5 ) Boom vertelt dat door de R.K.
geestelijkheid te Tubbergen werd bewerkt, dat de Katholieken er te 8 uur de kermis verlieten. Ook te Ootmarsum was zij zoo opgetreden en in Lonneker waren
door haar invloed de begrafenismalen zeldzamer geworden ( 6 ). Nog onlangs heeft zij zich tegen de uitwassen der oude bruiloftsgewoonten gekeerd : den 15den
September 1925 richtte de Aartsbisschop van Utrecht
zich tot de geestelijkheid en de geloovigen van Twente,
om hen te waarschuwen daartegen. Minder gasten, minder
drankgebruik en vroeger eindigen schreef hij hun voor.
Kinderen beneden 16 jaar moeten zelfs geheel geweerd.
jaarlijks wordt op Passie-Zondag deze aanmaning in
de kerken afgelezen.
Ook voor de veranderende sociale verhoudingen hebben
zij reeds spoedig oog gehad, waarschijnlijk te eer, doordat
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hun parochianen, voorzoover zij bij de industrie waren
betrokken, bijna zonder uitzondering tot de arbeiders
behoorden. Wel waren de geestelijken daardoor niet
zoo invloedrijk als hun medepriesters in het Zuiden,
waar deze reeds in 1863 beletten, dat de kinderen
vóór hun 12de jaar naar de fabrieken gingen ( 7 ), doch
in het overwegend Katholieke Oldenzaal wisten ze toch
door te zetten, dat jongens en meisjes in gescheiden
lokalen arbeidden ( 8 ). En een Twentsch priester, pastoor
te Delden van 1828 tot 1867, schreef als zijn indruk
omtrent het na 1830 opgekomen stelsel neer, dat de
leuze der beunhazen dier dagen was : „Werk, verteer
en sterf — alles in der haast, ten voordeele van Uwen
meester". Voor zulk soort werkgevers was de arbeider
volgens hem nog niet diep genoeg gezonken, om dien
niet nog meer uit te zuigen. ( 9 ) Sterke uitingen van
medeleven in de bezwaren, die het uitbreiden der textielnijverheid met zich bracht ! Ze steken wel af tegen het
het betoog van den predikant te Enschede ( 10) in 1883,
die tevens meer dan van sociale maatregelen verwachtte van
naastenliefde en van afschrikwekkende voorbeelden, die
leergin waartoe verkwisting, luiheid en drankzucht voeren !
Een nog sterker misvatting, als zou de individu vrijwel
los van de gemeenschap staan, treft bij het getuigenis van
den Enschedeschen predikant der Ned. Herv. Kerk, die in
1890 meende : ( 11 ) „1VIaar een man behoeft, als hij
ordelievend is, toch niet naar de kroeg te gaan. Man
en vrouw kunnen 's avonds toch nog gezellig bijeenzitten". Boven allerlei maatregelen verwachtte deze
predikant eer heil van meerdere belangstelling in de
onzienlijke en geestelijke zaken. Hoe daartoe door de
verheffing van het milieu een voedingsbodem kan worden
gevormd, scheen hem op dat oogenblik te ontgaan.
Weer is daarmee in groote tegenstelling het dieper
inzicht en het nauwer medeleven, dat spreekt uit de
de woorden van den bij die gelegenheid gehoorden
R.K. geestelijke : „De man, die het thuis niet aantrekkelijkvindt, gaat allicht een paar kwartjes meer in de kroeg
brengen". Die zoo sprak, was de bekende kapelaan Dr.
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Ariëns, wiens belangstelling en ijveren voor de opheffing der R.K. arbeiders hem een blijvende plaats in hun
harten verzekerde, terwijl ook andersdenkenden, wier
herinnering teruggaat tot den tijd, dat zij fel tegenover
hem stonden, zooals in de beslissende dagen der staking
in 1890, toen hij het opgeven daarvan bewerkte, aan
zijn nagedachtenis hun hoogachting niet onthouden,
zoomin als die geloofsgenooten, wien hij aanvankelijk
een jacobijn in de Kerk voorkwam.
Dit verschil verklaart mede, waardoor onder de R.K.
arbeidersbevolking zoo weinigen voor het socialisme
zijn gewonnen, dat in de eerste dagen van Domela
Nieuwenhuis' optreden toch ook voor hen een machtige
bekoring had (12).
Onder de Enschedesche ondernemers hebben de Doopsgezinden een belangrijke plaats ingenomen. Van de 30
Enschedesche familiën, wier geslachtslijsten Benthem heeft
opgesteld ( 13)> waren er niet minder dan 13 Doopsgezind
en bijna alien stonden die in betrekking tot de textielnijverheid. Tegenwoordig is onder de grootondernemersfamiliën nog slechts één Doopsgezind en zijn twee bij
kleinere deelbedrijven betrokken. De rest stierf uit, trok
weg, of wendde zich tot andere beroepen.
Als een kleine, doch door haar soberheid, degelijkheid,
ontwikkeling en welvaart invloedrijke groep, vertoonde zij
de kenmerken, die ook elders den kleinen secten eigen
waren, zoowel in West-Europa en Noord-Amerika als
in Rusland ( 14), of onder de Parries te Bombay, bij
wie ook de kracht der beginselvastheid leidde tot sectevorming en deze met de ethische inzichten tot welvaart
in het economische leven, een samenvallen, steeds zoo
opmerkelijk, dat het dieper verband herhaaldelijk, o.a. door
Weber en Troeltsch, en onlangs nog door Van Schelven
werd nagespeurd (15).
De Twentsche groep Doopsgezinden, die door onderlinge huwelijken lang gesloten bleef, en voor het economische leven vooral vroeger een groote beteekenis had,
behoorde aanvankelijk tot de orthodoxe richting, waardoor
zij in 1674 toetrad tot de Zonsche Sociëteit ( 16). In de
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8de eeuw ontstond door het streven naar ambtsbekleding en een toenemend aantal gemengde huwelijken
echter reeds een vervlakking, die zich o.a. uitte in het
ijverig deelnemen aan patriottische genootschappen. De
algemeene welvaart dier Twentsche groep, die eerst
later door immigratie zich wijzigde, illustreert Boom aardig
door op te merken ( 17), dat onder de 43 dames, die hij bij
het uitgaan der Doopsgezinde kerk te Almelo telde, e
slechts één was, die nog een cornet droeg. De Enschedesche gemeente kon reeds in 1830 haar voorganger
met f 1300.,-- bezoldigen, waardoor ze onder de 125
Doopsgezinde gemeenten no. 10 was ( 18), hoewel ze
niet veel leden telde, in 1859 b.v. 121.
Zoolang de economische bedrijvigheid in Twente
zich vooral op het agrarische richtte, kwamen er weinig
joden voor, al waren naar uit de rekeningen van den
Drost van Twente over 1336'39 blijkt, toen reeds
enkelen te Goor en te Oldenzaal gevestigd ( 19), die er
op de toen gebruikelijke manier door de Heeren werden
uitgeperst. Enkelen, zooals Godscale te Lochem, traden
als geldschieters op, doch in 1349 verdwijnen zij allen,
door de vervolging ten tijde van den Zwarten Dood
uitgeroeid (20). In 1667 woonde er weer een te Enschede,
die in proces geraakte met een cliënte uit de adellijke
familie Van Loon (21). Veelal waren zij echter vilders
en kleine handelaàrs. Bij de telling van 1748 bevonden
zich onder de 1503 inwoners van Enschede 13 Joden
in 2 gezinnen, terwijl een joodsche vrouw alleen woonde.
Nog in 1767 wees de stad de vestiging van Salomon
Jacobs van Raalte terug. Zij voerde daartoe aan, dat
de armoe der joodsche groep deze licht tot minder
gewenschte praktijken kon voeren, vooral indien het
aantal nog vermeerderde. In 1782 lokte dan ook de vestiging
van Noach Faber een protest uit van het stadsbestuur
bij de Staten der provincie ( 22). De bezwaren waren niet
geheel overtuigend, daar de joodsche gezinnen te Enschede
Benige welvaart schijnen te hebben genoten, doch uit
den verkoop van hun vaste goederen tusschen 1778 en
1782 blijkt wel, dat die welstand niet duurzaam was.
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In 1809 waren van de 8 gezinnen (met te zamen 38
leden) er dan ook 5 armlastig. Kerkhuur of godsdienstonderwijzer konden ze niet betalen. Slechts twee hunner
schijnen er wat beter te hebben voorgestaan: S. U. Serphos
als „fabrikant in het klein" ( 23) en Alexander Moses,
die in 1807 een fabriqueurspatent bezat, doch die in
1809 bankroet ging. De meesten moesten echter in den
handel en niet in de nijverheid een bestaan winnen,
waarop ook wel de namen Stofkooper en Reisvoort
wijzen. Zoo vinden we onder hen in 1831 ook geldwisselaars, die, evenals trouwens hun Christelijke vakgenooten, zoo sterk den invoer van vreemde munt
bevorderden, dat groote zwendelarij er het gevolg van
heette (24). Omstreeks 1850 vinden we onder hen slagers,
opkoopers, winkeliers, kleinhandelaars, een veearts en
een kantoorbediende (25).
Hun aanvankelijke armoede maakt, dat zij de f 10,
welke zij volgens den aanslag van 1810 in de algemeene
lasten der joodsche kerk moesten bijdragen, schuldig
bleven; in 1809 verzochten zij het Opperconsistorie, het
onderwijs op zich te nemen door het zenden van een
onderwijzer, en in het vervolg geen ongefrankeerde
brieven te zenden. Enschede was in die dagen een der
armste Joodsche gemeenten(26). Nog in 1862 kon de
gemeente, toen het in 1834 met steun van andere ingezetenen gebouwde kerkje was afgebrand, aanvankelijk
geen nieuw optrekken, ondanks de toelage van f 1000
uit de fondsen voor de slachtoffers van den brand bijeengebracht. Hiermee contrasteeren wel de nieuwe bouwwerken, die de Joodsche gemeente uit eigen middelen
in 1928 voor haar eeredienst en op haar begraafplaats
deed verrijzen en waarvan alleen is te bejammeren, dat
het kerkgebouw niet verrees op een andere plaats,
waardoor de opvoeding tot kunstzin bij de voorbijgangers
door het dagelijksch zien van dit schoone voorbeeld van
goede architectuur ongetwijfeld, en voor vele Enschedeërs
ook niet onnoodig, zou zijn gebaat.
Door de opkomst der stedelijke fabrieken, het betere
verkeer en de ontwikkeling der coöperaties ten platte-
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lande is de rol van de Joden op het land in belang
sterk afgenomen en heeft hun activiteit zich vooral in
de stad geconcentreerd. De meesten zijn daar handelaar
of winkelier, een viertal oefent het bakkersbedrijf uit
en verscheidenen zijn vleeschhouwer. Een gedeelte
echter heeft zich tot de industrie gewend en veelal met
zeer gunstigen uitslag. Wij wezen reeds op de beteekenis
van deze groep voor de confectie-industrie en voor den
afvalhandel. Er zijn er ook, die, begonnen in den tijd
van het huisweven, toen zulk een ondernemen nog met
klein kapitaal was aan te vangen, mede zijn overgegaan
als fabrikanten in de fabrieksnijverheid. Zoo was de in
1921 op 82-jarigen leeftijd gestorven grondlegger der
firma N. J. Menko, in zijn jonge jaren als opkooper van
katoenafval met de textielnijverheid in aanraking gekomen,
in 1856 begonnen met bij de boeren stukjes te doen
weven. Zijn bedrijf, dat eerst in 1880 een stoomweverij
in werking stelde, is wel het grootste, doch niet het
Benige, dat uit zoon begin is gegroeid tot een joodsche
industriëele onderneming in Enschede. Naast deze bezit
Enschede nog een vijftal weverijen, twee fabrieken voor
molton dekens en een zestal afvalfabrieken van dien
aard(27).
Eigenaardig zijn de getuigenissen voor de EnquêteCommissie in 1890 omtrent Joodsche werkgevers in
Twente(28), verklaringen, die geheel niet passen op het
Shylock-schabloon. „Ofschoon hij een Israëliet is, kon
hij den Christenen ten voorbeeld zijn", heet het uit den
mond van een arbeider omtrent een hunner en ook bij
een ander worden de verhoudingen allergunstigst geoordeeld. De R. K. arbeiders waardeerden het verlof,
dat vooral deze werkgevers hun op kerkelijke feestdagen
toestonden (28a).
Dat deze Joodsche ondernemers, vrijwel zonder vakkennis, louter als kooplieden, hun ondernemingen vestigden en tot bloei brachten, een verschijnsel, dat volgens
Sombart bepaaldelijk bij hen voorkomt, doordat juist
hun kapitalistische geest het economisch proces heeft
opgelost in zijn bestanddeelen : techniek en handel, met
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het overwicht van het laatste in de leiding van het geheel, is voor Enschede niet zoo kenmerkend Joodsch,
daar ook de andere ondernemers van huis uit overwegend kooplieden waren, bij wie dit element nog sterk
-naar voren treedt. Het is het lange voortbestaan der
huisweverij in Twente, dat den joden nog laat de gelegenheid bood, de bescheiden grondslagen te leggen
voor hun later zoo belangrijke bedrijven. Evenmin bestaat dan ook te Enschede de principiëele tegenstelling
in de wording der bedrijven, die Sombart zoo scherp
formuleert : „Der Christ nimmt seinen Weg in die Höhe
vom Techniker, der Jude vom Geschaftsreisenden oder
Kommis" .(29)

B. DE VOLKSAARD.

I. DE ALGEMEENE TREKKEN,
HET LAND EN DE STAD.
..... ..... ..

•••• .

_ .

De landelijke bevolking van Twente, welke voor een
groot deel die van Enschede vormt, vertoont vele
van de trekken, die in het algemeen onze boerenbevolking
eigen zijn. Zoo heet zij koppig, traditioneel, vrijheidlievend en gesloten tegenover vreemden. Een bijzondere
eigenaardigheid zou haar neiging tot mystiek zijn (1),
doch voor het Protestantsche deel mag dit wel zeker
worden betwijfeld, waar het hoogstens in het zeer
sectarische Rijssen wel aan den dag trad ( 2 ), mogelijk
eer als rudiment van Réveil en Afscheiding dan als
spontane zielsuiting. Anderen meenen als vooraanstaande
opvallendheid den practischen zin en ondernemingsgeest
te mogen noemen ( 3 ),

die er dan de industrie deed

groeien. Wanneer we ons echter herinneren, dat de
kiem ervan eer een rest van achterlijkheid was, waarop
naast invloeden van buiten de energie van een kleine
groep Twentenaren bevruchtend werkte, dan is twijfel
aan de algemeenheid dezer eigenschap niet ongegrond.
Bij de opsomming dezer karaktertrekken gaat het
echter vaak niet om de diepere en daardoor vrijwel
onveranderlijke zielseigenschappen, doch om uitingen,
welke sterk door het milieu worden beheerscht. Zoo
zal de boerenbevolking vreemdelingen licht minder vrijmoedig tegemoet treden als de stedeling, in het bijzonder
de bewoner der groote steden ; ook in Enschede is voor
velen nog opvallend het afwachten en langs indirecte
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wegen zich op de hoogte stellen, in plaats van door
vragen op den man af een zakelijk gesprek inleiden.
Tot voor kort was de begrensde wereld voor de
plattelandsbevolking van Twente de boerschap, die, hoe
ver de buren soms ook uiteen woonden --- zoo rekent
de erve Lefers in Rutbeek de erve Boswinkel bij
Enschede, op 1Y2 uur afstand, tot de „noabers" ( 4 ) —
binnen haar grenzen moraal en recht beheerschte, en
aan individualiteit geen gelegenheid gaf, zich te uiten.
Een zich onderling verdragen is in die afgeslotenheid
een even noodzakelijke eisch als elders binnen het gezin.
Wrijvingen, die de lichtgeraakte kwalijknemendheid in
vervreemding omzet, geven daar door de onderlinge
afhankelijkheid hoogstens aanleiding tot een stil gemopper,
en de vechterij na drinkgelagen op bruiloften of begrafenissen is dan ook bijna steeds gericht tegen leden
van andere buurtschappen, dus tegen „vreemden". Dat
zich schikken naar de eenheid was wel in staat om den
weerzin aan te kweeken tegen het oordeelen op den
man af of het zich individueel uiten. Evenmin de
Doleantie als het Réveil telden er veel aanhangers( 5 ): in
Enschede zelf woonden in 1869 slechts 33 Chr. Gereformeerden. Daarbij verhief het sober bestaan op den
dorren zandbodem, waar tevens vrijwel alles op het
materiëele gericht was en cultureele uitingen zeer weinig
waardeering vonden, spaarzaamheid tot een deugd, die
vaak in gierigheid ontaardde, vooral waar dit het geld
betrof, dat in de ,,gesloten" huishoudingen langen tijd
schaarsch bleef.
Van de diepe psychische trekken schijnt de emotionaliteit zich niet sterk in den Twentenaar te uiten,
in ieder geval gemakkelijk door andere overwegingen
te worden teruggedrongen, Slechts een enkele keer
worden de indrukken te machtig, zoo bij de jaarlijksche
klootschieterswedstrijden, waar het gehuil en het slaan
met stokken op den grond in opgewondenheid
de tooncelen rondom een spannenden voetbalwedstrijd
bijkans overtreffen ( 6 ).
Doch Dr. Schaepman, die in zijn geboortestreek zoo
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gaarne een Twntenaar wordt genoemd, verried door
zijn spontane en uitbundige natuur juist zijn anderen
volksaard.() Cramer ervoer,( 8 ) dat het gevoel er veelal
door materiëele overwegingen werd overheerscht. Boom
somt verschillende gevallen op van ongevoelige uitingen
bij sterfgevallen,( 9 ) doch al pleiten zij voor een spoedig
beheerschen der aandoeningen, dat dit kenmerkend
Twentsch zou zijn, valt te betwijfelen, waar ook elders
onder het boerenvolk, b.v. in Noord-Brabant, hetzelfde
verschijnsel voorkomt.( 10) Het betrekkelijk geringe verloop onder het personeel der fabrieken mag tenslotte
eveneens op een Beringen aanleg tot emotionaliteit
worden teruggebracht. Ook de activiteit is in het algemeen niet hoog aan te slaan. Wij wezen er reeds op,
dat de groep ondernemers na een langdurige selectie
weinig talrijk is. Het grootste deel der bevolking klampte
zich aan bodem en weefgetouw vast, om meer passief
dan actief in industriëele arbeiders te worden omgezet
in een bedrijf, dat, zooals wij later zullen zien, weinig
aanlokkelijks bood. Een teeken van bijzondere activiteit
kan dit niet genoemd worden, evenmin als het hangen
aan de traditie. En om den Twentschen handwever te
vormen tot den modernen fabrieksarbeider was de geleidelijke overgang van Benige tientallen jaren noodig
met steeds opgevoerde intensiteit. Had hij, als de emigrant in de Amerikaansche fabrieken, zonder overgang
dezen stap moeten doen, voor velen zou hij waarschijnlijk eveneens te groot zijn gebleken.
Voor het krachtig werken der secundaire functie
pleiten de duurzaamheid van ouden wrok, die bij samenkomsten, als de drank de remmen losmaakt, tot uiting
kan komen, en het oudtijds hardnekkig terugkeeren van
dezelfde kwesties op de holtinks der marken, dat echter
ook kan terug te voeren zijn op het monotone leven,
waarbij niet een stroom van indrukken de duurzaamheid vervaagt.
Tusschen de landelijke bevolking en die der stad is
reeds direct het groote verschil aan te wijzen, dat de
laatste, al is zij ook voor een belangrijk deel van
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Twzatsch, hzkonst, doer haar verplaatsing aan den
invloed van het oude milieu is onttrokken en tot vrijer
uiting kan komen. Daarbij brengt het leven op een
gemakkelijk uitgegeven, wekelijks uitbetaald, geldloon,
in een omgeving, die allerlei verlokkingen heeft, die het
platteland niet kent, tot uitingen, welke met die van
het land opvallend verschillen.
Zoo werd de bevolking der boersche deelen van
Lonneker minder snel gewonnen voor deelneming aan
het onderwijs, dar voor de rijpere jeugd in die gemeente
werd georganiseerd,( 11 ) doch de cijfers van verloop en
verzuim wijzen er op, dat, eenmaal besloten, ze minder
snel loslaat. In 1925-'26, b.v. en de verslagen in latere
jaren geven eenzelfden indruk, hadden de vier openbare
scholen Kuipersdijk, Lipperkerkstraat, Lonneker en Glanerbrug op 429 ingeschrevenen een verloop van 80 =
18.6 °'o, die te Broekheurne, Usselo, Twekkelo en Driene
op 140 ingeschrevenen een verloop van 4 = 2.9 °!o.
Het verzuim voor de naaldvakken bedroeg :
Chr. School Glanerbrug 16 °/o
0.5 O/0
O. L. S. Broekheurne
0.5 "/o
Boekelo
,,
2.0 °lo
Driene
,,
In het boerenmilieu waren dus verloop en verzuim
verreweg het gunstigst, weer en wegen en andere verontschuldigingen leidden er minder vlug van het goede
voornemen af. Ook een ander verschijnsel was opmerkelijk : terwijl uit de fabrieksarbeiderskringen velen in
de eerste plaats verlangden, vlug haar garderobe aan
te vullen, liefst op de machine, verscheidenen zelfs voor
het eerst schenen te vernemen, dat de soort kousen,
die zij droegen ook hersteld konden worden, en zij
slechts met moeite verstelgoed konden meebrengen, daar
vaak weinig solide kleeding werd gekocht, die na Benige
slijtage door nieuw werd vervangen, verwonderde de
leiding zich op de cursussen in de boersche kringen
erover, hoe er de kleeding tot op de laatste mogelijkheid
met succes weer was onder handen genomen, om nog
langer te worden gedragen.
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Toch is ook in een stad als Enschede niet de grootestadsatmosfeer geheel doorgedrongen. De meening van
familie, buurt en groep weegt er nog zwaar en al
woont de arbeider er in een ééngezinswoning, toch is
het contact er vaak nauwer dan in de huurkazernen der
groote stad. Engels zegt terecht, als hij het heeft over
zijn eerste optreden als geheelonthouder : „Tegen de
openbare meening inroeien in een klein stadje, onder
menschen, die je allemaal kennen, is nu juist niet zoo
lollig".( 12 ) Wie zich er van de buurtgenooten afzondert,
maakt zich het leven moeilijk, en wie opvalt, verwekt
spot. In de buurten, waar de zeden ruwer zijn, kan het
daardoor zelfs tot daden van geweld komen. Het onpersoonlijke, onopvallende, voelt er zich het behaaglijkst.
De bewoner der groote stad is er dan ook veel eer
mede gereed, zijn 'eengezinswoning een aparten naam te
geven, en ongewone gemoedsuitingen, het bezigen van
uitdrukkingen, die het gevoel overigens gepast tot uiting
brengen, verwekken in het kleins milieu licht de lachlust.
Rhetorica wordt er alleen voor enkele personen en
gelegenheden gereserveerd. Nog kan een overigens
ernstig arbeider de phrasen nagalmen, waarmee een
welmeenend, doch wat pathetisch aangelegd burger in
1890 de stakers tot toegeven aanspoorde, en ze wekten
nu nog de vroolijkheid op.
Ook in de toonaangevende kringen is de samen
hoorigheid groot, welke er de eenheid van optreden
in maatschappelijke aangelegenheden, die reeds De Clercq
en later Cramer opviel, opmerkelijk maakt ( 13). Door die
eenheid in kleinen kring heeten er dan ook nog familietwisten zeldzaam, evenals onbegrepen genieën en ongelukkige huwelijken ( 14). Het was deze groep, wier durf,
vlug begrip en activiteit in niet geringe mate de ondernemingen deed groeien, wier phantasie de mogelijkheden der toekomst zag zonder den bodem der werkelijkheid te verlaten en bij wie de secundaire functie niet
te zwak was ontwikkeld om de volharding te schaden
en niet te sterk om tot koppige beperktheid of zwaarmoedig tobben te voeren.

II. DE VERDRAAGZAAMHEID.

Gemoedelijkheid en verdraagzaamheid leven in Enschede
voort, niet alleen in de rookwolken, die de zittingen
van zijn Gemeenteraad omhullen, doch ook in zijn geheele sfeer, waarin het, ondanks de groote tegenstellingen,
nooit komt tot de sensationeele „beraadslagingen", die
elders wel aan de orde zijn. Daarbuiten klinkt een enkele
maal de klacht over een gebrek aan belangstelling met
de algemeene zaken. Soms uit zich het medeleven wat
ongeoefend, of bepaalt het zich tot een enkeling, vaak
buiten Twente geboren, doch daarnaast komt door de
liefde voor kerk en stad de belangstelling, die meer
opbouwend dan critiseerend is, veelvuldig aan den dag
in de vele giften en geschenken, die bij verschillende
gelegenheden toestroomen. Zij zijn er opvallender dan
de vinnige ingezonden stukken, die elders de kranten
vaak hun lezers kunnen voorleggen. En als een lid der
van ouds er wonende familiën zich in een pennestrijd
weert, behoeft hij niet te rekenen op bewonderde aanmoediging der overigen, die allicht afkeurend zeggen „Hi
zol 't losten, dat skrieven in 'n kraant !" Liever zien ze
de zaak afgedaan door wat onderling gemopper.
Om telkens de krant als openbare kampplaats te kiezen
is de algemeene aard te weinig emotioneel. Zou het
daaraan of aan het geestelijk milieu liggen, dat, toen in
1910 de S.D.-Studieclub door de pers der vakbeweging
medewerkers opriep tot het verzamelen van arbeidsbudgets, er onder de 70, die gegevens verschaften, geen
enkele uit Enschede was, doch wel één uit Hengeloen
vier uit Almelo ? ( 1 ) En dat Hengelo, in welke plaats
veel geschoolde metaalarbeiders wonen, en waar de
bevolking in het algemeen als levendiger geldt dan te
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Enschede, eer een socialistisch vereenigingsgebouw
bezat? Of dat, hoewel de stakers - te Enschede in 1890,
evenals die te Almelo in 1888, weigerden onder politietoezicht de fabriek weer te betreden, ze zich in die
tijden toch ook een behandeling lieten welgevallen,
die heel wat prikkelender was ?(2)
Ook de herhaalde, langdurige stakingen hebben nooit
ertoe geleid, dat den fabrikanten of hun familieleden
ernstig molest werd aangedaan. Bij het laatste groote
conflict werd een verbod tegen samenscholing eerst noodig
geacht op den critieken 5den Mei 1924, toen de arbeiders
onder elkaar het zeer oneens waren over de vraag, of de
arbeid diende te worden hervat. De bandelooze troep,
die in 1867 de woningen der fabrikanten met steenen
bestookte, omdat een verplicht Ziekenfonds was opgericht, gaf waarschijnlijk een zuiverder uiting van wat
eens fabrieksarbeiders vermochten, die reeds van oudsher
stedelijk waren, dan die bevolking in haar latere samenstelling, nadat de groote toestrooming van het omliggende
platteland had doorgezet.
Toen in 1926, dus twee jaar na het langdurigste conflict,
dat de Enschedesche industrie heelt doorgemaakt, en
waarop geen herstel van grieven volgde, een der fabrikanten zijn arbeiders een leest aanbood, bleven van de 1200
er slechts 80 thuis, zeker wel een teeken van de vluchtigheid der indrukken bij een stedelijke fabrieksbevolking.
Ook zij, op wie de slagen in den ongelijken strijd hard
neerkwamen, spreken vaak zonder bitterheid over de bejegening, die zij toch als een groot onrecht moesten aanvoelen. Een ernstige botsing met de Lossersche bevolking
op een propagandatocht wordt dan in de herinnering eer
een sensationeel gebeuren dan een ongewroken aanslag,
die één het leven, en enkelen gevangenisstraf kostte.
Zonder een spoor van opstandigheid vertelt een ander
van de straf, die hem wegens een persdelict werd
opgelegd, en een overtuigd geheelonthouder en socialist,
bleek toch een open oog te hebben voor het humoristische in het losse leven van het vlottende deel der
fabrieksbevolking over de grens, dat hij van nabij had
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kunnen gadeslaan. De ervaringen uit den strijd voor
beter arbeidsverhoudingen en meer politieke rechten
uiten zich eer in piëteitvol herdenken der gestorven
voortrekkers dan in bitterheid over geleden onrecht.
Het schijnt, dat de secundaire functie, die bij de landelijke bevolking zoo zeer tot uiting komt, in het stadsmilieu aan kracht verliest.
Kan het zijn, dat de verdraagzaamheid ook wortelt
in geringe emotionaliteit ? Ik herinner me, indertijd te
Enschede een vergadering te hebben bijgewoond, waar
kort na zijn opzienbarende bekeering een vroeger zeer
rumoerig anarchistisch straatpropagandist onder de hoede
van het Leger des Heils optrad. De zaal was propvol,
en daaronder zaten verscheidenen, die den spreker met
grooten afkeer als een afvallige beschouwden. Ondanks
dat kwam het tot geen enkel incident. Zelfs toen de
spreker bij herhaling en eenigermate tartend uitriep
„Ik heb nu vrede", reageerde er slechts één uit de zaal
door het aan te vullen met de woorden : „En een broodje."
Nog een enkele maal gaf de geprikkeldheid zich op
soortgelijke wijze lucht, doch overigens verliep de ververgadering, waarbij elders zeer waarschijnlijk vele
spaanders zouden zijn gevallen, in vredige kalmte.
Ook onverdraagzaamheid op godsdienstig terrein heeft
in Enschede geen vruchtbaren bodem gevonden. Waarschijnlijk heeft in onzen Oosthoek de historie met den
volksaard daartoe medegewerkt. Toen in de Hervormingsdagen de beginselen tegen elkaar botsten, bleven
in het economisch minder ontwikkelde Twente de
kerkelijke en staatkundige toestanden langen tijd onzeker.
Staatsch en Spaansch wisselden elkaar af, tot eerst in
1633, toen de Spanjaarden door het verlies van Rijnberk
over den Rijn teruggingen, zekerheid kwam. In de dagen
van den Beeldenstorm en van het agressieve Calvinisme
heetten de Twentsche Hervormden meest aanhangers
van het zooveel gematigder Lutheranisme. Te Borculo,
waar de Hervorming in 1616 zegevierde, stcnd ncg 50
jaren later het altaar in de kerk ( 3 ), en zulke teekenen
van lauwheid waren er in den Oosthcek meer. Reeds
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in 1649 koos de Hervormde meerderheid te Enschede
onder de 6 gemeenslieden 2 dissenters, wat van honger
hand moest worden vernietigd en in 1786, vóór de
omwenteling, wees de burgerij, ter beslechting van een
geschil, 2 Hervormden en 4 dissenters aan.
Ook de talrijke gemengde huwelijken wijzen in die
richting. In 1759 werden er in het kerspel niet minder
dan 21 van dien aard gesloten, waarvan 9 in de stad.
Sinds 1665 bezaten de Katholieken er dan ook een
bedehuis en toen zij in 1838 den bouw aanvingen van
hun Kerk tegenover die der Protestanten, gaf dit geen
aanleiding tot wrijvingen. Tot 1861 was ook het kerkhof de gemeenschappelijke doodenakker ( 4 ). Mogelijk
was de oude „noaberplicht", een uiting van sterk saamhoorigheidsgevoel, niet vreemd aan deze verdraagzaamheid, die b.v. in Nijverdal onlangs nog deed besluiten,
dat voor de nog jonge begrafenisvereeniging de aansprekers zouden samenwerken, doch dat daarbij de voorrang toeviel aan hem, van wien de overledene een
geloofsgenoot was ( 5 ). Wel klaagt Engels, dat vóór de
opkomst van het socialisme enkele fabrikanten bij voorkeur geen Katholieke arbeiders in dienst namen, doch
dit kan zeer goed verklaard worden uit de bezwaren,
die de laatsten hadden tegen den arbeid op kerkelijke
feestdagen, zooals uit de verhooren der Enquête-Cornmissie in 1890 bleek ( 6 ).
Verdraagzaamheid spreekt ook wel daaruit, dat het
R.K. Ziekenhuis zonder ruimen steun van Protestantsche
zijde niet tot stand zou zijn gekomen, en onlangs nog
de torenklok in de nieuwe R.K. kerk aan de Deurningerstraat door een Protestant werd geschonken,
zonder dat dit bij zijn geloofsgenooten aanstoot gaf.
Oudere uitingen van dien geest mogen we ook zien in de
aanwezigheid van den pastoor bij de promoties der
voormalige Latijnsche school, welke in de Hervormde
kerk plaats hadden, en in het protest der openbare
meening, waardoor de regenten van het Hervormde
Weeshuis in 1849 moesten terugkomen op het besluit,
een wees den toegang te weigeren, omdat een der
10
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ouders niet Hervormd was geweest. Met al deze feiten
stemt ook overeen het oordeel van een R.K. priester,
die overigens de terugzetting zijner geloofsgenooten vóór
1795 fel afkeurt, doch magistraat en burgerij van
Enschede als loffeljke uitzonderingen noemt ( 7 ). Dat zij
zich onderscheidden van Oldenzaal met zijn overwegend
R.K. bevolking blijkt wel door het tumult, dat daar o.a.
in 1831 en 1872 plaats vond (8). Ook te Glanerbrug,
dat snel ontstond door immigratie uit de N. provinciën
en uit het R.K. deel van Twente, schijnt de verhbuding
wat scherper dan de traditioneele te Enschede, hoewel
ook daar deze niet geheel is ontkomen aan den algemeenen stroom. Toch spreekt ook uit de naar Kerkgenootschappen gemengde samenstelling der verpleegden in het
Oude Mannen en Vrouwenhuis te Enschede nog eenigszins de oude geest.
Ook tegen het joodsche volksdeel is de bevolking
niet exclusief. Reeds in 1834 steunde zij den bouw van
het joodsche kerkje, en ook in 1928 kwam van niet
joodsche zijde een geschenk in voor het nieuwe gebouw.
Mocht ook de rol, welke een deel der kleine joodsch
opkoopers in de dagen der huisindustrie speelde, herinneren aan die van Hornig in Hauptmann's weversdrama
(„Israël ging rond om de pijpen te knopen", antwoordde
in 1890 een Twentsch predikant voor de Enquête-Commissie ( 9 )) en al werd de soms verrassend snel opgekomen
Jood niet direct als „ebenbiirtig" door allen erkend, van
wrijving was nooit sprake en sinds 1878 had ook
geregeld een jood zitting als lid in den Gemeenteraad.
Slechts een enkele maal, omstreeks 1877, werd de
Ned. Herv. gemeente door ernstige twisten beroerd,
doch het was wel kenmerkend, voor den invloed der
Doopsgezinde groep, waartoe verschillende der ondernemers behoorden, dat haar predikant er als bemiddelaar
op eigen gezag optrad. Toen hij Benige jaren later
vertrok, schonken de Hervormden hem afzonderlijk een
stoffelijk bewijs van waardeering ( 10). Die geest van
verdraagzaamheid in heft godsdienstige heerschte vrij
algemeen in den fabrikantenkring, die in 1853 Thorbecke
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na zijn val door de Aprilbeweging een maaltijd aanbood,
en het overwicht van die groep reikte verder dan het
fabrieksterrein ( 11 ). Het orthodoxe deel onder de inheemsche bevolking was trouwens zelf meer ethisch getint
dan leerstellig gericht. Dit laatste waren vooral verscheidene rechtzinnigen, welke van elders kwamen, doch
die daardoor geen toonaangevende positie innamen.
Onder de Christelijke vereenigingen in en om
Enschede zijn dan ook reciteerclubs, die met behoud
van dezen kenmerkender naam zich wagen aan het
tooneelspel.
De eerste School met den Bijbel kwam in Enschede
pas in 1891 tot stand en toen onlangs door de orthodoxe
Protestantsche Ziekenverpleging voor een bijzonder doel
om jaarlijksché bijdragen werd gevraagd, teekende bij
die gelegenheid voor 25 Oio van het bedrag een vrijzinnige
groep, die toch aan het neutrale „Ziekenzorg" haar
giften pleegt te schenken (12).

Dat een der vier predikantsplaatsen steeds door een
orthodox predikant wordt ingenomen, getuigt mede van
die verdraagzaamheid, evenals de bouw der Lasonderkerk door de Ovitiusstichting : Mocht ooit een der
richtingen in de Ned. Herv. Kerk in verdrukking geraken, dan zullen krachtens het doel der stichting aan
die groep in dat kerkgebouw predikbeurten gewaarborgd zijn.
Ook buiten de kerkelijke sfeer ontmoetten we denzelfden geest. Het uiteenvallen van den eens interconfessioneelen bond van textielarbeiders „Unitas", welke
door dit samengaan van Protestanten en Katholieken
in het Zuiden nooit aanhang kreeg, heeft in Enschede
ook bij R.K. arbeiders hardnekkigen tegenstand gevonden (13). Zoo vernemen we ook, dat de afwijzende
houding, die het N.V.V. na een staking te Rijssen
meende te moeten aannemen tegenover Unitas, eerst
na Benige moeite werd aanvaard en dat een der Enschedesche hoofdbestuurders van den modernen Bond > liever
dan daarin mee te gaan, zijn functie neerlegde (14),
Het is vanzelf sprekend, dat na een verloren staking
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of na een warmen verkiezingsstrijd de onderlinge verbittering nog eenigen tijd naleeft, doch als een muziekof zangvereeniging jubileert, dan verschijnen bij de
groepen, die gelukwenschen of een bloemenhulde aanbieden toch ook wel eens vereenigingen, die politiek of
kerkelijk een geheel ander beginsel voorstaan en de
talrijke zoo gegroepeerde muziekvereenigingen vinden
elkaar toch weer in één federatie.
Ook de snelle opneming van belangrijke volksdeelen
uit andere streken heeft maar weinig aanleiding tot
wrijving gegeven. Dezelfde arbeid onder gelijke voorwaarden in een fabriek, waar strenge discipline heerscht,
heeft er met den volksaard toe medegewerkt, dat het
samensmeltingsproces snel en zonder schokken plaats
had, en de wateren, die in deze binnenzee samenvloeiden,
alley met één zout werden doortrokken.

III. DE LIEFDE VOOR DE STAD.
•■•••••■.._.

De trots op de geboortestad kan zich gronden op
het roemvol verleden of op het dadenrijke heden. In
het eerste geval uit hij zich vaak in een behaaglijk
oprakelen van antiquarische aangelegenheden. In een
stad als Enschede is dit niet geheel afwezig, en is de
belangstelling voor het verleden levendig, te meer nog
door de groote veranderingen, die zich in korten tijd er
hebben voltrokken, welke gelegenheid bieden, om uiting
te geven aan zelfbewuste gevoelens van trots op wat
de gezamenlijke arbeid in Enschede veranderde.
Reeds Ainsworth voorzag, dat de stijgende welvaart
een groeiende waardeering voor de geboorteplaats zou
opwekken( 1 ) ; en dat dit een krachtige prikkel zou zijn
tot aanpakken, gevoelde ook de Enschedesche poëet,
die in 1837 dichtte :
„O mogt de Eer der stad een elk ter harte gaan,
„Dan zou haar nijverheid op hechtte grondvest staan"...

Dat opkomen voor de eer der stad deed reeds in
1795 een burger schrijven aan het Comité voor Algemeene Welvaart, „dat Enschede alleen nu sedert bijna 40
jaren leven en bestaan heeft gegeven aan geheel Twente".
Die lichte overdrijving vinden we er ook nu nog wel
terug ! Toen Enschede nog niet onbetwist de grootste
plaats van geheel Twente was, leidde dit esprit du
clocher tot zekere rivaliteit. De Clercq merkte in 1812
op, dat de verheffing van Almelo tot arrondissementshoofdplaats was geschied „au grand dépit d'Enschedé
et d'Oldenzaar( 3 ). Later schreef hij nog, hoe hem opviel,
dat de bewoners van Enschede zeer met hun stad waren
ingenomen. Geen wonder, dat de burgemeester zich in
1814 tot den gouverneur wendde, om te wijzen op de
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groote en pijnlijke teleurstelling der „belangrijke stad",
doordat zij in de provinciale vergadering niet was vertegenwoordigd.
Met den groei der stad is dat gevoel van eigenwaarde
er niet minder op geworden. Cramer noemt in de 80er
jaren als een kenwerkenden trek „de innige ingenomenheld der burgerij met de plaats harer inwoning", die
den lust prikkelde om voor de toekomst der stad te
arbeiden en den gemeenschapszin verhoogde( 4 ).
Eigenaardige uitingen van dien trots komt men telkens
tegen. Nu eens is het een vaak in het verband geheel
overbodige toevoeging, dat zooiets het eerst of het best
in Enschede werd gevonden, dat Enschede in een of
ander opzicht niet behoeft onder te doen voor de groote
steden, dat men in Enschede niet gewend is half werk
te doen, of dat de Twentenaren van oudsher ondernemende lieden geweest ij 5 ), dan weer treft het, hoe
tot vergelijken geheel onbevoegden in hun optreden
doen denken aan het bekende „How do you find America",
„Biggest of the world", het eenigszins parmantige,
waaraan de bezonken zelfcritiek, verworven door ouder
cultuur, nog vreemd is. Het geval, door de excentrische
ligging niet op de juiste waarde geschat te worden,
gaf o.a. de impuls tot de bewering van een lid van den
gemeenteraad, „dat zoo langzamerhand in ons vaderland
men tot de overtuiging komt, dat Enschede in de rij
der Nederlandsche steden een eerste plaats begint in te
nemen"( 6 ),
Zulke uitlatingen kunnen op den duur vooral haar
uitwerking niet missen op hen, die overigens de
economische en maatschappelijke ontwikkeling niet tot
beschouwingen voert. Te meer zal dit het geval zijn,
daar ook het algemeen gelezen plaatselijk blad de
gelegenheden tot lofprijzen gaarne aangrijpt, al legt het
zich meestal iets meer zelfbeperking op dan in de volgende
ontboezeming : (')
„Wel is Enschede een stad, waarin krachtig leven
bruist, waar het scheppend vermogen zich eiken dag
op duizenderlei wijze demonstreert, waar werkkracht
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en werklust telkens weer groote en goede dingen
voortbrengt, waar in één woord, het lied van het
leven luide weerklinkt. Voor wie hier staat in de kracht
van zijn leven is het dáár zijn een lust. Onze oude stad,
ze is jong en verjongt zich steeds en van verval gee
spoor. Er mogen vele stormen over haar zijn heengegaan en menige crisis moge de bron harer welvaart,
de industrie, hebben doorgemaakt, de heldere koppen
en sterke armen binnen de muren der fabrieken hebben
gezorgd, dat zij daardoor niet blijvend schade leed, ja
meer, dat uit nood en bezorgdheid, welvaart en geluk
geboren werd".
De beminlijke zijde van den Enschedeschen trots
openbaart zich echter ook hier, dat hij n.l. nog niet,
als in een andere Nederlandsche stad, het monopolie als
werkstad voor zich opeischt.
Voor de stad vleiende uitspraken worden ongecontroleerd gaarne aanvaard. Zoo herhalen velen met genoegen de bewering, dat de weg naar Hengelo „een
der drukste" in den lande is, en ze maken er ook wel
als vanzelf „de drukste" van, hoewel kennisneming van
het rapport der Rijkswegentelling in 1926 hen zou leeren,
dat het verkeer er nog wel wat achter staat bij verschillende wegen in het Westen van ons land, o.a. niet
onaanzienlijk bij den recordhouder, waarvan de cijfers
hiervdor in het hoofdstuk „De Wegen" zijn afgedrukt.
Ook de bevolkingstoename, voor op het quantitatieve
aangelegde geesten eveneens een belangrijk feit op zich
zelf, geniet te Enschede groote belangstelling. Voor den
verwachten 50.000sten inwoner, die in Augustus 1928
werd inschreven, werden reeds in September 1927 velerlei
welkomstgeschenken beschikbaar gesteld, niet het minst,
doordat Enschede de eerste onder de Overijselsche
steden was, die dit getal bereikte. Waar de Enschedeër
buiten de stad iets bijzonders presteert, kan hij zeker
zijn van de ingenomenheid zijner stadgenooten, die als
in een gesloten familiegroep zich als het ware deelgenoot
gevoelen. Niet het minst kwam het tot uiting, toen één
der piloten van de eerste passagiersvlucht naar Indië,
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die in zijn jeugd in Enschede had gewoond, er werd
gehuldigd, wat de gemeentekas op f 2600 kwam te staan.
Intiemer uitingen van aanhankelijkheid ontbreken echter
ook niet. Zoo werd reeds een geschenk aangeboden
voor het te bouwen nieuwe stadhuis, toen de definitieve
plannen nog in het beginstadium van voorbereiding verkeerden. Het was het eerste van een groeiende reeks,
waarnaast weldra een talrijke commissie, samengesteld
uit inwoners van allerlei klassen en richting, door liefde
tot de stad werd bijeengebracht om de inzameling van
kleinere giften voor dit doel te organiseeren.
Voor den gerestaureerden toren schonken onlangs
leden eener familie, die niet allen meer te Enschede
woonden, maar die toch gezamenlijk hun gevoelens wilden
uiten voor het bouwwerk, in de schaduw waarvan zij
waren opgegroeid, een klokkenspel. En bij de opening
der nieuwe synagoge heette het namens de joodsche
gemeente, dat zij haar tempel ook tot sieraad wilde
doen strekken van de stad, waar de voorouders geboren
waren en . welker groei deze en het tegenwoordige geslacht hadden meegeleefd.
De toren was eeuwen lang in vele plaatsen zooals
nu te Enschede een zaak van stedelijke liefde en trots.
Daarnaast vond schier iedere stad er vroeger haar
historiograaf, die met deze gevoelens de pen opnam.
Moge dit al niet geheel zoo geweest zijn bij den beschrijver van Enschede's verleden, de ingenomenheid
komt toch ook in zijn werk op menige bladzij om den
hoek zien( $ ), terwijl een lange rij van inteekenaren de
uitgave in royalen vorm waarborgde.

C. DE ONDERNEMERS

I. DE AFKOMST EN DE SELECTIE

De meening van Sombart ( 1 ), dat vooral in de textielindustrie het de koopman is geweest, die als tusschenhandelaar, als „Verleger" der handwerkers, zich door
spaarzaamheid, vlijt en wilskracht opwerkte tot den
leider van groote kapitalistische ondernemingen en daardoor het type der „bourgeois" vormde, is ook voor
Enschede geldend. Dat het echter bij voorkeur vreemden
zijn geweest, die bij de vestiging der moderne industriën
een leidende rol hebben gespeeld, gaat voor Enschede
niet op. De Enschedesche fabrikanten waren geen
homines novi, doch sedert de 17de en 18de eeuw er
gevestigd en afkomstig uit den lindelijken of kleinstedelijken kring van Twente. Daardoor werd een der
factoren van den langzamen groei bepaald, waardoor
de Enschedesche nijverheid het paddestoelachtige in
haar ontwikkeling mist, dat soms aan andere industriëele
milieus eigen is. Ze bleef daardoor waarschijnlijk ook
eenzijdiger gericht op de katoen dan die te Hengelo,
waar de Storken „nieuwe menschen" waren, als ondernemers een moderner type.
Zoo stammen de Blijdensteins af van den hoedenmaker, die, afkomstig uit Burgsteinfurt, in 1654 te Ootmarsum het poorterrecht verwierf en van wien zich een
zoon in 1690 te Enschede vestigde. De Van Heeks
komen uit Delden, waar leden dier familie in de 18de
eeuw logementhouders, wijnhandelaars en burgemeesters
waren. Een hunner huwde in 1778 de dochter van een
Enschedeschen burgemeester en werd burger dezer stad.
De familie Jannink, afkomstig uit het Munstersche,
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woonde reeds vóór 1700 te Enschede, evenals de Cromhoffs, De ter Kuiles wijzen als hun stamhuis aan een
boerenerve even over de grens. Later woonden zij in
Buurre aan den Braam, vanwaar in 1739 een zoon door
huwelijk Enschede als woonplaats koos. Ook de Ledeboers, afkomstig uit Gildehaus, woonden te Enschede
sinds 1765, de Scholtens kwamen er, ook weer doo
huwelijk, uit Almelo in 1835. Ook Joodsche fabrikantenfamiliën als de Menko's en de familie Serphos
zijn er reeds langer dan een eeuw gevestigd( Z ).
Dit autochtone karakter der ondernemers heeft niet
alleen het ontwikkelingstempo bepaald ván de industriëele
ondernemingen, die overwegend familiebezit zijn en
zonder hulp van vreemd kapitaal uit de winsten werden
opgebouwd, het bevorderde ook langen tijd zekere
gemoedelijkheid in de verhoudingen en maakt nog, dat
absenteïsme onder de fabrikanten weinig voorkomt. Ook
wanneer op Tateren leeftijd de leiding aan jongere krachten
wordt overgedragen, trekt de oude leider niet weg (3).
Bijzondere kennis of ontwikkeling waren voor het
oude bedrijf in huisindustriëelen vorm niet in de eerste
plaats noodig : de eenvoudige, weinig veranderlijke productie, waarvoor een vaste en beperkte markt aanwezig was,
eischte die niet. Zoo kreeg Thijs Lammerink, aanvankelijk
schoolmeester te Usselo en na 1815 fabriqueur te Enschede, toen hij het onderzoek voor zijn eerste functie
doorstaan had, het getuigenis, dat hij in lezen en schrijven
genoegzaam bekwaam was voor een buitenschool, en in de
beginselen der cijferkunst tamelijke vorderingen had gemaakt „niet twijfelende, of hij zal door gestadige oefening
in dat werk meer hebbelijkheid verkrijgen."( 4 ) Uit zijn
bedrijf ontwikkelde zich de textielonderneming J. F.
Scholten en Zn.
De voortgaande ontwikkeling stelde echter steeds
honger eischen en het is dan ook niet te verwonderen,
dat slechts een steeds slinkende groep daaraan voldeed.
De selectie stootte telkens hen uit, die tekort schoten,
nadat eerst in die periode van groei der nijverheid,
waarbij het karakter hetzelfde bleef, het aantal onder-
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nemers aanmerkelijk gestegen was : De naamlijst der
fabriqueuren te Enschede vermeldde in 1795 totaal 39

namen, in 1809/10 waren er minstens 50 gevestigd (5),
terwijl Van Hogendorp in 1820 een lijst bekwam van
50 bombazijn-bedrijven, 28 katoenspinnerijen, 40 ververijen, 8 drukkerijen en 8 bleekerijen, waarvan verschillende
wel aan één eigenaar zullen hebben behoord. Zelfs in de
50er jaren, toen de N. H. M. was teruggetreden en de
sterk opgekomen beunhazerij weer in elkaar was gestort,

bezat Enschede nog minstens 20 handspinnerijen, die
echter vlak voor haar ondergang stonden( 6 ). Geen enkele
ervan heeft het tot een grootbedrijf met stoomvermogen
gebracht. Dat de daling voortzette, mogen wij ook besluiten uit het patentregister van 1859'60, waarin voor
Enschede en Lonneker 39 ondernemingen voor katoenen

manufacturen, jute zakken en paklinnen voorkomen. In
1927 was het totaal aantal textielfabrieken er 29, het
aantal ondernemers of belangengroepen zeker geringer,
daar er zijn, die meer dan één bedrijf bezitten. Enkele
dier 29 bedrijven zijn wel als Naaml. Venn. georganiseerd, doch de aandeelen daarvan zijn soms in handen van
fabrikanten, die tevens in andere ondernemingen zijn
betrokken. Een voortdurende selectie heeft het aantal
steeds doen verminderen, en zelfs na de winstgevende
jaren in en na den oorlog hebben enkelen hun zelfstandigheid ernstig zien ingeperkt door financieelen tegen-

spoed, waaraan organisatie of beheer niet vreemd was.
Het grootste aantal viel echter uit, toen het allengs
wegvallen van allen steun en de overgang tot het
moderne bedrijf meer kapitaal, technische kennis en
organisatietalent gingen eischen, waarover niet alien
voldoende beschikten. Daarbij kwam het speculatieve
karakter der katoennijverheid, die niet alleen als exportbedrijf voor onverwachte moeilijkheden op verwijderde
markten stelde, doch die ook door de soms wilde
schommelingen in de prijzen zeer kwetsbaar was.
De tijden, dat geen bijzondere kennis of talenten
werden vereischt om als ondernemer met Benige kans
van slagen op te treden en dat ook de financieele voor
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waarden geen belangrijke rol speelden, zijn reeds lang
voorbij en het opkomen van nieuwe ondernemers is hiel
wat bezwaarlijker dan vroeger. Van de weinigen, die
het nog wagen, bepalen zich de meesten tot een kleinbedrijf, dat veelal een speciaal artikel vervaardigt, of
een deelbewerking verricht. Slechts een enkele fabriek
heeft zich, met behulp van kapitaal, dat buiten den kring
der textielondernemers werd bijeengebracht, tot een
onderneming van Benig belang ontwikkeld. Anderen, die
zich als ondernemer willen vestigen, doen dit eer door
buiten Enschede in het Geldersch-Overijselsche katoendistrict een klein bedrijs over te nemen.

II. DE VERMOGENS.

De aanvankelijke organisatie van de Twentsche textielnijverheid bracht mede, dat reeds een bescheiden som
gelds voldoende was om zich als ondernemer te vestigen.
Nog gemakkelijker maakte dit de N.H.M. door haar
vaste bestellingen. C. T. Stork begon te Oldenzaal in
1836 met het uitgeven van werk aan boerenwevers,
waartoe zijn vader hem f 2000 had verstrekt.( 1 ) De
zelfstandiger ondernemers beschikten reeds over een
grooter kapitaal. Zoo bezat Jan Blijdenstein in 1800
aan goederen, garens en wrakke schulden ongeveer
f 25000 buiten de inrichting voor deelbewerkingen als
koken, bleeken en verven( Z ). Wolter ten Cate (geb.
1701) begon echter zijn bedrijf met slechts f 6000( 3 ),
Engelbert ter Kuile kreeg in 1749 bij de boedelscheiding
van zijn grootvader niet meer dan f 1400 ( 4 ) en de grondlegger der firma H. ten Cate Hzn. & Co. te Almelo bezat
in 1799 f 6000 ( 5 ). Vermogender waren de Blijdensteins:
B. W. Blijdenstein, die in 1779 stierf, liet f 47.434.30
na,( 6 ) J. B. Blijdenstein had in 1813 voor f 42000 deel
in een vennootschap van drie, welke f 114.540 bijeenbracht. Zijn vermogen was zeker aanmerkelijk grooter,
want in 1806 bouwde hij zich een woning, dief 25.426
kostte( ). Van een andere fabriqueur, Herman v. Lochem,
weten wij, dat hij in 1782 f 107.546.15 bezat( 8 ).
De toepassing der stoomkracht, die het eerst in de
spinnerij plaats had, eischte meer kapitaal, dan in Twente
gereedelijk beschikbaar was. Hoftres' fabriek had omstreeks
1830 f 80.000—f 100.000 gekost, doch voor de overige
f 40.000 moest hij zich tot de N. H. M. wenden. Aan
Wilson's fabriek te Haarlem was f 200.000 ten koste
gelegd. Daarbij steken, ter kenschetsing der kapitaal,.
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behoefte voor de handweverij, wel af de f 4860, die
aan de oprichting van Ainsworth's weefschool te Goor
werden besteed( 9 ). De stoomspinnerij te Enschede, wier
kapitaal in 1836 op f 200.000 moest worden gebracht,
had dan ook de hulp van den koning noodig( 10). In
Enschede zelve zochten geen groote kapitalen belegging.
De stad had Napoleon geen enkele Garde d'Honneur geleverd, al was er aanvankelijk één aangewezen, en nog in 1839
bleven inkomsten en uitgaven der stad er beneden f 10.000.
Toch steeg het bezit er wel, wat men mag besluiten
uit de lijst van benoembaren tot kiezers van de Prov.
Staten in het 2de district van het kwartier Twente, dat
Almelo, Enschede, Rijssen, Delden, Goor, Diepenheim,
Markelo, Haaksbergen, Lonneker en Hengelo omvatte:(11)
Totaal aantal Id. te Enschede enLonneker Per 100
18
5
1826
27
27
1845
43
63
Hoe sterk de toenemende fabrieksnijverheid kapitaal
vastlegde, leert ons de opgave van F. J. Kock, die
mededeelt, dat buiten de bedrijfskapitalen, van 1861
tot 1865 .-- ware omwentelingsjaren door het snel toenemen der stoommachines — het in de Twentsche fabrieken
belegde kapitaal steeg van f 1.736.400 op f 6.842.800,
welk laatste bedrag C. T. Stork echter wel wat overdreven leek (12). Tegenwoordig zijn er bedrijven te
Enschede, waarin veel meer is belegd en het bezit der
ondernemers doet Enschede nu de vooraanstaande plaats
innemen in de statistiek der vermogens, wat betreft het
gemiddelde bedrag per aangeslagene (13),
Gemeente

Enschede
Deventer
Delft
Schiedam
Zwolle
Eindhoven
Amsterdam
Den Haag
Nederland

Aantal inw.
op 1 Jan. 1927

Aantal
aangesl.

Totaal bedrag
der vermogens
in 1000en gld.

Per aangeslagene

46748
34580
49300
43263
39004
65888
726527
408634
7526774

890
667
846
381
774
859
11.444
14.245
174.298

156.632
46.500
61.986
37.406
52.905
73.372
1.286.691
1.802.551
13.564.865

176
70
73
98
68
85
112
127
78
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Dezelfde statistiek geeft de volgende cijfers voor de
naar de groote der inkomens per 100 aangeslagenen :

verdeeling

Aantal aangeslagene per
1000 inw.

Enschede
Deventer
Delft
Schiedam
Zwolle
Eindhoven
Amsterdam
Den Haag
Nederland

287
243
260
228
240
234
320
297
225

f 800
tot
f 1400

f 1400
tot
f 2000

f 2000
tot
f 5000

47.14
40.80
34.38
40.89
31.30
43.77
31.42
34.30
40.42

27.62
32.58
35.21
37.87
36.70
28.70
30.20
28.12
28.86

19.86
21.57
25.60
17.86
27.01
23.39
32.49
28.13
25.26

f 5000 f 10000 f 20000
tot
tot
en
f 10000 f 20000 hooger
3.18
3.24
3.30
2.48
4.70
3.03
3.89
5.85
3.77

1.16
1.36

6eá. bedrag

pit
aangeslagene

1.04
0.45
0.41
0.37

1.10

0.53
0.80
0.74
1.25
2.23
1.11

0.37
0.75
1.37
0.58

Het hooge cijfer der aarsgeslagenen per 1000 inw.
getuigt voor Enschede van het groot aantal productieven onder de bevolking, dat de 2de rubriek toont,
dat de inkomsten der aangeslagenen meestal zeer bescheiden zijn in verhouding tot de overige opgenomen
plaatsen. Eerst in de inkomens van f 20.000 en honger
bezit Enschede relatief weer zeer veel aangeslagenen,
die dan ook het gemiddelde inkomen hoog opvoeren,
ondanks de sterke bezetting van de groep met de laagste
inkomens en de betrekkelijk zwakke klasse met inkomens
van f 5000-i 20.000, een kenteeken, dat deze middengroep in Enschede niet belangrijk is vertegenwoordigd,
waardoor de tegenstellingen in het inkomen er zooveel
te grooter zijn.
De groep der groote vermogens, van f 500.000 en
daarboven, telde in 1926/27 te Lonneker 14 aangeslagenen met een gezamenlijk bezit van f 41 millioen en te
te Enschede 63 aarsgeslagenen met een totaal bezit van
f 101 millioen ; een inkomen van f 20.000 of meer
hadden te Enschede 139 inwoners, met een totaal aan
inkomsten van i 10.942,000. terwijl het totaal inkomen
der 13406 aangeslagenen er bedroeg f 36.327,000, welke
cijfers wel Benig licht werpen op de ongelijke verdeeliug
van bezit en van inkomen ( 14). Ze wijzen ook aan, dat

2.710
2.157
2.204
1.995
2.234
2.088
2.545
3,009
2.304
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vooral de zeer vermogende industriëelen in de gemeente
Lonneker wonen.
Een totale schatting der in de Enschedesche textielindustrie belegde kapitalen is moeilijk te geven, vooral
daar door den bezitsvorm vele balansen niet gepubliceerd
worden. Mogen wij tot grondslag nemen Wisselinks
opgave (15), dat de totale bouwkosten van een volledige
spinnerij-weverij voor het vervaardigen van middelnummer drukdoek, uitgedrukt per spindel omstreeks f 100
bedraagt, dan komen wij tot een bedrag van 587004
(aantal spindels te Enschede en Lonneker op 31 Dec.
1927) X i 100 = f 58.700.400, een bedrag dat echter in
werkelijkheid grooter zal zijn, doordat spinnerij en
weverij niet zoo evenwichtig zijn, dat de eerste er in
de behoefte van de tweede voorziet, en doordat de
afwijkingen in aard der ondernemingen zeer groot zijn.
Ook is daarin niet opgenomen het kapitaal, dat in de
z.g.n. eindbedrijven en in kasgelden, grondstoffen, voorraden, geconsigneerde goederen, enz. steekt.

III. HET

KARAKTER.

Zooals we reeds zagen, waren de Enschedesche textielondernemers aanvankelijk handelaars in garens; uit wier
bedrijf zich een Verlagsysteem ontwikkelde, wat volgens
Sombart de normale ontwikkelingsgang was, vooral in
de textielindustrie ( 1 ). Shadwell heeft er echter voor
Engeland op gewezen, dat de burgerlijke ondernemers
daar vooral voortkwamen uit de rijen der arbeiders (2).
Tot in het begin der 19de eeuw noemde de Enschedesche „Verleger" zich bij voorkeur „iabriqueur" en
zijn rol verschilde niet veel van die der Leidsche drapeniers
der middeleeuwsche wolindustrie, behalve dat hij de
klemmende bepalingen der stedelijke keuren niet kende ( 3 ). Dat koopmanskarakter handhaafde zich ook na
den overgang tot het fabriekssysteem in vele opzichten,
daar de afzet op de markten steeds tot de bemoeiïngen
bleef behooren van den Twentschen textielondernemer.
Zoo legt de Kamer van Koophandel daarop den
nadruk in 1860 ( 4 ). Ook de anonymus, die er omstreeks
1850 als belastingambtenaar vertoefde, leerde de fabrikanten kennen als uitgeslapen zakenmenschen ( 5 ). Het
was in die dagen niet ongewoon, dat een fabrikant
nog zelf de binnenlandsche klanten bereisde ( 6 ), al begonnen de andere eischen, die aan de organisatie van
het bedrijf werden gesteld, hem ook meer honkvast te
maken dan vroeger, toen enkelen zelfs op zulke reizen
stierven ( 7 ). Het verslag der Kamer van K. en F. vatte
dan ook nog lang de ondernemers samen onder het
hoofd „Fabrikanten en Kooplieden", dat van 1891 zag
in hun koopmansgeest een der oorzaken van de mindere
ontwikkeling van het spinnen en in 1892 verweet een
medefabrikant hen, dat hun koopmanschap beter was
11
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ontwikkeld dan hun technische kennis ( 8 ). Niet onwaarschijnlijk werd daardoor ook de mineurtoon veroorzaakt,
waarin bijna steeds de verslagen der Enschedesche Kamer
waren gesteld, welke vreemd afsteekt bij den gestadigen
groei der industrie : een koopman leeft gewoonlijk van
zijn verliezen !
Hoe weinig de technische zijde en de organisatie
aanvankelijk van den ondernemer eischten, blijkt wel
hieruit, dat het boerenbedrijf en de landontginning, die
trouwens tot op heden als ontspanning nog veler aandacht hebben, naast het fabriqueursbedrijf druk werden
beoefend. Ter Weele somt van de kleineren in de
50er jaren verscheidenen op, die tevens winkels hielden,
een boerderij, een logement of herberg, enz. dreven.
Ook lezen we bij hem, dat de kantonrechter later fabrikant
van beddebont werd en de grondlegger der Twentsche
Bank had aanvankelijk naast zijn geldzaken een zaadhandel ( 9 ), terwijl leden der familie Van Heek eerst
in 1859, nadat een tweetal hunner in Engeland had
rondgezien, hun handel in lijnzaad, effecten en wissels
opgaven, om zich uitsluitend op de industrie te richten (lo),
De nieuwste tijden besnoeiden deze horizontale relicten
en de uitbouw in verticalen zin ving aan, in steeds
intensiever vorm. Toch had een der ondernemersfamilies
tot 1893 nog als erfstuk een brouwerij en azijnmakerij (11),
Ook het liefhebberen op cultureel gebied, in den aanyang der 19de eeuw een meer voorkómende trek (12),
werd daardoor teruggedrongen.
Gebrek aan technische scholing was, evenals de geringe concentratie op het bedrijf, een algemeen verschijnsel onder de industriëelen van voor een eeuw.
Reeds in 1815 had Goldberg voor verbetering daarvan
gepleit(13). De opleiding van een der vooraanstaande
fabriqueurs, J. B. Blijdenstein (geb. 1756), had zich nog
voornamelijk bepaald tot onderwijs in de oude en moderne
talen op een kostschool( 14). C. T. Stork had de Latijnsche
school te Oldenzaal gevolgd. Nog in 1860 ontbrak in
Twente elke gelegenheid tot het ontvangen van technisch
onderwijs als voorbereiding tot een verblijf in het buiten-
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land, terwijl er wel vijf Latijnsche scholen waren(15),
in tegenstelling met tegenwoordig, nu het weer herleefde
onderwijs in de oude talen in Twente door zoo weinigen
wordt gevolgd, dat Enschede het verlangen uitte, dit
in één Twentsch Gymnasium te concentreeren. Op 31
Dec. 1927 volgden daar van de 287 leerlingen van het
Lyceum en de Hoogere Handelsschool niet meer dan
25 het Gymnasiale onderwijs, waaronder 12 meisjes.
Al stond ook het koopmanskarakter der ondernemers
voorop — zoo bezocht N. H. ter Kuile, geboren in 1836,
de Amsterdamsche Handelsschool -- toch ontwaakte in
de 5Oer jaren de drang naar betere technische vorming
met het afsterven der zelfgenoegzame vroeg-kapitalistische
periode. H. J. en G. j. van Heek keerden, zooals we
reeds zagen, in 1859 terug uit Engeland, A. Ledeboer
schreef in 1892, dat hij sinds meer dan 30 jaar Lancashire
uit eigen aanschouwing en door bijna jaarlijks herhaald bezoek kende, doch de hooggestemde lof, dien Quarles
van Ufford in 1871 aan de Twentsche industrie toezwaaide, spreekt niet uit Ledeboer's oordeel( 16). Ook
het sinds 1864 aan de later herhaaldelijk gereorganiseerde
Twentsche Industrie- en Handelsschool gegeven onderwijs voldeed niet aan alle wenschen( 17). Vóór in 1918
daaruit de Hoogere Textielschool groeide, bezochten
dan ook velen de scholen van Crefeld, Mühlhausen of
Midweida of deden praktische ervaring op in de fabrieken
van den Elzas of Lancashire, wat voor het laatste gebied echter in de 20ste eeuw niet gemakkelijk meer
ging ( 18). Tegenwoordig lokt de Amerikaansche industrie
als studieveld Enschedesche industriëelen wel over den
Oceaan, terwijl ook in Duitschland of Engeland sommigen
een practischen leertijd doormaken. Waren aanvankelijk
de tekorten aan technische kennis kenteekenen van de
achterlijkheid van het Twentsche bedrijfsleven, langzamerhand zijn de moderne bedrijven zoo samengesteld geworden, dat specialiseering ook in de techniek van de
textielindustrie onvermijdelijk is. Zij wordt te Enschede
vergemakkelijkt, doordat vele ondernemingen als familiebezit onder een meerhoofdige leiding staan. De eigen-

164

HET KARAKTER

aardigheid van het moderne bedrijfsleven, dat de leider
de technische problemen door de technische staf van
zijn bedrijf doet oplossen en zich vooral richt op de
algemeene organisatie, is ook voor Enschede in zekere
mate geldend, al gaat dit niet zoover als Wiedenfeld
in het algemeen voor de massa-industrie beweert :(19)
„Vollends gilt fur die Gegenwart, dass bei der Wahl
der leieenden Pers6nlichkeiten auf technisches Wissen gar
kein Wert mehr Belegt wird".Wel wint ook te Enschede
het inzicht veld, dat de moderne ondernemer niet in de
eerste plaats een doorkneed vakman behoeft te zijn.
Hoe gewaardeerd dit ook wordt, het gevaar is niet
denkbeeldig, dat hij daardoor als organisator te kort schiet.
Nog onlangs, bij een gedachtenwisseling over de
plaats waar een op te richten bureau voor katoenresearch moest worden gevestigd, te Delft of te Enschede,
bleek wel, dat er onder de Enschedesche fabrikanten
zijn, die boven het wetenschappelijke het direct op de
praktijk gerichte onderzoek meer waardeeren(20 ). Daardoor ook zien ze vaak ongaarne, dat hun technici kracht
verbruiken in inventieve richting : het eenzijdig zoeken
en tobben van den uitvinder leidt af van de dagelijksche
concentratie op de productie en op de overwinning
van de moeilijkheden, welke zich daarbij voordoen, wat
natuurlijk niet wegneemt, dat onder de velen, die dagelijks
omgaan met de machines, er wel eens een is, die één
van de kleine verbeteringen aanbrengt, waaruit de
evolutie der techniek voor een belangrijk deel bestaat.
Wiedenfeld meent, dat vooral in de Engelsche bedrijven, die zich minder met den afzet van het product
behoeven in te laten, de belangstelling voor de techniek
ook evenredig honger is bij de leiders. Overigens hebben
de Twentsche ondernemingen een karaktertrek met
verschillende Engelsche gemeen, t.w, met vele weverijen
en kolenmijnen, die er ook van ouds vaak een familiebezit vormen, in tegenstelling met vele Duitsche ondernemingen, die snel opkwamen in een tijd, toen reeds
groote kapitalen noodig waren om opeens de concurrentie
als groot bedrijf op te nemen, zoodat de banken(21)
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er invloed kregen, welke volgens Ford er steeds toe
geneigd zijn, de kapitalen op te voeren, waardoor hij
als ideaal ziet den opbouw zonder vreemd geld uit de
bedrijfswinsten, wat in Enschede het geval is geweest,
doch niet overal in Twente(22).
Een nadeel dezer bezitsvorm is echter, dat daardoor
technische vernieuwing kan worden geremd, daar de
directeur eener Vennootschap gemakkelijker van het
bedrijf is los te maken dan een conservatief eigenaar.
Groot is dit gevaar toch weer niet, want de onderneming als familiebezit is niet alleen een bron van
inkomsten, doch tevens een monument, door piëteit
en traditie gewijd. Bij den voorspoed in het bedrijf
geeft de materiëele winst minder voldoening dan de zekerheid, het familiepand grootscher en volkomener aan een
volgende generatie over te dragen. De geschiedenis
van het bedrijs werd die der familie en geen dier
Enschedesche ondernemers zal er toe overgaan, te doen,
wat Carnegie bestond, die het werk van zijn leven, voor
hen dat van hun geslacht, tegen een goeden prijs verkocht(23). Dit groepsbeheer vol toewijding schonk meestal
de gelegenheid, maar ook de zelfverloochening, om hem,
die onbetwist de kundigste was, op het beheer den
grootsten invloed te geven.
Dat bezitskarakter beïnvloedde ook den weerzin, dien
de Enschedesche ondernemer vaak toonde tegen inmenging van buiten in zijn bedrijf, hetzij die van de zijde
van den Staat of van die der vakorganisaties werd
beproefd. Zij was voor hem bemoeiïng met zijn particuliere familieaangelegenheden. In dien zin is de betiteling
„Katoenbaronnen" voor Enschedesche textielfabrikanten
wel gepast : hun bezit is niet een tijdelijke beleggingsvorm doch een erfelijk`familiepalladium(24), dat van buiten
door inmenging" alleen kan worden bedreigd en waarbij
den jongeren wordt voorgehouden, dat de krachten tot
het hoogste moeten worden opgevoerd, soms met de
bedreiging : „Het derde geslacht loopt op klompen",
waartoe de geschiedenis voldoende voorbeelden ter
illustratie biedt, zij het niet in zoo krassen vorm.
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Het zuiver persoonlijke is daardoor min of meer
vervaagd. Naar buiten spreekt eer de familiegroep dan
de persoon. De onderhandsche acten, waarbij vele
firma's werden gesticht, maken het dikwijls nog onzekerder, de persoonlijke belangen in een onderneming
na te gaan. Toch traden bij iedere groeiperiode in de
Enschedesche industriëele geschiedenis de belangrijkste
dragers der stuwkracht wel in het licht. In 1728 was
het Herman van Lochem, dien de overlevering aanwijst
als den belangrijksten onder de mannen, die de bombazijnindustrie grondden, in 1832 was het, geheel in
overeenstemming met den van buiten komenden stoot,
een vreemdeling : Ainsworth, die een oude industrie nieuwe
kracht gaf, terwijl onder hen, die omstreeks 1860 de
stoomkracht voor de weverij invoerden en het tijdperk
van het fabrieksstelsel inleidden, G. J. van Heek door
zijn langdurige en volhardende werkzaamheid, waarbij
hij zijn ondernemingen uitbouwde tot de grootste der
Twentsche textielnijverheid, wel een der opvallendste
persoonlijkheden mag worden genoemd.
Voor de meening van Shadwell, dat het factory-systeem
niet de schepping is van het kapitalisme, doch van
„the superior intelligence, industry and endurance of
individual workmen"(25) zijn in de Enschedesche geschiedenis geen bewijzen aan te voeren, tenzij men de
beteekenis van werkers opvat in den hongeren zin, en
dan met de beperking, dat zij rijkelijk hebben aangegrepen de mogelijkheden, die het ontwikkelende kapitalistische stelsel hun bood.

IV. DE INZICHTEN.

Wij wezen er reeds op, dat de weerzin tegen overheidsbemoeiïngen in Enschede door de organisatie der
ondernemingen als familiebezit bijzonder sterk aan den
dag treedt. Reeds in 1835 verklaarde Enschede zich
tegen een arbeidsverbod van kinderen beneden 12 j1)•
In 1890 meende een der fabrikanten, dat staatsbemoeiïng de arbeiders zou aanzetten tot pruttelen en
een woordvoerder van „Patrimonium" deelde voor de
Enquête-Commissie in dat jaar mede, dat bij de invoering
van het fabrieksreglement de opmerkingen met de noodige omzichtigheid waren geplaatst, „daar de heeren
bij ons een weinig prikkelbaar zijn" ( 2 ). Veelvuldig
herinneren ook de verslagen der Kamer van K. en F.
te Enschede aan adressen tegen voorgestelde sociale
maatregelen, die het textielbedrijf raakten ( 3 ), en zoo
herhaaldelijk voorspelden de ondernemers daarin den
naderenden ondergang hunner bedrijven, dat zelfs hun
pleitbezorger in de Tweede Kamer hun argumenten en
voorspellingen niet alle tot de zijne wilde maken (").
Toen dan ook door het indienen van het ontwerp
der Ongevallenwet in 1899 een belangrijke stap werd
gedaan op het gebied der overheidsbemoeiïng, vormden
9 Twentsche fabrikanten, waaronder 2 uit Enschede,
een comité, dat zijn bezwaren in een adres formuleerde.
Uit die actie kwam voort de Vereen. van Ned. Werkgevers, waarvan in 1924 te Enschede 26 ondernemingen
lid waren, en die zich blijkens art. 3 van haar statuten
op het standpunt plaatste, dat :
a. de Nederlandsche nijverheid zich alleen kan ontwikkelen, als haar de daartoe onmisbare vrijheid van
beweging wordt gelaten,
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b. bij het maken van sociale wetten het beginsel moet
voorzitten, dat het particulier initiatief moet worden
gesteund en ontwikkeld,
c. bij de wetgeving ernstig moet worden rekening gehouden met de financieële draagkracht der industrie,
d. de belangen van de werkgevers en de werknemers
zooveel mogelijk in overeenstemming met elkaar
moeten worden behartigd.
Bij haar actie heeft zij aanvankelijk den schijn niet
kunnen vermijden, of zij tegen eiken socialen maatregel
gekant was ( 5 ), en de Enschedesche voorzitter van het
9de Internationale Katoencongres, in Juni 1913 te Scheveningen gehouden, meende in zijn openingsrede zulk een
nadruk te moeten leggen op de bezwaren tegen de
sociale wetgeving, dat het den aanwezigen Minister
Talma in zijn antwoord tot een verweer prikkelde.
In die lijn sprak zich in 1908 de Kamer van K. en F.
ook uit tegen het invoeren van een gemeentelijke verordening op de keuring van levensmiddelen, terwijl zij
toch het vorige jaar de opmerking had gemaakt, dat
de scherpe concurrentie onder de neringdoenden het
gevaar meebracht, dat minderwaardige artikelen werden
verkocht. Evenmin achtte zij in 1906 het op den weg
der overheid te liggen, een arbeidsbeurs op te richten
en nog tegenwoordig maken de katoenindustrieëlen
daarvan een slechts zeer matig gebruik.
Ook bij de vele conflicten tusschen fabrikanten en
arbeiders zijn bemiddelingspogingen, van verschillende
zijden gedaan, bij herhaling door de werkgevers afgewezen als ongewenschte inmenging in een particuliere
aangelegenheid tusschen hen en hun arbeiders ( 6 ). Zoo
verklaarde in 1924 ook een openbaar lichaam als de
Kamer van Kooph. en Fabr. voor Twente, dat door
gebrek aan medewerking, speciaal van de zijde van
enkele fabrikanten, het niet mogelijk was gebleken, volledige cijfers te geven betreffende de katoenindustrie
te Enschede en Lonneker.
Bekend met die sfeer won het bestuur der voormalige
Volksbibliotheek, voor het besloot op te gaan in de
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Openbare Leeszaal, eerst advies in bij haar voornaamste
ondersteuners en bij de opening der laatste instelling
weerlegde dan ook een van deze, een fabrikant, de bezwaren tegen zulk soort openbare inrichtingen door er
op te wijzen, dat de gelegenheid, die zij tot algemeene
ontwikkeling openstelden, alleen was te vinden door
wie er uit eigen aandrang naar zochten.
Ook op het terrein der gemeentezorg heeft die onthoudingssfeer langen tijd gehangen, wat niet is te verwonderen, als we nagaan, dat de gemeenteraad bijna
uitsluitend fabrikanten tot leden had. Zoo vinden we
in 1887 er 5 ter Kuiles > 2 Scholtens in, en verder leden
met de namen Stroink, Blijdenstein, Ledeboer, Roessingh,
Baurichter en Menko. Nog jaren bleef de gemeenteraad
in dien geest samengesteld, in tegenstelling met tegenwoordig, nu slechts twee leden tot de fabrikantenfamilies
behooren. Het verwijt, dat Enschede's geschiedschrijver
tot den in 1896 afgetreden burgemeester richt ( 7 ), als
zou deze weinig oog hebben gehad voor de toekomstige
behoeften der stad, valt dan ook voor een niet gering
deel op de leden terug, welke in die dagen den gemeenteraad vormden en wier inzichten nog jaren daarna
o.a. het tot stand komen van het eerste uitbreidingsplan
belemmerden. Het antwoord van het dagelijksch bestuur
in 1906 op een klacht der gezondheidscommissie over
den last, dien de samenstelling van het water der gemeentelijke waterleiding in de huishoudingen gaf, is
daarmee in overeenstemming : alleen gevaar voor de
gezondheid achtte het een motief tot ingrijpen. Nog in
de Raadszitting van 27 Nov. 1928 meende de Voorzitter er op te moeten wijzen, dat van de zijde der
fabrikanten werd gecorrespondeerd op een wijze, waarbij
te zeer tot uiting kwam de afkeer van eenigerlei
menging van het gemeentebestuur. Mogelijk berustte
die wrijving op een misverstand, doch het is teekenend,
dat dit zoo gemakkelijk kon ontstaan.
Het zich keeren tegen overheidsbemoeiing sluit niet
in, dat de ondernemers zich ook aan het maatschappelijk medeleven onttrekken. Instellingen en vereenigingen
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met sociaal doel tellen onder hun bestuursleden verscheidene leden van die familiën, welke ook financiëel
een krachtigen steun bieden. Geen hunner heeft echter
aan eigen fabrieken de rol van socialen opvoeder op
zich genomen door het stichten van een reeks instellingen,
zooals die, waardoor Hengelo en Delft bekendheid verwierven. In hoofdzaak hebben zij zich bepaald tot het
gezamenlijk oprichten van een ziekenfonds, waaraan
langen tijd ook een pensioenfonds was verbonden, van
een fabrieksschool en, door een der ondernemers, van
een badhuis, dus tot de zorg voor gezondheid en ontwikkeling. In later tijd kwam een enkele er toe de
sportvereeniging aan zijn fabriek te steunen, of volkstuintjes beschikbaar te stellen, doch in het algemeen
bleef de verhouding tusschen ondernemer en arbeiders een
zakelijke en daardoor zijn ook de arbeiders in hun ver
eenigingsleven bijna niet fabrieksgewijze georganiseerd
op eenigerlei gebied. Te verklaren is dit, doordat de
Enschedesche fabrikanten reeds vroeg voor het liberalisme
waren gewonnen : Thorbecke logeerde wel bij zijn vriend
H. j. van Heek. Daarnaast kunnen later ook Angelsaksische invloeden gewerkt hebben door het contact
met Lancashire. In Engeland toch ging de sociale zorg
van den fabrikant, volgens Shadwell, veel minder ver
dan in Duitschland, om van Amerika niet te spreken,
waar de uitspraak van Ford geldt : „Welfare work that
consists in prying into employees' private concerns is
out of date".( 8 ) Niet het minst ook zal dit inzicht te
Enschede zijn versterkt door het geloof in de voortreffelijkheid van het vrijhandelssysteem, dat op eigen
inspanning bouwt en in den afkeer voor sociale bemoeiingen van overheidswege.
Die overtuiging gaf eer aanleiding tot den schijn van
hardheid, dan tot uitingen van sentiment, doch ze was
vrij van Benige jacht naar populariteit, eer of aanzien,
wat vaak ten grondslag ligt aan de groote giften in
Amerika, en wat Singer ook als motief bij vele Boheemsche
weldoeners aanwees( 9 ). Bij de talrijke giften, die de gegoede ingezetenen in Enschede voor het algemeen wel-
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zijn schonken, werd in vele gevallen de anonimiteit betracht !
De gemeenschapszin der fabrikantenfamiliën blijkt uit
die schenkingen, waarbij ook de liefde voor de geboortestad wel een rol speelde. Zoo schonken Benige leden
van de familie Van Heek een klokkenspel voor den
gerestaureerden kerktoren „omdat zij gehecht zijn aan
den ouden toren, onder wiens schaduw zij zijn opgegroeid", en omdat zij voor een stad een beiaard een
der middelen achtten, om de saamhoorigheid te verhoogen.
Wel is Enschede niet een stad, waar de welvaart
in vorige eeuwen hofjes en besjeshuizen stichtte, doch
als nagalm dier tijden verrees er nog in 188 de Apostelenhof, een groep woningen voor R.K. vrouwen. Verwant
daarmede was de stichting van het Oude Mannen- en
Vrouwenhuis in 1864, in hoofdzaak wel uit fondsen
voor de slachtoffers van den brand in 1862 bijeengebracht, doch sinds dien tijd vaak door belangrijke giften
gesteund, waaronder van f 6000 en f 10.000.
Mettertijd richtte die openbare zin zich meer af van
het zuiver weldadige. Zoo werd in 1861 de bewaarschool` door particulieren gesticht, in 1872 volgde de
groote schenking van J. H. van Heek, uit wiens nalatenschap niet alleen f 23.000 ten goede kwam aan een op
te richten pensioenfonds, doch die tevens de erve
Goolkate als Volkspark schonk, waarvan de aanleg
f 50.000 kostte, terwijl Enschede f 22.000 ontving ter
voorziening in de onderhoudskosten, waartoe deze stad
jaarlijks f 1000 en Lonneker f 200 zou bijdragen. Door
verdere schenkingen is het Park tot 15 H.A. vergroot,
terwijl leden dierzelfde familie in 1918 een tweede Park
van 10 H.A. aan de gemeenschap schonken, dat zij in
1929 vergrootten tot 14 H.A.
Ook de Ned. Herv. Kerk ondervond die offervaardigheid. Zoo ontving zij f 24.004 tot verbetering der
predikantstractementen en zag zij zich in staat binnen
korten tijd f 130.000 bijeen te brengen voor den bouw
der Lasonderkerk, terwijl voor de stichting van een der
wijkkerken reeds aanstonds drie giften van f 10.000
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binnenkwamen. De gelden voor de grondige restauratie
der oude hoofdkerk kwamen zoo spoedig bijeen, dat
de kerkvoogden uiting gaven aan hun buitengewone
verrassing. Zelfs bleek voor de 9 gebrandschilderde
kerkramen één toezegging meer, dan noodig was, te
zijn ingekomen.
Ook de Ziekenhuizen te Enschede, met te zamen
omstreeks 200 bedden, zijn uit particuliere bijdragen
gesticht en worden zonder subsidiën geëxploiteerd.
Grondschenkingen voor een Nazorginrichting en een
toekomstige predikantswoning getuigen eveneens van
den gemeenschapszin der gegoeden, zooals ook de bijdragen tot de Volksbibliotheek, wier bezittingen bij
haar overgang in de Openbare Leeszaal en Bibliotheek
werden geschat op f 40 a f 50.000. Daarnaast schonk
de familie H. B. Blijdenstein voor deze nieuwe stichting
een kostbaar huis en i 50.000. welk laatste bedrag door
twee andere giften tot f 100.000 steeg. Van de 1986
leden die in 1926 f 5610.50 bijdroegen tot de inkomsten
dezer instelling, waren er 29, die samen f 2275 inbrachten,
wat wel aanwijst. dat de vermogende ingezetenen een
belangrijk deel voor hun rekening namen.
Ook het Muziekfonds, dat door uitstekende concerten
een belangrijke opvoedende taak vervult, waartoe
f 24.000 werden geschonken, en de f 20.000 tot het
organiseeren van kostelooze kerkconcerten, waren particuliere schenkingen, doch zij werden overtroffen door
het groote legaat, waardoor Enschede zich binnenkort
zal verheugen in het bezit van een Rijksmuseum voor
kunst met een belangrijke verzameling schilderijen en
een tehuis voor de Twentsche Oudheidkamer.
Mogen ook al deze schenkingen pleiten voor den
burgerzin der gevers, het gevaar is niet denkbeeldig,
dat daardoor langen tijd de algemeene volkskracht, die
ook in offers kan groeien, werd gedrukt door het
denkbeeld, dat de heeren het wel in orde zouden brengen
en dat zonder hen toch niets tot stand kin komen.
Die kleine gegoede groep dreef b.v. door, dat in 1855
een modern predikant werd beroepen, ofschoon de geest
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in de gemeente nog anders was gericht( 10). Uit dit
oogpunt is het verblijdend, dat ook van onderop door
kleine bijdragen tot het stichten van bescheidener kerkgebouwen en evangelisatiehuizen, van Vereenigingsgebouwen of van een Vacantieoord in het Lossersche
Zand er teekenen te over zijn, dat de arbeidersbevolking
te Enschede zich niet heeft bepaald tot passief aanvaarden en voor den cultureelen en maatschappelijken
opbouw ook zelf tot offers gezind is.

V. DE SAMENHOORIGHEID.

Reeds De Clercq viel het op, dat onder de Enschedesche
fabrikanten een groote samenhoorigheid heerschee, evenals later Cramer( 1 ). In Almelo was de toestand anders.
Daar werd nog in 1890 geklaagd over rivaliteit, die er
o.a. het oprichten van een fabrieksschool had verhinderd( 2 ). Enschede bezat die reeds sinds 1866 en zij
vormde er met de in 1890 tengevolge van een arbeidsconflict opgerichte Fabrikantenvereeniging het uiterlijk
teeken der innerlijke eenheid. De groote afgelegenheid
van Enschede, waardoor de zeden er oudtijds ook ruwer
heetten dan te Almelo, de aard van het bedrijf, welke
noodzaakte tot geregelde reizen, die met het oog op de
veiligheid, of omdat zij op jaarmarkten waren gericht,
veelal gemeenschappelijk werden ondernomen, zullen
wel factoren geweest zijn, die te Enschede de onderlinge aaneensluiting der ondernemers bevorderden, evenals
het verweer tegen de bedreigingen, waaraan telkens
weer de handel door de Amersfoortsche keuren bloot
stond.
Reeds de jongeren sloten zich aaneen. Boom merkte
op, dat de jonge heeren te Enschede onderling een
vrije en hartelijke conversatie hadden en de clubjes en
kransjes van ongeveer even ouden, waardoor een band
voor het leven werd gelegd, zijn er nog heden niet
onbekend( 3 ), al brokkelt dit ook af door den groei van
het milieu en het beter verkeer, evenals, tot spijt der
ouderen, de gewoonte afneemt om in eigen kring te
huwen, welke oude zede maakt, dat nagenoeg alle
fabrikantenfamiliën min of meer verwant zijn, zonder dat
dit tot de nadeelige gevolgen heeft geleid, die van
bloedverwante huwelijken wel eens gevreesd worden.
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Hoe sterk dit huwen in beperkten kring voor manlijke
leden der Enschedesche ondernemersfamiliën vroeger
gewoonte was, blijkt uit de raadpleging der gegevens
in Benthems werk. Zoo huwden :
Blijdenstein Van Heek Jannink Ter Kuile Scholten
Met
3
2
1
2
Blijdenstein
2
1
1
2
2
Van Heek
3
1
Jannink
—
2
4
3
—
Ter Kuile
—
1
1
-Scholten
Andere text.
2
1
10
6
ond. fain. 20
Samen : 24
Geen text.
5
ond. fam.

17

7

18

4

6

3

10

2

Totaal :29

23

10

28

6

Die eenheid heeft zich ook op andere manier geuit :
het gezamenlijk ijveren voor den aanleg van spoorwegen
en kanalen, de stichting der Fabrieksschool, de aaneensluiting in de Enschedesche Fabrikantenvereen. en het
onderling overleg tot het bevorderen van den woningbouw met dat der immigratie van vreemde werkkrachten
zijn er enkele voorbeelden van. En als gesloten groep
kennen de jongeren dan ook met weinig uitzonderingen
één toekomst: de industrie. Daarin worden ze geboren,
daarin opgeleid en de enkelen, die uit zeer sterke persoonlijke voorkeur een andere loopbaan kiezen, zoeken
die toch nooit im ambtelijke richting.
Boven die algemeene samenhoorigheid staat echter
die der familiën op zich zelf, welke zich, zooals we
zagen, o.a. uit in het ideëele karakter van het familiebezit, doch ook in de familieboeken, die verschillende
geslachten op soms kwistige wijze deden uitgeven, en
uit de familiereunies, o.a. die der Blijdensteins op „het
Amelink" en der ter Kuiles op „de Koelboer" te Buurse.
De band onder de leden dier laatste familie spreekt
ook nog uit het ter Kuilefonds, in 1925 f30.000 groot,
tot steun in voorkomende gevallen aan de afstammelingen
van Engbert ter Kuile (1740. 1808). ( 4 )

VI. DE LANDELIJKE TREKKEN.
Voortgekomen uit het landelijke milieu, waarin het
streven naar grondbezit soms tot landhonger uitgroeit,
hebben de Enschedesche fabrikantenfamiliën van oudsher
landbezit gehad en hun familieboeken handelen op
menige bladzijde over den aankoop daarvan. Geldbelegging, zin voor het landelijke leven en de ontspanning, die daarin en in jacht en ontginning
werd gevonden, waren daartoe prikkels, en de toeneming ervan wijst erop, dat de vermogens sneller
groeiden dan de industrie. Groote oppervlakten hebben
zij tot landgoederen aangelegd, andere ontgonnen en
ten deele verpacht, doch de advertenties, waarbij deurwaarders „ten verzoeke van" textielfabrikanten verkoopingen van gewassen aankondigen, wijzen er wel
op, dat zij ook op meer directe wijze bij het landelijk
bedrijf zijn betrokken. Verschillende zijn dan ook lid
der Lonneker Boerencoöperatie.
Ook andere Twentsche textielfabrikanten zijn grootgrondbezitter ; van C. T. Stork wordt zelfs als uitzondering opgemerkt, ( 1 ) dat hij dit niet was, ofschoon hij
toch in de Lutte „de Koppelboer" bezat, doch onder
de Enschedesche fabrikanten waren er, die in de familieboeken meer naar voren treden als ontginners dan als
industriëelen en anderen, zooals A. J. Blijdenstein en
G. J. v. Heek, die naast hun groote bedrijvigheid in de
nijverheid ook als landbouweconomen naam maakten.
Reeds in 1851 wordt een Blijdenstein genoemd om het
systeem van bevloeien, dat hij toepaste, ( 2 ) in 1886
maakte A. J. Blijdenstein, die begraven ligt te midden
zijner aanplantingen op den Lonneker berg, deel uit van
een commissie der Geld. Overijs. Mij. van Landbouw
tot onderzoek naar de middelen ter bebossching. Van
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de oprichting tot 18$9 was hij ondervoorzitter en daarna
dood in 1896 voorzitter der Ned. Reide Mij.
tot
De bevloeiingen van G. J. van Heek werden op het
Landhuishoudkundig Congres in 1884 ten voorbeeld gesteld en in 1893 trad hij op als voorzitter der Staats conimissie1 die de regeering over dit onderwerp, waarover
A. J. Blijdenstein in 1889 reeds een rapport had uitgeichten.( 3 )
bracht aan de Ned. Heide Mij., moest
Tot de eersten, die de med. Heide Mij. opdrachten
gaven tot landontgizrning, behoorde de Enschedesche
fabrikant A. Ledeboer, die o.a. in 1896 onder Gernert
in de Peed 411 H.A. grond kocht. Hij bezat er ook „de
Strippelberg", die 820 H.A. groot was en in den loop
der jaren is van dit bezi g , dat nu aan de erven behoort,
ruim 1000 H.A. ontgonnen.(4)
De kapitaalkrachtige en zakelijk onderlegde fabrikanten
hebben op het landelijk bedrijf in Twente grooten invloed
gehad, niet alleen door ontginnen en bebosschen, doch
ookdoor rationeeler bedrijfsvoering op de aan hen toebehoorende boerenhoeven„( 5 )
Vooral aan industriëelen is het te danken, dat Twente
niet meer als bij de Enquëte van 1800 voor slechts 'le
bebouwd of volgens van Hogendorps mededeeling in
1819 voor 2 +3 woest is, waardoor de dorpen en stadjes
er toen oasen in de woestenij geleken4 6 )
Zoo vormden blijkens het eerste jaarverslag van het
Randveestamboek in Twente in 1883 meerendeels
Enschedesche fabrikanten de 15 leden-begunstigers dier
vereeniging, terwijl twee hunner in het bestuur zaten.
Daarnaast telde de vereeniging 28 gewone leden. Ook
in de Fokvereeniging Enschede—Lonneker bekleeden
leden dier families nog bestuursfuncties. Tot 1927 was
van onderscheidene coöperaties der boeren B. W. ter
Kuile voorzitter, een fabrikant, die ontzaglijk veel
heeft gedaan voor het coöperatieve leven onder de
boeren van Lonneker. Hoe groot zijn overwicht was,
bewijst wel het voorval, dat Prof. D. C. Bakker aan
de vergetelheid ontrukte. ( 7 ) Toen deze laatste eens
het voorstel moest verdedigen, om door -de leden der
12
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Comp. Melkinrichting 1 ct. per 100 L. te doen afdragen
voor de Fokvereeniging, dreigde een sterk verzet, daar
het lidmaatschap dier organisaties niet samenviel. Na
de toelichting stond de voorzitter, B. W. ter Kuile, op,
verklaarde voor de volle zaal, dat de toelichting alle
motieven had uiteengezet en dat het voorstel dus in
stemming gebracht kon worden ! Toen klonken de woorden : „Wie tegen het voorstel is, die sta op", en met
een tweeden hamerslag constateerde hij, dat het voorstel met algemeene stemmen was aangenomen. Niemand
had het gewaagd, tegenover zijn gezag op te staan !
Vóór hem waren óók stedelingen voorzitter der Lonneker Coop. Landbouwersbank en Handelsvereen., n.l. de
burgemeester van Lonneker en daarop H. A. van Heek.
Het eerste landbouwonderwijs aan avondcursussen te
Lonneker kwam in 1898 eveneens door een stedelijken
grondbezitter tot stand, en pas geleidelijk ontwikkelden
zich bij de boerenbevolking zelf de durf, het inzicht en
het vermogen, om de leiding te aanvaarden. In dit opzicht is een gunstig teeken, dat de tegenwoordige
voorzitter der Lonneker Coöp. Landbouwersbank uit
den boerenkring voortkomt.
Een andere uiting van de liefde voor het landleven
is de liefhebberij voor de jacht bij vele gegoeden te
Enschede. Geheel de 17de en 18de eeuw door vlamde
telkens de twist over jachtrechten tusschen de stad en
den adel op. In 1748 werden niet minder dan 30 burgers
van het stadje met haar 1500 inwoners genoemd als
jachtliefhebbers ( 8 ) en zelfs een warm politicus als
J. B. Blijdenstein kon in 1796 door de jacht de discussies
over de grondwet in de Nat. Vergadering niet volgen (9).
Vele bladzijden uit de familieboeken van Enschedesche
fabrikantengeslachten spreken van die ontspanning.
Zelfs wordt een enkele maal erin vermeld, dat iemand
als jager niet uitblonk ! ( 10) Het laatste portret in het
familieboek der Van Heeks geeft G. J. van Heek weer
bij den laatsten reebok, dien hij schoot.
Boom vond in die voorliefde een gereede aanleiding
tot spot. Hij hoorde er over niet veel anders praten
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en eerst dit onderwerp maakte er de tongen der overigens zwijgzame heeren los ( li). Ook ter Weele roert in
zijn herinneringen de jacht herhaaldelijk aan. In 1842
werden zelfs 40 dragonders gezonden om aan de klopjachten van stroopende boeren een eind te maken, en
de anonymus, die op bijna 70 jarigen leeftijd zijn herinneringen aan Enschede van omstreeks 1850 ophaalde,
vertelt, dat hij er aanvankelijk geen aansluiting vond,
daar hij juist in den jachttijd kwam.
Ook nu nog is de jacht een algemeene ontspanning der
fabrikanten, bij voorkeur, om het bedrijf niet te lang
te verlaten, op Zaterdag en in het geheel stedelijke
Enschede werden als bewijs dier veel beoefende liefhebberij in 1925, 1926 en 1927 resp. 71, 64 en 66
jachtacten uitgereikt.

D. DE ARBEIDERS.

I. DE GESCHOOLDHEID.

De omstandigheid, dat de textielindustrie zich zoolang
als huisnijvetheid naast het boerenbedrijf handhaafde,
wijst er reeds op, dat de vakbekwaamheid voor het
maken van een eenvoudig weefsel niet bezwaarlijk was
aan te leeren en bij de ontwikkeling van het bedrijf
werkten de steeds grootere arbeidsverdeeling en de voortdurend verbeterde machines er niet toe mede, om de
eischen daarvan voor vele der deelbewerkingen op te
voeren. Een training op beperkt gebied werd overwegend, een verschijnsel, dat ook De Man, hoe afwijzend
hij overigens ook staat tegenover de „Dekwalifl2ierung"
van den industriearbeider, voor de textielindustrie ten,
deele toegeeit(1).
Vergelijken we het percentage geschoolden in de
textielnijverheid en in die der metaalbewerking, dan
blijkt het grooter aantal geschoolden in de laatste groep
en tevens de daling van hun getal over de beide
vakken. Zoo gaf de Duitsche beroepstelling in 1895
en in 1907 per 100 arbeiders( 2 ) :
Metaalbewerking
1895
84.3
Geschoolden
Ongeschoolden 15.4

1907
77.3
22.4

Textielindustrie
1907
1895
45.1
53.6
44.8
53.6

Vooral in de kleine metaalfabrieken was bij Van der
Waerdens onderzoek het getal geschoolden het hoogst,
bij A. Sanders en Zn. te Enschede b.v. 81 °/o, in de grootste
Nederlandsche metaalfabriek toch nog 65.9 °/0( 3 ). Ook
dient opgemerkt, dat de Duitsche telling alle wevers
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tot de geschoolden rekende, terwijl Van der Waerden
hen verwijst naar een tusschengroep : de getrainden( 4 ).
Ais regel verstaat Van der Waerden onder getrainden
arbeid dien, welken men door oefening zonder voorafgaande opleiding binnen hoogstens een jaar kan aanleeren,
wat voor het plain-wezen bij een jongen, die een beetje
vlug is, wel in een half jaar het geval is( 5 ). De wenschelijkheid, dat de begrippen geschoold, getraind en
ongeschoold nauwkeurig worden bepaald, blijkt wel
uit de daartegenoverstaande uitspraak van een Twentschen spinner, dat hij alleen maar geschoolde werkkrachten kon gebruiken. (5a). De „Geltangstrieb" doei
nu eenmaal ieder zijn arbeid hanger aanslaan, dan bij
een nauwkeurige onderscheiding blijkt gegrond te zijn( 6 ).
Van der Waerden vernam van een Enschedeschen
fabrikant: „Regel is, dat een hulp twee touwen krijgt
omstreeks zijn 16e jaar ; dan is cie fabrieksschool afgeloopen. Vroeger duurde die tot het 17e jaar en kreeg
de hulp eerst dan zijn twee touwen. Zoon jongen zou
het wel eerder kunnen dan thans regel is : Maar als ze
zoo jong zijn, zijn ze er niet genoeg met hun hoofd bij.
Ze bunnen aan 't slaan van de spoel b.v. hooren, of
er wat hapert, maar dat hooren ze veelal niet, dan
denken ze aan wat anders en merken het pas, als ze
een gat geweven hebben" ( 7 ). Een andere factor is de
weerzin tegen het betalen van hooge loongin aan zeer
jonge arbeiders, wat tot verkwisting kan leiden en
ontevredenheid, wanneer na het huwelijk de uiterste

zuinigheid moet worden betracht ( e ). Dat echter een
volwassen arbeider, die nooit het weven teerde, in een
half A één jaar in de bontweverij zelfstandig twee getouwen bedient, zal niet veel voorkomen, tenzij men
een 17-jarige volwassen rekent. Nog onlangs schijnen
de proeven met ouderen onder de Drentsche emigranten
in de weverij niet gunstig te zijn uitgevallen. Vingervaardigheid en de psychische zijde van den overgang
tot dezen arbeid zijn daartoe te belangrijke factoren (9).
Ook de overgang van het oewoon tot hei bontweven acht Vang der Waerden misschien lets te licht (19.
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Hoe anders te verklaren, dat Stork als bontwever te
Hengelo begon op grond van de mindere bekwaamheid
der Oldenzaalsche wevers en zelfs uit Helmond ondernemers zich om eenzelfde reden te Hengelo vestigden(11)?
Dat een leerling echter reeds vroeg productief is,
leert de hulpenregeling van 12 Dec. 1921, waarbij aan
de leerlingen van de vierde week f 1.50 en van de
zevende f 3.50 als weekloon werd toegekend ( 12). Dez
regeling werd vastgesteld door de Enschedesche Fabrikantenvereeniging, Dat de inzichten der vakvereeniging van arbeiders alleen in het bedrag afwijken, bewijst
het verzoek van Mei 1929 ( 13) der drie belangrijkste,
waarbij zij voor de hulpen vroegen :
Te betalen door den Werkgever :
le t.m. 3e week
f 4.—
4e t.m. 6e week
f 3.50
7e t.m. 9e week
f 3.—
10e t.m. 13e week
f 2.50
2e kwartaal
f 1.75
2e halfjaar
f 1.50
Daarna
nihil

Id. door den wever :
nihil
f 1.f 2.f 3.-1/6 van diens loon
1/5 van diens loon
3j van diens loon

In dezelfde richting wijst het loon, dat aan een der
Twentsche fabrieken reeds na 6 mnd wordt betaald,
n.l. van het loon van den wever + f 0.75 te betalen
door den fabrikant, welke laatste bijslag vervalt als de
hulp naar het 10-touwen stelsel overgaat. Er moge in
deze opvoering een element zijn vervat, dat bedoelt,
jonge werkkrachten te lokken, ook de loonen in andere
fabrieken, waar b.v. na 3 mnd reeds f 1 + 1 /6 van het
weversloon wordt uitgekeerd, wijzen er op, dat de verhoudingen van geheel anderen aard zijn, wat de scholing
betreft, dan b.v. in het metaalbedrijf. Zoo achten ook
velen het eigenlijk te vroeg, dat bij de gemeentelijke
bedrijven te 's-Gravenhalte een instrumentmaker „reeds"
op 23-jarigen leeftijd het volle loon ontvangt. In de
katoenindustrie is het niet ongewoon, dat dit reeds
4 a 5 jaar eer het geval is.
De steeds toenemende intensiteit van den arbeid heeft
de gelegenheid voor den leerling, om in de werkplaats
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de noodige vakkennis te verwerven, zeer beperkt. Eenerzijds zijn daardoor in verschillende industrieën instellingen
opgekomen, om aan de fabrieken zelf leerlingen op te
leiden, anderzijds werd de behoefte gevoeld aan vakscholen("). Ook verschillende fabrieken te Enschede
hebben in de laatste jaren door het inrichten van weefscholen het bezwaar trachten te ondervangen. Daarbij
stond tevens voorop, dat op die wijze de gelegenheid
werd geopend kinderen, die aan de leerplicht hadden
voldaan, maar nog niet tot de fabrieken mochten worden
toegelaten, reeds voor de productie te bekwamen en tot
de fabrieken aan te lokken. In het Centraal Verslag der
Arbeidsinspectie over 1925 lezen we, dat twee textielfabrikanten in Twente (d.i. te Enschede) zulke inrichtingen
hadden geopend, waarop de kinderen beneden 14 jaar,
die aan de leerplicht hadden voldaan, werden toegelaten.
Nieuw waren zulke instellingen in het algemeen niet(ls);
de N.H.M. stichtte er een in de 30er jaren der vorige
eeuw te Goor, Prévinaire verbond er een aan zijn
Haarlemsche fabriek. De eerste had echter uitsluitend
ten doel door het onderwijs een nieuwe arbeidsmethode
te verbreiden. Toen dit was geschied, werd de school
opgeheven. De Arbeidsinspectie meende, dat de
nieuwe Enschedesche schooltjes als organen der productie
onder de arbeidswet vielen. Zij stelde daarom een reeks
van voorschriften vast, doch een rechterlijke beslissing
bepaalde, dat deze inrichtingen door alle bepalingen dier
wet niet konden worden getroffen. In de volgende jaren
is het aantal dier schooltjes te Enschede dan ook uitgebreid. De herziening der arbeidswet in 1928 heeft
voor de textielnijverheid geen oplossing gebracht. Wel
zal het arbeidsverbod voor jongens beneden 14 jaar niet
meer gelden voor 13-jarigen, die aan de leerplicht hebben
voldaan en voor wie een leerovereenkomst is gesloten
in den geest der wet, doch de minister sprak bij de
openbare behandeling in de Tweede Kamer als zijn meeping
uit, dat leerlingenovereenkomsten in het textielbedrijf
nooit de noodige goedkeuring zouden verkrijgen, daar
zij alleen een opleiding geven voor de betreffende fabriek
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en omdat cie heertijd te kort duurt. Die in den zin der
wet stelt hem op drie jaren.
Aan de zijde der arbeiders hebben de weefschooltjes
der ondernemers niet veel bijval gevonden. diet onderwijs is er geen vakonderwijs, zoaals zij het wenschen,
doch bepaalt zich volgens hen tot het aanleeren van
die handgrepen, welke de betrokken ondernemer in zijn
gespecialiseerd bedrijf het noodigst acht, wat hem het
meest productief lijkt en dat bovendien het verloop
der arbeidskrachten beperkt, daar andere fabrieken
weer andere eischen stellen, waarop de eenzijdig opgeleide niet is ingesteld. Ais bezwaar gevoelen cie vakorganisaties ook, dat de schooltjes h.i. gelegenheid tot
ontduiking der arbeidswet bieden, daar de leerdingen
volgens de bestrijders aan de productie deelnemer. WeI
worden er geen loones uitbetaald, maar de indirecte
voordeelen zijn a.h.w. een uitgesteld Loon.
Veel beter lijkt aan de arbeidersorganisaties het denkbeeld, waarvoor ook onder de ondernemers verscheidene
voorstanders zijn, om te komen tot een lagere dag textielschool voor de toekomstige arbeiders, en Benige
vakvereenigingen hebben van haar verlangen blijk gegeven door bijdragen van resp. f 500 en f 250 tot dit
doei. Door de fabrikanten werd daartoe f 21.300 bijeen
gebracht, terwijl hun organisatie zich bereid verklaarde,
het schoolonderwijs voor haar rekening te nemen aan
de z.g.n. Fabrieksschool( 16). Vergelijken we deze bijdrage
met die van meer dan f 904.000 hunnerzijds voor het
graven van het nieuwe kanaal, dan springt het verschil
in het oog en het ligt voor de hand, te vermoeden,
dat de geestdrift onder hen voor de lagere vakschool
niet algemeen en groot is.
Zoo verklaarde dan ook een der ondernemers, dat
hij niet bereid was, zijn weefschool op te heffen, al
werd ook een lagere textielschool geopend(17). Hij vreesde,
dat zoo's school wevershulpen zou afleveren met veel
theoretische kennis, terwijl bij de groote verscheidenheid
der fabrikaten de Bene fabriek geheel andere eischen
stelt dan de andere. Training en specialiseering voeren
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dus volgens dit inzicht de pro ductie hoogei op dan
scholing. In hetzelfde nummer van „De Nederlandsche
Werkgever",waarin van áeze meeping blijkt, klinkt
echter ook een ander geluid. Een Enschedesche textielfabrikant pleit er voor een geconcentreerde lagere
textielvakschool met ruim leerplan. Volgens hem beperken sommige der bestaande schooltjes reeds nu zich
niet tot het aanleeren van handgrepen. De voorstanders
meepen ook, dat te Enschede, om beter het hoofd te
bieden aan de concu rr entie van minder ontwikkelde
landen, het vervaardigen van stapelgoederen meer en
meer dient te worden vervangen door dat van hoogere
kwaliteiten, waarvoor het noodig is, de algemeene vakbekwaamheid der wevers op te voeren. Vooral hij dure
weefsels doen fopten de waarde zeer belangrijk dalen
en ook een snelle wijziging in de productie wordt door
een beperkte vakkennis geremd. Tegenwoordig bepaalt
de industriëel zich er meestal toe, om b.v. witwevers,
die tot het bontweven overgaan, gedurende den overgangstijd een vergoeding uit te keerera voor de in den
aanvang mindere dan normale productie.
Terwijl de voorstanders onder de fabrikanten uitgaan
van het denkbeeld, dat een één-ha ri ge textiel-vakschool de bestaande behoefte zal bevredigen ( 17), is het
zeer de vraag, of bij de toenemende ontscholing van
den arbeider in de grootindustrie door de specialiseering — zelfs het doek schoonmaken en nazien doet de
wever meestal zelf niet meer en de toepassing van
steeds meer arbeidsparende machines, die vaak automatisch werken, waarbij de bazen die manipulaties aan
de werktuigen verrichten, welke een zekere vakbekwaamheid eischep, het pleidooi voor de noodzakelijkheid van
een drie-jarigen vakcursus voor den textielarbeider, zooals
die in het orgaan eener vakorganisatie wordt voorgestaan (17a), het doel niet voorbijschiet. Zelfs voor het
overige ambachtsonderwijs, voor meer geschoolde beroepen, is een streven opgekomen, den drie - jarigen in
een twee-rarigen cursus om te zetten. Lang niet zeker
is ook, dat de vooruitzichten vat den arbeider in het
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textielbedrijf velen tot een zoo langdurigen leertijd zouden
trekken.
Zij,die voor het oprichten der Lagere Textieldagschool
niet warm gestemd zijn, zullen zich waarschijnlijk houden
aan de inzichten, welke Van der Waerden te Enschede
leerde kennen in 1911. Een der fabrikanten voelde toen
alleen voor een bazendagschool ter vervanging van
den avondcursus, terwijl de andere zei, dat hij een vak
school voor het gros der arbeiders te Enschede onnoodig achtte en zelfs ongewenscht vond, dat er velen
zouden deelnemen aan dit onderwijs. Mocht het al
nuttig zijn voor andere industrieën en voor bazen in
de textielnijverheid, voor de overigen vreesde deze,
dat zij een groep zouden vormen, die niet zou kunnen
bereiken, wat zij gehoopt had en die zich daardoor in
de fabriek minder op haar plaats zou gevoelen. Dat er
nog wel deskundigen zijn, die voor de gewone productie
betwijfelen, of zij door breeder ontwikkeling belangrijk
wordt opgevoerd, bleek mij door de uitspraak : „Routine
en opletten zijn zulke overwegende factoren, dat zelfs een
analfabeet volgens mijn ervaring een zeer bruikbaar
wever kan zijn".
Evenals nu nog in het lager ontwikkelde japan de
bazen in de practijk worden gevormd( 18), gebeurde dat
vroeger ook, blijkens de verhooren der Enquête in
1890, te Enschede. De toenemende ontscholing van den
arbeider deed de eischen voor de bazen echter omhoog
gaan. Karaktereigenschappen en practische bedrevenheid
of familierelaties volstonden niet meer. Dat daarnaast
behalve een grootere technische kennis ook nog op een
andere zijde werd gelet, blijkt uit wat een der fabrikanten
in 1911 opmerkte : „In de laatste jaren trachten wij voor
afdeelings-chefs op te fokken jongens, die M. U. L. O.
hebben genoten, zij zijn dan begripzamer en stammen vaak
af uit wat betere familiën, die in staat waren hen een paar
jaar langer te laten leeren, en men kan van hen dus op den
duur verwachten, dat zij hun ondergeschikten bedaard,
fatsoenlijk en met zelfbeheersching zullen behandelen.
Het ideaal zoude m.i. zijn, dat deze jongens b.v. nadat
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zij hun diensttijd hadden volbracht, nog een dagvakschool
doorliepen, daar de avondschool 's winters van 7 tot 9
te lang voor zulke jongens is". Deze werkgever voelde
daarbij niet voor uitbreiding van het vakonderwijs tot
de arbeiders : „Allen, die de Ambachtsschool bezoeken,
hebben het plan .om een bijzonderen post te krijgen,
dus de gewone textielarbeiders, wier idealen niet honger
gaan, komen daar niet". Van der Waerden vatte dan
ook zijn conclusie aldus samen: „De meerdere ontwikkeling
voor het gros der wevers is niet alleen overbodig, wij
zagen, dat de grootere veelzijdigheid, de vakkennis, wordt
gewenscht bij een kern, doch ongewenscht, zelfs nadeelig
wordt geacht voor de massa"( 19). De groote toeloop tot
de Textielavondschool, wier aantal leerlingen in den
cursus 1927-28 omstreeks 300 bedroeg, doch in den
volgenden steeg tot boven 400, mag uit dit gezichtspunt
dan ook eer worden opgevat als een streven om het
tot baas te brengen, dan om zich als arbeider in het vak
te bekwamen.
Mochten de automatische getouwen, waarmede men
in Amerika ook de geringe vakbekwaamheid tegemoet
komt, te Enschede in de toekomst nog meer worden
toegepast dan nu reeds het geval is, dan zou deze
factor het vraagstuk der vooropleiding ook zeer zeker
beïnvloeden, en bij de belangstelling voor de industriëele
toestanden aan gene zijde van den Atlantischen Oceaan
is dit niet uitgesloten. Tenslotte is de verwerking van
kunstzijde van weinig invloed op de geschooldheidseischen der arbeiders, omdat zij hieraan geen hoogere
norm stelt.(20)

II. DE ARBEIDSTIJD.

De kleine zandboer arbeidde reeds van ouds heel
wat langer dan de stedelijke arbeider( 1 ). De onvruchtbaarheid van den bodem noodzaakte hem, door arbeid
den akker tot hooger opbrengst te dwingen. Langen tijd
geschiedde dit door een methode, die, zooals we zagen,
een geweldig aantal arbeidsuren kostte. Tevens leidde
de afgelegenheid ertoe, dat de productie voor de markt
en daarmee de vergelijking van arbeidsduur en belooning
er niet vroeg doordrong. Geen wonder, dat in de weefhokken, waar de arbeid met dien van den akker was
vergroeid, lange dagen werden gemaakt. Kort na 1830
duurde er de arbeidstijd wel van 3 à 4 uur 's morgens
tot 9 a 10 uur 's avonds( 2 ). Vooral vóór de feestdagen,
als de te verliezen werkuren moesten worden ingehaald,
waren de arbeidsdagen er lange ). In die onregelmatigheid brachten de fabrieken reeds aanstonds Benige
verbetering. dij noodzaakten tot een vaste dagindeeling,
al zag de Clercq in Hoftres' fabriek zelfs vrouwen en
kinderen nog tot 15 uur per dag arbeiden, waarschijnlijk met de rusttijden er tusschen meegerckend( 4 ). In de
groote stoomkatoenspinnerij te Lonneker werd aanvankelijk buiten de 2 uur rust 13 uur gewerkt per dag,
een aantal, dat ongunstig afstak bij verschillende inrichtingen elders( 5 ). In 1841 werd er in de kleine stoomspinnerij 's zomers van 5 uur voorm. tot 8 uur nam.
gearbeid, in den winter van 8.30 v.m. tot 9 uur n.m.
Tusschen 1841 en 1860 schijnt de arbeidsduur in de
Twentsche fabrieken nog te zijn verlengd. In de spinnerijen steeg het aantal arbeiders, dat langer dan 12
uur werkte, van 82 °/o op 100 °/o in die jaren en in de
weverijen van 57 % op 72 %. De handwevers werkten
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gemiddeld nog 14 uur daags in 1860( 6 ). Ondanks bet
tot stand komen der Gasfabriek in 1859( 7 ) bleven toch
de aanvangsuren in zomer en winter aanvankelijk nog
zeer ongelijk.
Hoewel, zooals we zagen, het weven op het land in
de 80er jaren snel verviel, hielden vele arbeiders nog
lang een voorkeur voor het bewerken van een stuk
grond naast hun fabrieksarbeid, waartoe trouwens ook
de loonera wel noodzaakten. Nog verscheidenen hadden
tijdens de Enquête in 1890 behalve de 200 a 300 M2.,
die zij bij hun woning bewerkten, land in pacht en het
houden van vee was onder hen niet zeldzaam, al geraakte het reeds in verval. Zelfs werd twijfel geuit, of
bet nog wel voordeel gaf, daar de grondhuren stegen
evenals de loonera der gehuurde krachten, die soms
noodig waren. Rondom Almelo was het agrarisch karakter nog het sterkst bewaard( 8 ). Toch was te Enschede
nog een fabriek, die om de vele half-agrarische krachten haar werktijd daarnaar regelde. Eery der getuigen
schatte het aantal textielarbeiders uit den boerenstand
op 3 a 400, een andere sprak van „een massa"( 9 ), Deze
groep is tegenwoordig zeer klein.
In de gemeente Enschede zelve is ze vrijwel verdwenen, op welken grond B. en W. er in 1926 dan
ook voorsteden, den aftrek voor levensonderhoud bij
de gemeentelijke inkomsten-belasting te verhoogen. Wel
zenden keuters uit Lonneker hun kinderen naar de
fabrieken, en enkelen gaan er ook zelve wel heen, zoolang de kinderen nog te jong zijn, doch het grove boerenwerk maakt de handen meestal alleen geschikt voor
geheel ongeschoold werk. De ondernemers hebben dit
verval van het akkerbedrijf zonder leedwezen aangezien, het vaak zelfs bevorderd, daar iet zwoegen voor
en na den fabrieksarbeid op -den akker niet dienstig was
voor de prestaties('°) ! Ook van arbeiderszijden worden
deze toestanden niet teruggewenscht : de pleiter voor
iet invoeren van dew vrijen Zaterdagmiddag wenschte
dezen niet om meer gelegenheid te geven .tot akkerarbeid("). Niet alleen productie en loon werden erdoor
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geschaad, doch het tweeslachtig bestaan was ook een
rem op den groei van de vakorganisaties, zooals voor
enkele jaren nog duidelijk bleek te Ootmarsum, waar
tijdens den oorlog de industrie opbloeide, die daarna
ineenzonk, waarmee ook de even opgeleefde R.K. vakorganisatie zeer verzwakte, daar de arbeiders zich weer
op het agrarische deel van hun bestaan richtten(12).
De bezwaren tegen de lange arbeidsdagen werden
reeds vroeg uitgesproken. De Clercq voelde er de
zedelijke gevaren van en in 1830 wees de Goeverneur
der provincie Overijsel den Minister van Binnenl.
Zaken op het verband dier lange werkdagen met de
brooddronkenheid en het drankmisbruik der arbeiders(13).
In 1867 sprak ook de Twentsche Vereeniging tot bevordering van Nijverheid en Handel zich uit voor vermindering van het aantal werkuren in de katoenfabrieken ( 14). Toch vernemen we nog in 1883, dat aan een
fabriek, waar juist . ook veel kinderen arbeidden, de
winterwerkdag nog duurde van 5.30 v.m. tot 8.30 n.m.,
terwijl de overigen te 8 uur, 's zomers gewoonlijk te
6 uur aanvingen, om 's avonds te 6, 7 of 8 uur te
eindigen ( 15). Vooral het late eindigen schijnt het eerst
als een bezwaar te zijn gevoeld. Daardoor vervielen in
1887 op enkele fabrieken de twee halve uren schaft
op verzoek der arbeiders, die veelal het daardoor 's avonds
gewonnen uur gebruikten om grond te bewerken (16),
In het algemeen waren de rustpoozen niet lang. In
1890 duurden ze in de spinnerij veelal 1 uur, in de
weverijen Pi of 14 uur. Sterkers hadden soms heel
geen pauze, terwijl de kleinere schafttijden op voor- en
namiddag lang niet algemeen waren. Vooral zij, die in
de wijd uitgebouwde stad wat veraf woonden, gevoelden de korte middagrust als een bezwaar, te meer, daar
schaftlokalen ontbraken (17).
Eerst de arbeidswet van 1890, die voor beschermde
personen den arbeidsdag op 11 uren stelde, bracht
verbetering, daar toen voor allen die werktijd werd
ingevoerd ( 18). De textielfabrieken staken toen toch nog
ongunstig af bij de metaalnijverheid, waarin 10 uur daags
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werd gewerkt. Gewoonlijk werd in die dagen Zaterdags
1 of 2 uur eer gestopt met het oog op het verplichte
schoonmaken der machines. Het kwam echter ook voor,
dat meisjes in spinnerijen daartoe overbleven in de
middagpauze, wat de werkgever niet in strijd met de
wet beschouwde, daar de machines dan niet liepen.
De Belgen, die in 1897 Enschede bezochten,(19)
toekenden er op, dar de arbeidsdag er 101/2 doch meestal
11 uur duurde, behalve op Zaterdag, en er in totaal
per week 63-x64 uur werd gewerkt. Het overzicht, dat
de Inspectie van den Arbeid in 1903-04 in de 7de
afdeeling samenstelde, toonde ook wel aan, dat te
Enschede in de textielnijverheid lange dagen werden
gemaakt.
Aantal werklieden der textielfabrieken, verdeeld naar
de wekelijksche werktijden (zonder de uren van poetsen
der machines, waaraan in het algemeen 1 uur per week
werd besteed):
59 uur of Daarboven Idem Idem Idem Idem Idem
korter t/m 60 uur t/m 61 t/m 62 t; m 63 t/m 64 tj m 65
678 1087 315 2021 2640
101
Enschede en L. 203
1602
---.—
—
--—
Oldenzaal
2539
280
-,—
-—
17
Hengelo
— -- .574
1756
-Almelo
775
43 — — —
-—
Borne

Ook op de Zaterdagen werd te Enschede en Lonneker
het langst gewerkt:
Enschede en L.
Oldenzaal
Hengelo
Almelo
Borne

54 uur of Daarboven Idem Idem Idem Idem
korter t/m 6 uur t/m 7 t/m 8 t/m 9 t/m 10
584
714 2165 2955
101
526
1544
58
—
—
-—
244 2312 280
^
--—
4—
—
.....
737
510
1083
—
818
^-•—

Nog in 1912 waren de werktijden in Enschede en
Lonneker opvallend lang in de textielindustrie en bedroegen per 100 arb. (20):
Per week Twente Enschede en Lonneker Twente zonder E. en L.
58.3
10.6
60 uur of minder 38.9
24.0
36.8
31.6
60-62 uur
4.8
65.3
29.i
Boven 62 uur
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Voor den vrijen Zaterdagmiddag werd door de
arbeiders reeds gepleit voor de Enquête-Commissie in
1890, vooral, doordat het vaste werkvolk dan minder
Zondagsarbeid zou behoeven te verrichten. Slechts aan
één Fabriek was dit stelsel ingevoerd, n.l. aan die, waarvan vele arbeiders in hun boerenomgeving akkerwerk
verrichtten.(21 ) Nog in 1913 was het in Enschede lang
niet zoo algemeen als elders in Twente. Volgins het
Verslag der Arbeidsinspectie waren in 1913 van de
26.725 textielarbeiders in het 7de district er 19.058 of
71.3 Vo in het genot daarvan en 7.667, waarvan b.798 te
Enschede en Lonneker, niet. in de zitting van de Tweede
Kamer van 22 Dec. 1913 wees Albarda er op, dat van
de 47 textielfirma's in Twente er 11 den vrijen Zaterdagmiddag niet hadden ingevoerd, die alien te Enschede
en Lonneker waren gevestigd. Eerst in April 1914 zijn
ook deze er toe overgegaan. (22)
Een onderzoek, in 1906 door kapelaan Ariërs ingesteld,(23) leidde tot de slotsom, dat de drang tot korter
arbeidsdag zeer levendig was onder de textielarbeiders,
behalve in die streken, waar de vakorganisatie zwak en
de ontwikkeling gering was. De schade aan het gezinsleven, de versuffing, die daardoor vroegtijdig intrad,
werden toen vrij algemeen voor verkorting der werkuren
aangevoerd. Daarbij kwam het stijgende inzicht, dater nog
andere deugden zijn, dan die van productief te wezen.
Een argument tegen het Enschedesche stelsel der lange
arbeidsdagen vonden de arbeiders gereedelijk in een
vergelijking met de textielfabrieken elders, die toch ook
met het buitenland concurreerden en zoo kwamen zij er
soms toe, er opzet in te zoeken, om de ontwikkeling
der arbeidersklasse te remmen,(24) wat niet waarschijnlijk
is, waar voor onderwijs en volksontwikkeling de fabrikanten toch, geheel in overeenstemming met de inzichten
van de liberale leer, die zij waren toegedaan, hadden
getoond te willen offeren, o.a. door de Fabrieksschool
en de Volksbibliotheek, doch hun inzichten omtrent de
belangen van het familiebedrijf deden hen op het gebied
van den werktijd vasthoudend zijn.
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De verkorting van den arbeidstijd is bovendien voor
de textielnijverheid een belangrijk vraagstuk, omdat in
dit bedrijf de vaste kosten aan gebouwen en machines
hoog zijn en de productie zeer afhankelijk van den
arbeidsduur, terwijl de gelijke uitvoering van een uniforme regeling daarvan voor alle concurreerende landen
tot nu toe niet is verkregen. Welke beschouwingen
men ook houdt over elk der factoren, die den kostprijs
der weefsels in Japan en in Twente bepalen, de einduitkomst is, dat, zooals we zagen, het eerste land in
verschillende soorten van goederen een steeds overheerschender positie inneemt op de indische markt. Al
mogen daarnaast de kansen bestaan van expansie in
andere afzetgebieden, geen ondernemer laat zich zonder
verzet uit zijn terrein verdringen.
Dat echter hunnerzijds de arbeiders prijs stellen op
het handhaven van het eens verkregene op het gebied
van den arbeidsdag, blijkt wel uit den strijd, in 1923124
gevoerd, waarbij zij loonsverlaging hadden kunnen voorkomen door den wensch naar de 48-urige werkweek op
te geven. Of ieder arbeider individueel wel gaarne wat
langer zou werken, om zijn levensstandaard te kunnen
verbeteren, en of dit verlangen door de vakvereenigingen
zou worden gesmoord, is dan ook op zijn minst
twijfelachtig(25).
In de laatste tijden is sterk tot uiting gekomen het
algemeen verlangen der arbeiders in de textielnijverheid
te Enschede naar een vacantieweek met behoud van
loon en zonder daarvoor in overuren te arbeiden. Ook
de uitslag der stemmingen onder de leden der drie
belangrijkste vakvereenigingen te Enschede, waarbij het
voorstel der fabrikanten, om over 1929 4 dagen vacantie
met behoud van loon toe te staan, mits de arbeiders
genegen bleken, indien dit mocht worden gevraagd,
tot het verrichten van 34 uren overwerk per jaar tegen
15'ío honger loon, welk voorstel door de hoofdbesturen
als regeling voor één jaar werd aanbevolen, weerlegde
de laatste uitspraak wel. Het resultaat toch der geheime,
schriftelijke stemming was voor Enschede :
31
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Voor

Tegen

Unitas . . . .
St. Lambertus . .
De Eendracht ..

284
310
146

122
203
989

Totaal . . .

740

1314

Blanco
6
27
33

Bij dezen eenigermate verrassenden uitslag mag echter
niet uit het oog worden verloren, dat blijkens het aantal
uitgebrachte stemmen slechts een bescheiden deel der
arbeiders zich heeft uitgesproken. Van de textielarbeiders
toch waren te Enschede op 1 januari 1928 er, volgens
het Overzicht der Vakbeweging in 1928, uitgegeven
door het Centr. Bureau voor de Statistiek, 6076 georganiseerd ! Daarbij moet men er rekening mee houden, dat
gewoonlijk de overtuigden het trouwst ter vergadering
komen. Een referendum zou dan ook misschien een
andere meerderheid hebben gebracht dan de stemming
eener vergadering, door onverzettelijken bewerkt, waar
de eigenaardigheid van de psyche der massa op reageerde,
door ook hier het uiterste standpunt te kiezen. Daarbij
had de propaganda van eenige besturen voor vacantie
zonder eenige concessie op het stuk van overuren de
overtuiging der leden mogelijk zeker zoon vaart gegeven,
dat op het juiste oogenblik de remmen niet krachtig genoeg bleken.
Wat overigens het overwerken betreft, hebben onlangs
nog de drie vakvereenigen, die door de beweging tot
vacantie weer dichter tot elkaar zijn gekomen dan sinds
1924 het geval was, den wensch geuit, dat het zich in
het algemeen beperkte tot hoogstens 6 weken per jaar,
elk van 5 uur per week, en als regel niet langer dan
3 weken achtereen, met een verhooging der bonen
van 50 'lc. tusschen 9 uur n.m. en 5 uur v.m., van. 100 °lo
op den Zondag en van 25 °!o op de overige uren. De
Landelijke Federatie, de Ned. Textielarbeidersbond en
de Ned. Fed. Bond, die gaarne het uiterste standpunt
ter tafel brengen, ijveren voor invoering eener 45-urige
werkweek in de plaats van die van 48 uren.
Nachtarbeid en Zondagsarbeid kwamen te Enschede
niet voor dan alleen voor herstellingen en, toen ook
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op den Zaterdagmiddag werd gewerkt, voor inspectie
der getouwen. In enkele fabrieken wordt tegenwoordig
regelmatig in twee ploegen gearbeid in die afdeelingen,
waar de dure automatische getouwen loopen, welke in
toenemende mate worden aangeschaft, of aan de eveneens kostbare machines voor bijzondere bewerkingen als
fluweelsnijden. Ook bij het sterken, dat moeilijk kan
worden onderbroken, komt heft wel voor en in zeer
drukke tijden soms in de spinnerij. Zoo wordt er dan
wel wekelijks omwisselend gearbeid van 5-13.30 en
van 13.30-22 uur, telkens met een half uur schaft.
Door den vrijen Zaterdagmiddag wordt bij zoon regeling
door iedere ploeg minder dan 48 uur per week gearbeid,
waardoor het picksloon ook honger wordt gesteld. Op
een der fabrieken in Twente bedraagt dit ongeveer
73/2 °/o, aan andere wel tot 10 °/o. De vakvereenigingen
ijveren buitendien voor een verhooging van het loon
bij ploegarbeid van 10 °lo, wat mede is te verklaren,
doordat de werktijden daarbij het levensonderhoud iets
duurder maken.

III. DE INTENSITEIT VAN DEN ARBEID.

Zooals we zagen, is de verkorting der arbeidstijden
in de textielindustrie niet vlot gegaan. Daartoe is ook
de productie te zeer afhankelijk van den duur der
chemische processen of van den gang der machine. Het
toenemende gebruik van automatische getouwen, waarvan
de Amerikaansche arbeider er 16 tot 20 bedient i. p. v.
6 of 8 gewone, wordt verklaard door de grootere rol,
die de menschelijke arbeid nog speelt in de niet-automatische weverij(1).
De fabrikanten, die zich in 1890 over den arbeidsduur
uitten, achtten toch ook daarin een duidelijke evenredigheid aanwezig tusschen het aantal werkuren en de
productie ; zij waren daarom van verdere verkorting in
het algemeen afkeerig. Het bezwaar werd tevens geuit,
dat bij een korteren arbeidsdag de vrije tijd aan akkerwerk zou worden besteed, wat het arbeidsvermogen in
de fabriek niet ten goede zou komen. Slechts een enkele
oordeelde in de toekomst bij honger vaardigheid een
werkdag van 10 uur mogelijk zonder nadeel voor de
productie( Z ). Op nauwkeurige waarnemingen steunden
die uitingen niet steeds. Zoo klopt hun meening, dat
's morgens het hardst werd gewerkt, niet met de uitkomsten van Wyatt's onderzoek ( 3 ), volgens welke
's middags het arbeidsvermogen het hoogst was en eerst
na 4 uur n.m. merkbaar daalde, als de temperatuur steeg
boven 73° F bij een voldoende vochtigheid om te weven.
Wisselink acht de z.g.n. no-recovery-grens, d.w.z. die,
waarop de in tijdsruimte verloren productie niet door
hoogere uurrendementen wordt teruggewonnen, voor de
serie-witweverij, welke met prima garens en onder verdere
gunstige omstandigheden werkt, te liggen bij 10 uur
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arbeid per dag, en voor de spinnerij met middelnummergarens bij 94 uur. Waar door kleuren of patronen de
verrichtingen van den arbeider een grooter rol spelen,
daalt de grens, waarbij de hoogste uurrendementen worden
behaald, tot op 48 a 50 uren per week. Sommige bont
weverijen, die de werkweek van 55 op 48 uur zagen
teruggebracht, en dus 7 uur prijs gaven, wonnen daardoor echter slechts 2.4 uur productie terug. De verbeteringen door toepassing eener goede indirecte verlichting
kunnen de nadeelen doen verdwijnen, die bij lamplicht
voor weven met fijne, gekleurde garens 10 a 12 °/o en
bij witgoed met middelnummer garens toch nog 3 a 4 °lo
der productie bedragen(4).
Zooals de Enquête van 1890 nog ten aanzien van
de handwevers te Borne vaststelde, had de oude huiswever het voorrecht, dat hij zijn arbeid naar eigen luim
kon regelen, al was die vrijheid niet zonder gevaar.
Zeer intensief kan zijn arbeid bij den overmatig langen
werkdag, dien hij soms maakte, niet geweest zijn, doch
zij paste bij de boerengewoonte, om met „Dreiviertelkraft" te arbeiden ( 5 ).
Bracht de oprichting der fabrieken de regelmaat der
werkuren, die aanvankelijk zwaar moet zijn gevallen,
ook het regelen van het arbeidstempo door de machine
maakte den overgang moeilijk. In de moderne katoenindustrie van de Vereen. Staten acht men dan ook
minstens één generatie noodig, voor een gezeten en
geschoolde fabrieksbevolking is gevormd, die zich collectief heeft aangepast en de negerbevolking heeft er
door haar psychischen aard zelfs heel geen plaats in
kunnen veroveren( 6 ). Von Schulze Gaevernitz' ervaring
in Rusland geeft een blik op de moeilijkheid van dien
overgang() : „Ich erinnere mich meines Staunens, als
mir in einer der bekanntesten Moskauer Fabriken der
Besitzer hinter einem Vorhang, den er ein wenig zur
Seite schob, einen Anblick zeigte, wie es fur die Verschiedenheit der westeuropaischen and russischen Fabrikarbeit nicht bezeichnender gedacht werden kann. Ich
erblickte einen Massenabort, gleichzeitig besetzt von

198

DE INTENSITEIT VAN DEN ARBEID

etwa 60 bis 70 Personen beiderlei Geschlechtes, der
augenscheinlich zugleich als Rauch- and Konvèrsationszimmer dienre. Es vuurde in gemeinsamer Sitzung geschwatzt, gescherzt, gelacht. Linter einer balben Stunde
kehre niemand zuruck, versicherte mein Bepleiter, and
diere Gewohnheit seiner Arbeiter twinge ihn, mehrere
Duttend von Ersatz-arbeitern zu halten". Coronel merkte
omstreeks 1860 bij de half-agrarische wevers te Westkapelle ook op, dat zij voortdurend hun plaats verlieten
en in groepjes stonden te praten( $ ), eveneens een bevestiging van Marx' uitspraak, dat een der grootste
moeilijkheden was, den arbeider in de automatische
fabriek te gewennen aan de noodzakelijke discipline en
een regelmatige arbeidsgewoonte( 9 ), wat ook bij het
tewerkstellen te Enschede der Drentsche immigranten
wel eens is opgemerkt.
In Twente, waar de fabrieksarbeid zich uit de huisindustrie der textiel ontwikkelde, heeft deze overgang
tot het fabriekstempo niet zoo zeer de moeilijkheden
veroorzaakt, die elders opvielen. Daarbij kwam, dat er
aanvankelijk in verschillende fabrieken een gemoedelijkheid werd geduld, die eerst later geleidelijk werd teruggedrongen. In 1890 werd b.v. te Enschede in een
fabriek eerst boete opgelegd bij een te laat komen van
meer dan 10 minuten en in andere keek men evenmin
op 10 of 5 minuten. De verandering kondigde zich
echter reeds aan. Bij één werd een poort gebouwd en
zou een portierster zijn aangewezen ! Reeds in 1880
echter eischten verschillende ondernemers er, dat alle
nieuw aangenomen R.K. arbeiders op kerkelijke feestdagen arbeidden, op sommige inrichtingen was in 1890
ook het verlof ingetrokken, dat gehuwde vrouwen toestond, iets vroeger te vertrekken, en arbeiders, die te
weinig presteerden, werden al ontslagen( 10). Op een enkele
fabriek werd tegen telaatkomers toen reeds krasser
opgetreden : wie daar bij het slaan der klok niet binnen
was, kreeg 30 cts. boete ; aanvankelijk moest hij zelfs
een half uur daarbij buitenstaan( 11 ). Ook omtrent de
overige boeten werd op enkele fabrieken geklaagd, op
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andere werden ze echter slechts zeer zelden opgelegd.
Igoe gemoedelijk het nog kon toegaan, blijkt ook uit
een voorval, toen in 1889 het artikel van kapelaan
Groothuis over arbeidersorganisatie in het Weekblad
voor Oldenzaal e.o. grooten indruk had gemaakt :
„Tusschen de touwen op de Oude Weverij kwamen
enkele van de meeste doortastende arbeiders bij elkaar
om er de oprichting van een arbeidersvereeniging te
bespreken. De krant ging van hand tot hand en verhuisde van het eene „piepenkisken" naar het andere(12)".
Tegenwoordig stelt het reglement op den arbeid in vele
Enschedesche fabrieken op het lezen van kranten en
en boeken een boete van 25 cent, doch het algemeene
tempo is zoo versneld, dat het wel nooit behoefd te
worden toegepast.
Was in de 90er jaren het aantal getouwen, dat een
wever bediende, reeds vrij algemeen 4, die met een hulp
bediend werden, waarbij echter toen reeds werd opgemerkt, dat ze steeds sneller liepen, in 1912 brak op
„Rigtersbleek" een staking uit, doordat het aantal, met
een hulp, op 6 werd gebracht, terwijl dan het stukloon
met 17 O f() zou worden verhoogd ( 13). Dit aantal is tegenwoordig zonder hulp lang niet ongewoon meer, en zelfs
10-touwen stelsels komen voor, waarbij evenwel de aard
van het weefsel en de hoedanigheid der garens aan
bijzondere eische p moeten voldoen.
Dat het den arbeider zwaar viel, zijn arbeidsintensiteit
gestadig op te voeren, spreekt wel uit de klachten van
Engels over de veelvuldige boeten op weeffouten,
de hardheid, die soms noodzakelijke verloven deed
weigeren en de vele bepalingen van het fabrieksreglement, die de productie moesten opvoeren ( 14). Nerveuze aandoeningen, die nopen om op 50- à 55-jarigen
leeftijd den arbeid reeds neer te leggen, worden dan
ook daaraan vaak toegeschreven. Geen wonder, dat het
verlangen, den eentonigen arbeid af te wisselen door
een zonnigen dag buiten, den jongeren wel eens te
machtig wordt, waardoor het Ziekenfonds voor Enschede
en Lonneker dan ook dç uitkeering van 70 pCt. van
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het loon der meisjes bij ziekte op 50 pCt. terugbracht
en de eerste uitsluitingsdagen in 1906 bij mooi herfst
weer niet alien onwelkom waren ( 15). Een vacantieweek, waarnaar het algemeen verlangen der arbeiders
in de textielindustrie uitgaat, zouwellicht verscheidene
gevallen van „ongeoorloofd" verzuim voorkomen.
Nog verder gaan de wenschen van een drietal vakorganisaties, die in Mei 1929 verzochten, buiten de
vacantieweek Tederen arbeider het recht te verleenen
op 6 verlofdagen per jaar, zonder verplichting daarvoor
een vervanger te stellen en bij dringende familieaangelegenheden verlof te verleenen met behoud van loon (16),
De inspanning bij den arbeid is wel zoo groot geworden, dat in de werkzalen de aandacht geheel daarop
gericht is. De talrijkste groep. die der wevers, werkt
bovendien in een ruimte, die zoozeer is vervuld van
geratel, dat gebarentaal die der stem moet vervangen
en zij, die een lied aanheffen, hun stem bovenmatig
moeten uitzetten, om buiten hun naaste omgeving
gehoord te worden, In de oude handspinnerij moet dit
anders geweest zijn. Zoo schreven Gedep. Staten van
Drente n.a.v. de Enquéte in 1841 : „Als de zedelijkheid
in een fabriek vooral zullende bevorderen achten wij ....,
dat er steeds geen andere dan godsdienstige, althans
geen zedenbedervende liederen gezongen mogten worden". ( 17) B. en W. van Oldenzaal berichtten in 1835 :
„Eindelijk zouden wij wenschen, dat in het belang der
zedelijkheid .... in het bijzonder geweerd (werd) het
zingen van ongebonden liederen, waarvan men zooveele
heilloze gevolgen ziet." ( 18). In het midden der 19de
eeuw zongen de arbeiders der handspinnerijen en
weverijen, vooral als het tegen het einde van de dagtaak liep, wat ook bij den Tateren fabrieksarbeid, wanneer
de arbeid vlotte, het zanguur in het bijzonder was, gezamenlijk liederen als : „Napoleon, waar zijt gij gebleven",
of „Aan den oever van een snellen vliet" en ter afwisseling den deun : (19)
„'t Is geen nood, 't Is geen nood,
„Sla den luien wever dood."
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De rhythmiek der bewegingen bij her oude handwerk
leende zich daartoe beter dan de tegenwoordige arbeid,
die tevens door de grootere aandacht en inspanning,
die hij vergt, den zanglust inperkt.
Hoewel de Fabriekschool reeds vroeg belangstelling
voor beter gezang heeft trachten op te wekken — in
1869 bestond er al een zangcursus voor meisjes aan
die instelling — wordt in de stillere zalen, waar eer een
lied wordt ingezet, nog wel de voorkeur gegeven aan
de bijzonder sentimenteele nummers van ons nationale
liederenbezit, of aan dat van het daaraan zeer rijke
onzer Oostelijke buren. Dat het oude Enschedesche
repertoire goed voorzien was, bewijst de overlevering,
die verhaalt van een gezelschap, dat van Enschede naar
Nordhorn reed en onderweg aan één stuk zong, doch
geen enkel lied twee keer ! (20)
Als een rem op de intensiteit van den arbeid kan
het klimaat een factor van beteekenis zijn, in de eerste
plaats, doordat de verwerkbaarheid van de grondstof
daalt met het vochtigheidsgehalte van den dampkring,
ten tweede, doordat overmatige vochtigheid daartegenover het arbeidsvermogen van den arbeider neerdrukt.
Vooral fijne garens zijn zeer gevoelig en breken in de
spinnerij nog eer dan in de weverij. Wel kan men
sinds 15 a 20 jaren het vochtigheidspercentage in de
werkzalen vrijwel afdoende door waterverstuiving regelen,
doch zelfs in het klimatologisch gunstigst gelegen district,
n.l. in Lancashire, komen z.g.n. „drystops" voor, zooals
die vooral in de eerste morgenuren ook in Twente
wel hinderlijk optreden. (21)
Oude middelen daartegen waren het bevochtigen van
den vloer, wat de zindelijkheid schaadde, en het leggen
van natte doeken op de boonren. Later liet men ook
wel stoom in, wat echter de temperatuur zeer hinderlijk
omhoog dreef, terwijl de tocht bij ventilatie weer het
breken der garens bevorderde. Volgens Wisselink begon
men in 1895 met proeven tot luchtbevochtiging door
lucht in te blazen, die eerst over verdampingsbakken
streek, doch had men in 1905 nog geen bevredigende
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uitkomsten verkregen. De Enquête-Commissie in 1890
vernam reeds in dat jaar. dit in Twente op een enkele
plaats toestellen in gebruik waren, die nog wel niet
voldeden, doch die het inblazen van fijne waterdeeltjes
beoogden. (22)
De tegenwoordige installaties voeren meestal versche
lucht toe, waarin water is verstoven. Soms is daarbij
de lucht eerst op temperatuur gebracht. Snelle schommelingen in de atmosferische gesteldheid, onoplettendheid
door het niet acht geven op den hygrometer, of het
openlaten van deuren, kunnen echter .toch, vooral op
het verwerken van fijne weefsels, van invloed zijn. Voor
gematigde luchtstreken en arbeiders van het blanke ras
acht men tegenwoordig de meest gunstige productievoorwaarden van den dampkring, waartegen tevens geen
medisch veto is uitgesproken, die, welke aanwezig zijn
bij een temperatuur van ongeveer 72° F. en een vochtigheidsgehalte van 82 °%0. (23)

I V. DE ARBEIDSVREUGDE.

Reeds het oude wevershandwerk was niet alleen om
de karige belooning, doch ook om de eentonigheid niet
aantrekkelijk. Die eentonigheid werd nog grooter, naarmate de fabrieken de huiswevers binnen haar muren
brachten en door de arbeidsverdeeling de taak van
den arbeider een eindeloos herhaalde deelarbeid werd,
die vooral bestond in het ingrijpen, waar de machine
te kort schoot. De Duitsche beroepsstatistiek van 1909
met haar 232 beroepen in de weverij, geeft ons een
beeld daarvan ( 1 ). Wel waren velen, die de Enschedesche fabrieken bevolkten, van huis uit min of meer
met het weven bekend, of reeds in hun jeugd fabrieksarbeider geworden, doch de landelijke afkomst en het
nog lang voortleven van agrarische trekken moeten dien
monotonen fabrieksarbeid toch zwaar hebben doen vallen.
Villermé zegt dan ook : „LIn inconvénient commun a
toures les industries sédentaires, dont une partie des
ouvriers se recrutent parmi

les

agriculteurs,

eest

l'ennui

résultant pour ces ouvriers d'un travail borne à quelques
mouvements qui se répètent avec une accablante
uni%rmité dans l'enceinte étroite dune méme salie.
.... Evidemment, si l'horizon extrêmement resserré
d'un atelier ne convient pas a tout le monde, ii convient bien moins encore a ceux, qui jusqu'à un certain
age ont toujours vécu au grand air, ayant devant eux
avec une espace immense le spectacle sans cesse varié
de la campagne" ( 2 ). Wij wezen er reeds op, hoe in
Rusland die overgang op psychische bezwaren stuitte,
een verschijnsel, dat zich bij iedere oorspronkelijk landelijke fabrieksbevolking herhaalt (3).
Brusse, die in 1912 een maand lang in Twente ver-
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toefde ( 4 ), kreeg den indruk, dat de arbeiders in het
algemeen niet veel meer dan handlangersdiensten aan
de machine verleenden en voelde den druk der eindebooze arbeidsverdeeling, waarbij de betaling van stukloon
het snelle arbeidstempo er in hield. Wel is in verschillende fabrieken heel wat eentonige arbeid door machines
overgenomen — zooals o.a. bij het aandraaien van een
eindeloos aantal nieuwe kettingdraden aan een ouden
boom — doch nieuw opgekomen arbeid, waaronder
het fluweelsnijden, waarbij een mes door een deel der
inslagdraden wordt gedreven — is in zijn aard niet afwisselender. Het weven op zichzelf is dan nog niet het
eentonigst, al is ook iedere wever bijna steeds gewoon
dezelfde weefselsoort te leveren. Vrouwen, die Brusse
in de opmakerij al maar het goed in dozijnen zag
aftellen, of zij, die de linten strikten om het doek, of
steeds door stalen sneden, waren er zeker niet beter aan
toe. Marie Bernays' ervaring te München-Gladbach
spreekt van dezelfde eentonigheid te middden van het
geraas, dat in sommige zalen een eigenlijke arbeidsgemeenschap alleen denkbeeldig maakt ( 5 ) : „Denken wir
uns eine lange Reihe solcher Tage ohne Veranderung,
and in der Ueberzahl der Fâlle ohne Hoffnung auf ein
Vorwartskommen, so muss uns das Leben, das die Leute
in den grossen Arbeitssdlen verbringen, ebenso farblos
erscheinen, wie die Mauern des Fabrikgebaudes." ... .
En bij die eentonigheid, steeds ingespannen op het
stukloon, voegen verscheidenen nog de ontevredenheid over de verhoudingen en de teleurstelling der
verloren conflicten. „Liefde voor den arbeid is nog
maar heel schaarsch", meent dan ook een blad der
textielarbeiders ( 6 ).
Tusschen fabrieksarbeid en dien van intellectueelen
aard zal vaak een verschil in toewijding zijn vast te
stellen : „In der höheren, geistigeren Form der Arbeit
faut Mühsal and Genuss in Eins zusammen.....
Darum falit auch dem schópferischen Manne in Alter
oder Krankheit nichts schwerer als mit der Arbeit aufzuhóren." ( 7 ) Doch de groote rol, die de machine
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speelt in de textielnijverheid en de ver doorgevoerde
arbeidsverdeeling, die er mee gepaard gaat, scheppen
in deze industrie geheel andere omstandigheden.
Het betoog van Ford, dat de gemiddelde arbeider
geen taak begeert, waarbij hij gestadig moet denken,
moge Benige waarheid bevatten, zijn oordeel kan zich
slechts gronden op het grove materiaal der immigranten
of der te reclasseeren gevangenen, die hij ruimschoots
te werk stelt, en waar hij van zijn arbeidsleger zelf
getuigt : „There is not a single man anywhere in the
factory who did not simply come in off the street",
maakt hij toch nog een belangrijke reserve voor den
aard der Amerikanen t. o. v. dien der immigranten. Een
maatstaf voor den N.W. Europeeschen arbeider geeft
zijn betoog niet en alleen door in zijn reclamestijl
„repetitive labour" en „routine" gelijk te stellen, kan
hij suggereeren, dat zakenmenschen en bankpresidenten
even geesteloos arbeiden als de menschelijke verlengstukken aan zijn machines. ($ )
De Mans uitspraak, dat wij allen specialisten en
deelarbeiders zijn geworden, wat toch de arbeidsvreugde
niet zou hebben geschaad, ziet voorbij, dat beperking
van den arbeid op een klein gebied de gelegenheid kan
scheppen tot de geestelijke verdieping, waaruit de voldoening groeit, doch dat die verdieping bij velerlei
fabrieksarbeid moeilijk is te verwachten, vooral in de
mechanische processen der katoenindustrie, waar de
productie gebaseerd is op de machinerendementen en
de werkman slechts een toezichthoudende taak heeft. (8a)
De steun voor De Mans betoog ( 9 ) : de uitspraken van enkelen eener geselecteerde groep van 78 arbeiders uit zeer
verschillende beroepen, als zou eentonige arbeid, die
bestaat uit enkele handgrepen aan een machine, gelegenheid geven om met de gedachten ergens anders te vertoeven, en die zelfs op „die Erfindung" te richten, gaat
voor de textielnijverheid zeker niet op en de spinner,
die hem vertelde. dat hij dien arbeid liefhad, omdat hij
onderwijl zijn politieke en economische voordrachten
kon uitwerken, zal wel een bijzonder fantast zijn geweest.
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Het stukloon en de machine, die onachtzaamheid straft
met verminking, laten voor „eigen denken" weinig
gelegenheid ! (10) De negers in de Zuidelijke Staten
der U. S. A. mislukten in de textielindustrie juist door
het gebrek aan concentratievermogen ! Weeffouten,
geringe productie, ongelukken zijn de noodzakelijke
gevolgen der onoplettendheid. (11)
Bernays heeft er op gewezen( 12), dat onder de textielarbeiders, die zij leerde kennen, juist bij de bekwaamsten
loon en arbeidsvreugde niet evenredig van grootte
waren, wat wel te verklaren is, daar zij, die het meeste
presteeren en dus de hoogste loonen halen, vaak ook
de begaafdsten zullen zijn, wier geest zich graag meer
op andere dingen zou richten, dan op den eenzijdigen
fabrieksarbeid. Het ontbreken van een psychologischen
wegwijzer bij de beroepskeuze, welke geheel door sociale
en locale factoren wordt beheerscht, wreekt zich niet
het minst op hen.
Münsterberg geeft verschillende voorbeelden, waaruit
blijkt, hoe een arbeider voor een bepaalde soort arbeid
ongeschikt, doch voor een andere taak geheel berekend
kan zijn. Niet alleen betreurt hij het oneconomische van
dezen toestand, doch ook de jammerlijke verkommering
der arbeidsvreugde, die er het gevolg van is(13). Wel
meenee sommigen, dat men te Enschede mag spreken
van een erfelijke geschiktheid der textielarbeiders, doch
zeer velen, die zich uit het Noorden naar Enschede
verplaatsten, konden dien aanleg toch zeker niet naar
de fabrieken meebrengen, terwijl het bestaan ervan bij
de overigen buitendien nooit zakelijk is aangetoond.
Een onderzoek daarnaar zou waarschijnlijk eer een
bijdrage leveren tot het inzicht in den invloed der
traditie dan tot de leer der erfelijkheid.
Waarnemingen van dien aard zijn er waarschijnlijk
even onbetrouwbaar als de door Münsterberg opgeteekende in de Vereen. Staten, waar verschillende fabrieken
voor bepaalden arbeid de geschiktste natiën onder de
immigranten meenden te kunnen aanwijzen, welke voorkeur
echter de bontste tegenstelling van oordeelen openbaarde.
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Hoewel Münsterberg toegeeft, dat de arbeidsdeelin
voor den arbeider „manche Einschnürung and Verkümmerung der seelischen Ganzheit" beduidt, wat voorwaar
geen geringe aanklacht is, meent hij te mogen ontkennen, dat de deelarbeid subjectieven weerzin, veroorzaakt.
Het zou volgens Münsterberg gelijk blijven, of men een
gansche machine dan wel een klein raadje vervaardigt :
van beide zou bij voortdurende herhaling het aantrekkelijke van het nieuwe spoedig verdwijnen. Als voorbeelden haalt hij aan een arbeidster, die 13.000 gloeilampen per dag met papier omwikkelde en voortdurend
in spanning was, hoeveel zij er vóór den volgenden
schafttijd zou afwerken, en een arbeider, die reeds 14
jaar lang per dag 34.000 automatische bewegingen aan
een machine uitvoerde. Deze vond zijn arbeid belangwekkend en opwekkend, op grond van de gelegenheid,
die hij bood, om aan andere dingen te denken. Wij
moeten hier echter opmerken, dat in beide gevallen,
evenals bij De Mans spinner, het aanlokkelijke niet lag
in den arbeid zelve en ze dus omtrent de eigenlijke
„arbeidsvreugde" ons niet inlichten, evenmin als het
trouwe kerkbezoek iets bewijst voor de godsdienstige
gevoelens van den man, die nooit verzuimde, omdat hij
er zoo rustig kon dommelen.
Dat de mate van aantrekkelijkheid van een bepaalden
arbeid meer ligt bij den persoon dan bij den aard van
het werk, is misschien waar, doch de laatste wijsheid
is het niet, zoolang daar niet naast staat, hoevele personen dan wel zoo geaard zijn, dat zij ook in de geestdoodendste bezigheid om haarzelve behagen scheppen.
Als prediker van nieuwe inzichten hoont Münsterberg
hen, die tot andere uitspraken zijn gekomen als „Populárpsychologen", hoewel vaak hun onderzoekingen onder
groote groepen van arbeiders op heel wat vaster bodem
staan, dan de bijzonderheden, die hij bij enkelingen
noteerde.
En waar de monotonie, naar hij erkent, de opmerkzaamheid vermoeit, moet zij den lust in dien arbeid toch
ook benadeelen ? Daarbij komt nog zijn erkenning, dat
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de algemeene gemoedsstemming lijdt, wanneer de mogelijkheid beperkt is om zich met elkaar te onderhouden,
wat bij het lawaai in de werkzalen der weverijen, waar
discipline en stukloon regeeren, in sterke mate het
geval is (14).
Marie Bermays achtte het monotone van den arbeid
een der factoren, die het groote verloop onder het
arbeidersvolk aan een fabriek verklaart. Zoo bedroeg
in de „Gladbacher Spinnerei and Weberei" op een
sterkte van 1425 arbeidskrachten in 1908 het aantal
vertrekkenden per 100 niet minder dan 46.7 %, dat der
aangenomenen 54.4 °/o ( 15), Ook Fords cijfers op dit gebied geven te denken : ( 16) Uit zijn arbeidersparadijs vertrokken in 1919 niet minder dan 30.155 arbeiders,
waarvan 10.334 zonder kennisgeving wegbleven en 3.702
aan wie een overplaatsing naar een andere afdeeling
werd geweigerd. In 1924 was de „turnover" ondanks
de groote daling er toch nog tusschen 3 en 6 °/o per
maand, wat niet pleiten kan voor de liefde tot automatischen arbeid !
Een onderzoek in Duitschland leerde Adolf Levenstein(17), dat arbeidsvreugde onder de textielarbeiders
aanmerkelijk minder te constateeren viel dan in verschillende andere beroepen :
Metaalbew.
Lust in den arbeid : 307 17.0 °/o
1027 56.9 °Io
Tegenzin :
308 17.1 0/ o
Onverschillig :
161
9.0 °/o
Onbeantwoord :

Mijnwerkers

Textielarb.

318 15.2 °/082
7.1 0/0
1262 60.5 "j0865 75.1 °lo
366 17.6 °/0157 13.6 °/a
138 6.7°l049
4.2°/0
,..../
if... ,.....11
1153
2084
p.../I

Totaal : 1803

Voor de metaalbewerkers, inzonderheid die aan een
kleine machinefabriek, heeft Göhre er op 9ewezen(18),
dat de algemeene voldoening, als eindelijk de machine
gereed is, waaraan elk heeft medegearbeid, een groote
zedelijke waarde aan dien arbeid schenkt. Voor den
textielarbeid staat daarnaast Bernays' oordeel, dat van
„einer Betatigung individueller Fahigkeiten, von einem
Sichauspragen des Arbeiters in seiner Arbeit" hier niet
gesproken kan worden.(19)
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Wel zijn voor Enschede nooit zulke onderzoekingen
ondernomen, doch reeds de uitlating van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken (in haar verslag over 1890)
naar aanleiding van de Enquéte van dat jaar verraadt
geen groote arbeidsvreugde onder de arbeiders, waar
zij schrijft : „De meesten, ook diegenen, bij wie in de
fabriek nog nimmer de gedachte was opgekomen, om
niet met den arbeid ingenomen te zijn, voelden zich
verplicht, althans iets te vinden". Duidelijker nog spreekt
de afkeer uit het veel voorkomende verlangen, om van
beroep te verwisselen en daardoor de textielnijverheid
den rug toe te keeren. Ook Brusse vernam dit in 1912 : (20)
„De menschen hebben toch feitelijk wel een hekel aan
het werken in de fabriek. 't Is een ideaal van de meeste
fabrieksarbeiders, om nog eens uit de fabriek te komen
en, liever dan 12 gld. in spinnerij of weverij, verdienen
ze er desnoods 9 met ander werk". Niet velen echter
gelukt het en weinigen kunnen 'zich de opoffering getroosten, welke de arbeider zich oplegde, die op zijn
20ste jaar nog weer tegen 5 cent per uur in een metaalfabriek ging arbeiden, om het bankwerkersvak te leeren(21).
Een nogal veel gezochte uitweg om zich aan de algemeen ongeliefde bezigheid in de textielfabriek te onttrekken,
is 'de poging om als politieagent een betrekking te krijgen.
De majoor van politie, die zich vóór 1919 te Enschede
een twaalftal jaren met de opleiding belastte, had in die
tijdruimte minstens 300 leerlingen, bijna uitsluitend textielarbeiders, en de cursus, die daarna door den Alg. Ned.
Politiebond werd georganiseerd, telde van 19191926
uit dienzelfden. kring 150 leerlingen. Bij de waardeering
dier getallen diént men tevens in het oog te houden,
dat de eischen van toelating reeds velen deden afvallen :
een onbesproken gedrag, een lengte van minstens 1.75 M.,
een leeftijd van minstens 21 jaar, voldoende kennis van
de Nederlandsche taal en Benige zekerheid, dat ook aan
de lichamelijke keuringseischen wordt voldaan. Zoo meldden zich b.v. in 1925 aanvankelijk 35 gegadigden, waarvan
17 werden geplaatst op den cursus. Ook het lesgeld
ad f 50, waarbij f 15 voor boeken komt, zal voor ver14
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schillenden een bezwaar zijn geweest, vooral voor wie
gehuwd waren. En daarbij moet nog worden beschikt
over een niet geringe hoeveelheid wilskracht, om na
zoovele jaren na ingespannen fabrieksarbeid zich weer
op hoofdarbeid toe te leggen. Ondanks dat bedraagt
het verloop per cursus slechts 20 °/o, terwijl 50 Oio slaagt
en 30 0/0 doubleert, alvorens het doel te bereiken.
Onder jeugdiger arbeiders is het verloop niet groot,
zooals blijkt uit de verslagen der Fabrieksschool:
Aantal leed. op het eind van het jaar :
Aantal nieuwe ingeschrevenen :
Vertrokken naar anderen werkkring :

1926
676
407
27

1927 1928
708
678
408
425
26
25

Waarschijnlijk is hier de aanlokkelijkheid van het
hooge jeugdloon, dat een welkome aanvulling van het
gezinsloon vormt, een belangrijke factor.
Een ander verschijnsel echter, dat op het verlangen naar
een aangenamer bezigheid wijst, is, dat velen onder de
neringdoenden, waaronder er zijn, wien het daarbij lang
niet slecht is gegaan, in hun jeugd fabrieksarbeider geweest zijn. In vroeger jaren gaven hun geringe financiëele
draagkracht en gebrekkige commerciëele ontwikkeling
de Kamer van Kooph. en Fabr. nogal eens stof
tot klagen. In sommige beroepen is daardoor ook een
overvulling ontstaan, o.a. in dat der slagers. Hun aantal bedroeg in 1926 : (22)
127
Te Enschede
54
Te Delft
Te 's-Gravenhalte 522
139
Te Groningen
968
Te Amsterdam

Aant. inw. Inw. per slager
46.748
368
48.831
904
763
398.416
704
97.920
741
718.046

Ondanks den veel voorkomenden tegenzin ten opzichte
van den arbeid in de textielfabrieken is de beroepskeuze
toch vooral daarop gericht, al zijn ook de tijden voorbij,
dat Cramer dit vrijwel het Benige verschiet kon noemen (23). Vooral in die jaren deden de lage bonen reikhalzend uitzien naar vermeerdering der gezinsinkomsten,
welke het snelst waren te bereiken door het zenden der
kinderen naar de fabrieken. We zagen ook reeds, dat
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de ambachtslieden er vroeger voornamelijk vreemden
waren. Nog in 1907 oordeelde Engels : „Voor den zoon
van den fabrieksarbeider is er maar één weg, en dat is
de weg naar de fabriek" (24). Daarbij kwam, dat in
Twente het standsgevoel langen tijd geen beletsel was,
ook niet bij vrij gezeten lieden, om hun kinderen naar
de fabrieken te zenden (25), wat in het Westen sterker
het geval was, waar de bevolking, die er in de textielfabrieken werkte, een oude, verarmde groep was, die op
de grens van het pauperisme leefde, terwijl er het standsgevoel -- de Hollandsche „deftigheid" — tot ver naar
omlaag doorwerkte.
Voor hen, die iets het honger aanlegden, was steeds de
loopbaan van baas of kantoorbediende open ; daaraan en
aan de door de hooge jeugdloonen gevestigde traditie,
dat de jongeren spoedig productief moesten zijn, is wel
toe te schrijven, dat een inrichting als de Rijksnormaallessen er een kwijnend bestaan leidde, zoodat zij in
1904 werd opgeheven. In 1926 waren dan ook van de
110 leerkrachten bij het L.O. er slechts 11 mannelijke en
17 vrouwelijke te Enschede geboren.
De groote stroom volgt nog steeds de bedding, die
naar de fabriek leidt. Het geringe gebruik, dat ervan
werd gemaakt, deed in 1927 tot opheffing besluiten van
de Commissie voor beroepskeuze en de reeds hiervoor
opgemerkte zwakke bezetting der Gymnasiumklassen van
het Lyceum wijst er wel op, dat ook onder de meer
gegoeden de toekomst in het bedrijfsleven de allermeeste
aandacht heeft.
De economische structuur heeft ook veroorzaakt, dat
pas voor een tiental jaren de eerste Ambachtsschool
werd opgericht. Dat zij een gewenschte gelegenheid bood
voor hen, die voor hun kinderen een ander beroep dan
dat van textielarbeider verlangden, blijkt wel hieruit, dat
in 1927 uit Enschede 142 leerlingen haar bezochten.
Ook langs andere wegen trachten tegenwoordig de
arbeiders hun kinderen een aanlokkelijker loopbaan dan
die van textielarbeider te verzekeren. Zoo bezochten in
1926 te Enschede 88 kinderen van textielarbeiders de
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scholen voor het M. U. L. O. en 20 het Lyceum. Het
hiaat tusschen leerplicht- en arbeidswet heeft voorzeker
vele ouders er te eer toe doen besluiten, hun kinderen
voortgezet onderwijs van welken aard ook te doen volgen en niet onwaarschijnlijk is het, dat het een der
drijfveeren is geweest, om deze afstrooming niet t
groot te maken, waaraan de weefschooltjes aan de fabrieken mede hun ontstaan danken, die de kinderen na
den leerplichtigen leeftijd aannemen tot zij op hun 14de
jaar hun intrede in de fabriek kunnen doen.

V. HET LOON.

Om de lage loonen was van oudsher het weversambacht niet in bijzonder aanzien. Niet de vlijt, doch
het hongerlijden werd bij voorkeur bezongen( 1 ) :
„Er zat een wever op zien getouw,
„Grauw van den honger en blauw van de kou"..(2)
of wel:
„Die Leinenweber nekmen keinen Lehrjungen an,
„Der nicht sechs Wochen hungern kann."(3)
en zelve zongen de wevers van het goedkoope linnen :
„Enscheder ligt, det nig vuile giv,
„Doar kunne we nig von lèven."( 4 )
Hauptmanns „Die Weber" geeft de klassieke schildering dier oude misère en waar, als in OostDuitschland,
een vreemde bevolkingslaag overheerschte, liet zij het
verachte weven dan ook gaarne aan de lagere over( 5 ).
Ook uit de talrijke gegevens, door Brugmans verzameld,
blijkt wel het lage loonpeil der textielarbeiders in de jaren
vóór 1870( 6 ). De geringe vakkennis, noodig voor het
vervaardigen van eenvoudig doek, waardoor het lang
in de sfeer der huisindustrie bleef, waarbij vrouwen en
kinderen medearbeidden, werkte daartoe mede, evenals
de gewoonte der arme zandboeren, om de arbeidsuren
in het bedrijf niet in geld te berekenen( 7 ). Daarbij kwam
de samenkoppeling van de weverij met den landbouw,
waarin Van Hogendorp terecht een factor zag, die de
loonen laag hield( ), wat Singer nog aan het eind der
19de eeuw opviel in het Reuzengebergte, waar in het
kali-agrarische O. de loonen lager waren dan in het
geheel industriëele W.( 9 ). Zoo kon zich in de crisis bij
het terugtreden der N. H. M. het Twentsche bedrijf
dan ook handhaven, terwijl het in de Hollandsche steden
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met haar 30-40 Oio honger loonen ten onderging. Ook
tegen Manchester, dat bij een 3.5 X zoo hooge prestatie
4 X zoo hooge loonen uitbetaalde, hield Twente zich
staande(IO).
Terwijl in Holland in 1800 het dagloon van een
arbeider f 1 bedroeg en een Leidsche wever toch nog
80 tot 90 cts. verdiende, bracht een Twentsche wever
het toen slechts tot 40 cts ; de werklieden in de grootere
Overijselsche steden haalden toen een weekloon van
f 3 tot i 5. Alleen over de grens daalde het loon nog
dieper, zelfs tot 44 stuiver per dag ! Voor den zomerarbeid betaalde de Twentsche boer zijn arbeider met
50 cts. daags, zonder kost( 11), wat er wel op wijst, dat
het hierboven genoemde weversloon alleen werd gemaakt,
als de geheele aandacht op het getouw was gericht en
de akker alleen in verloren uren werd verzorgd, of als
de veldarbeid geheel rustte. De werklieden, die J. B.
Blijdensteins huis bouwden in 1806, verdienden meer,
n.l. 60 cts. per dag ( 12). In 1820 waren de stadswevers
daar nog niet aan toe met hun dagloon van 55 cts, om
van de landelijke niet te spreken, die 40 cts. verdienden(13).
De linnenwevers schijnen vóór 1830 zich zelfs met 25
cts. tevreden te hebben moeten stellen, al is deze opgave
wat verdacht, doordat de berichtgever op het stijgen
van dit bedrag tot f 3 per week zijn oordeel grondt,
dat er van dit laatste loon wel wat zou af kunnen('4).
Daar het meerendeel der dagloonen in 1819 buiten
Holland en Zeeland, waar het meestal f 1 bedroeg,
schommelde tusschen 50 en 80 cts., behoorden de loonen,
welke J. B. Blijdenstein aan Van Hogendorp in 1820
opgaf, wel tot de laagste in Nederland. In Overijsel
bedroeg in 1819 het loon van 123 bedrijfssoorten slechts
in 19 gevallen minder dan 50 cts, doch in 64 boven
59 cts.(15).
De katoenindustrie vond in Twente bij haar vestiging
geen technisch beter toegeruste textielnijverheid, die den
arbeiders reeds honger loon gaf. Integendeel, zij bracht
naast ruimer toepassing van de snelspoel een veel breeder
gelegenheid tot arbeiden. Daardoor voerde zij niet tot

HET LOON

215

de armoede, dig in vele industriesteden opviel ( 16), doch
gaf loonen, die het gebrek minder deden nijpen. De
Maere betaalde met zijn snelspoel reeds aanstonds honger
loonen uit en Ainsworth te Goor aan de weefschool
eveneens. Een kind verdiende er na drie maanden reeds
23 pCt. boven het loon van den ouden huiswever ; en,
terwijl deze laatste 8 cts. per el kreeg uitbetaald, kon
Ainsworth tot 24 cts. per el gaan en nochtans aan de
kinderen meer uitbetalen dan de ouders verdienden. De
technische verbeteringen brachten dus ook hier hoogere
loonen (17).
Het gemiddelde loon steeg echter in latere jaren
slechts zeer weinig, wat voor een deel wel zal zijn toe
te schrijven aan de langzame technische ontwikkeling
van het bedrijf en den verminderden steun der N. H. M.
De textielarbeiders deelden daarin echter het lot der
overige werklieden, daar volgens Brugmans' berekening
het algemeene loonpeil tusschen 1819 en 1853 slechts
10 pCt. steeg. Wel ging dit in Twente tusschen 1841
en 1860 voor de textielindustrie met 30 pCt. omhoog,
doch in 1840 was het in sommige plaatsen met niet
minder dan 30 pCt. gedaald, in Enschede tot op 8 à
9 st. daags, waardoor eer van een loonherstel dan van
een stijging over die jaren sprake kan zijn ( 18). Nog in
1850 bedroeg dan ook een gemiddeld weversweekloon
in de fabriek f 3 --- f 4, wat niet veel honger is dan
het bedrag van f 3.30, dat Blijdenstein noemde in 1820.
De opleving der industrie, het veel ruimer toepassen der
stoomkracht en het kennisnemen van buitenlandsche
techniek schijnt ook de loonen te hebben beïnvloed,
want in 1860 verdienden de arbeiders in de Lonneker
spinnerijen f 0.91 5 per dag en die te Enschede in de
pas opkomende stoomweverijen f 0.80 ( 19). Stork geeft
voor het weekloon der bontwevers in 1865 f 5 op, en
in 1875 en 1888 resp. f 6.75 en f 8.25 ( 20). Blijkens het
Verslag der Kamer van K. en F. te Enschede bedroeg het
weversloon in 1868 van f 4 tot f 6, Cramer noemt in 1883
bedragen van f 6 tot f 8, voor een spinner f 10 tot
f 12. Van dit stijgen spreken ook een paar getuigen
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van omstreeks 70 jaar voor de Enquête-Commissie in
1890. In hun jeugd had een handspinn&, die een weekloon van f 5 had gemaakt, een gevoel „of hij naar Rome
was geweest". Soortgelijke gevoelens verwekte bij den
wever reeds een weekloon van f 3.60 (21).
Het hoogere loon van den spinner zal wel vooral
daaraan zijn toe te schrijven, dat de spinarbeid, die
oorspronkelijk toch als vrouwenarbeid lager werd beloond, het eerst de concurrentie dezer huisindustrie te
boven kwam (22), terwijl er ook toe medewerkte, dat de
spinnersarbeid als vermoeiend en vuil bekend stond, en
voor den spinner een langere scholing noodig was (23).
Op de groote stabiliteit der loonen tusschen 1 820 en
1870, welke uit Brugmans' onderzoek voor bijna alle
arbeiders in Nederland aan den dag trad, terwijl toch
de kosten van het levensonderhoud in die periode met
50 pCt. stegen ( 24) > maken die van Enschede, waar in
1868 voor de wevers loonen worden opgegeven van
f 4 — f 6 een uitzondering ; ze stegen er ongeveer evenredig
met de kosten van het levensonderhoud, waarschijnlijk dank
zij de in latere jaren opgekomen technische ontwikkeling
der textielnijverheid. Dat de stijging van het nominale
loon ook daarna doorwerkte, blijkt wel uit de opgave
van een der fabrikanten, die tusschen 1870 en 1890 de
verhooging van hei loon op 20 pCt. stelde, ondanks
den verkorten werktijd. Het gebruiken van betere garens
zal daarop ook niet zonder invloed zijn geweest, daar
al naar de hoedanigheid ervan op hetzelfde getouw
f 2.56 of f 3.84 per week aan loon kon worden verdiend(25).
De betere organisatie van het bedrijf bracht daarnaast
korter verlies bij het wachten op nieuwe boonren, wat
in achterlijke inrichtingen wel eens 6-8 dagen kon
duren (26). Een der grieven van de stakers in 1890 ging
dan ook tegen het daardoor veroorzaakte loonverlies.
Geheel zijn die moeilijkheden nog niet uit de wereld,
want in 1929 drongen de vakvereenigingen eenstemmig
op verbetering aan in deze aangelegenheid. Tenslotte
zal de steeds opgevoerde intensiteit van den arbeid,
waarover nog al eens klachten rezen, de mogelijkheid
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tot loonsverhooging in niet geringe mate hebben beheerscht.
Over de loonen der textielarbeiders te Enschede valt
moeilijk een vergelijking te treffen met die in andere
beroepen, daar zij individuëel door het stukloon zeer
verschillen en bovendien iedere fabriek bij het ontbreken
van een collectieve arbeidsovereenkomst groote vrijheid
heeft in het vaststellen der tarieven. Bezien wij echter
in het „Overzicht van den omvang en den voornaamsten
inhoud der collectieve arbeidsovereenkomsten op 1 Juni
1926," uitgegeven door het C. B. voor de Statistiek,
de verschillende loonbedragen voor wevers en die in
andere beroepen, dan vestigt zich wel de indruk, dat
in het algemeen de wever in de verschillende takken
der textielindustrie ' --- met een weekloon dat b.v.
voor Weert f 18.72 bedraagt en voor Rotterdam niet
stijgt boven i 25.92 — tot de laagst betaalde arbeidersgroepen behoort. Hetzelfde leert de lijst van overeengekomen loonen in verschillende beroepen te Enschede,
waarbij dat van den wever ontbreekt, doch voor wien
we, ook met het oog op de verder volgende cijfers, en
waarbij we er rekening mee houden, dat de loonen te
Enschede betrekkelijk hoog zijn, het loonbedrag van
f 27.— als een hoog gemiddelde mogen aannemen. Wel
zijn er, die er bovenuit gaan, doch velen blijven er
,onder ! Daarbij komt, dat de arbeiders in de hieronder
volgende reeks in verschillende gevallen door accoord-

loon of premie het loonbedrag nog opmerkelijk opvoeren :
lithograaf
f 41.—
lithogr.drukker
f 36.—
handzetter
f 31.20
machinezetter
f 35.52
boekbinder
f 31.20
betonwerker
f 29.76
opperman en grondw. f 24.96
timmerman
f 29.76
schilder
f 27.84
steenhouwer
f 30.15

stucadoor
f 36.90
behanger
f 29.28
meubelmaker
f 30.24
kleermaker
f 29,75
metaalbewerker
f 24.—
bakker
f 33. - f 34.50
banketbakker
f 31..
cacaoindustrie
f 26.
sigarensorteerder
f 27.36
besteller
f 27.40

Dat de loonen der meeste textielarbeiders bij die der
metaalarbeiders achterbleven, blijkt uit de opgaven van
Stork, (Z7) volgens welke die te Hengelo waren in :
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1865/69
f 5.50
f 5.—
f 8.—
f 7.—

bazen ` in de weverij
bontwevers
smeden
bankwerkers

1875/76
f 7.50
f 6.75
f 10.—
f 10.—

1888
f 9.-f 8.25
f 11.80
f 11.50

Voor de metaalbewerkers kwam daarbij in 1888 nog
een stukgeld, dat van f 0.50 tot f 3. per week bedroeg.
In de honger ontwikkelde metaalindustrie te Hengelo
werden ook honger daglooneis uitbetaald dan in die te
Enschede. In 1910 bedroegen ze voor arbeiders, die 150
dagen of langer in het bedrijf werkzaam waren geweest : (28)
Gieterij Arb. a.d. werktuigen Bankw. Modelor. Alg. totaal
1.935
2.14
2.29
1.90
Enschede 1.825
2.675
2.865
2.84
2.70
Hengelo
2.515

Ook de cijfers der uurlooneis (in centen) van metaalbewerkers van 21 jaar en ouder over het 2de halfjaar
van 1926 geven deze verschillen aan : (29)
Hengelo
Enschede

Geschoolden
67
51

Geoefenden
58
46

Ongeschoolden
52
44

Een zekere evenredigheid in technische hoogte en die
der looneis wordt door deze cijfers bevestigd. Bij de
textielarbeid zien we dan ook een andere verhouding in
de dagloonen der volwassen mannen, die meer dan f 1
per dag verdienden in het jaar 1910 : (29a )
Hengelo
Enschede

Metaalarb.
2.61
1.915

Textielarb.
1.725
1.75

Een beeld van de gemiddelde daglooneis van alle
arbeidenden in verschillende industrieën zal voor de
textielnijverheid met haar vele jeugdige en vrouwelijke
arbeiders natuurlijk ongunstig gekleurd zijn. De gegevens,
die daarvoor beschikbaar zijn, zullen we dan ook hier
niet aanhalen, doch ons bepalen tot die, welke de beweging der looneis in de textielindustrie voor bepaalde
groepen sinds 1914 aangeven (30),
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Zoo bedroeg in de Nederlandsche katoenindustrie het
gemiddelde :
weekloon :
een wever
een spinner
een spoelster

1914
12.57
12.65
7.19

1920
25.05
25.44
15.65

1923
26.07
27.65
15.44

en in één groote Twentsche onderneming :
in de spinnerij (man)
in de spinnerij (vs.)
in de weverij (m.)
in de spoelerij (vr.)

1914
11.30
9.45
11.90
9.15

1920/23
27.—
20.40
27.—
17.90

1928
23.E
17.35
23.-15.25

De laatste gegevens wijzen op een daling in 1928
sinds 1920123 van 15 0/o. Een drietal andere bronnen :
de cijfers der Rijks Verz. Bank, der Centrale Werkg.
Risicobank en van verschillende organisaties geven een
daling beneden het hoogste jaargemiddelde aan van 9,
17 en 15 Vo, terwijl de gemiddelde overeenkomstige daling
in 14 beroepsgroepen 16, 18 en 13 °lo bedroeg.
Betrekkelijk is dus de textielarbeider er niet slecht
afgekomen, vooral als men bedenkt, dat de textielnijverheid geheel onbeschut is, d.w.z. dat ze haar producten
op de wereldmarkt brengt. In 1922 werden de loonera
in de textielnijverheid te Enschede over de geheele linie
met 10 °10 verlaagd, waarop in 1923 tegen November
een nieuwe verlaging van die grootte werd aangekondigd, nadat de arbeiders hadden geweigerd mede te
werken tot een verlenging van den werktijd tot 53 uren
per week. Daaruit is het conflict ontstaan, dat in juni
1924 eindigde met een loonsverlaging van 7.5 °lo, waarna
echter weer verschillende verbeteringen intraden.
De hierboven aangehaalde Verslagen en Mededeelingen
geven ook de volgende cijfers vin den loonindex :
R.V.B. 1926 C.W.R.B.1926 Diverse gege,
vens 1928
1913=100
1913.100
1914=100
Textielindustrie
225
222
195
Over 14 beroepsgroepen
215
211
216
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De kosten van het levensonderhoud stegen daarbij
volgens de beschikbare gegevens in de jaren 1913 tot
1928 van 100 op 160 a 170 en de daling ervan in
1926-'28 sinds 1920-'22 bedroeg omstreeks 16 °lo.
Men mag daaruit weer vrij zeker besluiten, dat de loonsverbetering in de katoenindustrie van die in andere beroepsgroepen niet aanmerkelijk afwijkt en dat de ingetreden
daling evenredig is aan die der kosten van het levensonderhoud, waardoor dus het loon wel in nominalen,
doch niet in reëelen zin omlaag ging.
Volgens andere gegevens schijnen ook over de laatste
decennia door het verdwijnen der huisindustrie en de
technische ontwikkeling, waarbij steeds meer de stapelproducten als voornaamste artikel de betere weefsels
naast zich zagen treden, de stijging van de loonen der
textielarbeiders naar evenredigheid niet te zijn achtergebleven bij die in vele andere bedrijven (31) :
Gem. dagloon in guldens

1903
1.40
1. Aardewerk ind. enz.
3.28
2. Diamant ind. enz.
3. Boekdrukkerijen enz. 1.56
1.71
4. Bouwbedrijven enz.
1.68
5. Chemische ind. enz.
1.49
6. Hout, kurk, enz.
7. Kleeding en reiniging 1.07
1.80
8. Kunstnijverh.
1.32
9. Leder, wasdoek, enz.
1.41
10. Oer, steenk, turf.
1.41
11. Metaalbew.
1.85
12. Machine ind.
1.69
13. Scheepsbouw enz.
1.36
14. Papier, enz.
1.19
15. Textielnijv.
1.77
16. Gas en electr.
17. Voedings- en genotm. 1.55
1,885
18. Handel en verkeer
enz.
1.625
Alle groepen.

1913
1.67
2.79
1.81
2.00
1.965
1.745
1.235
1.785
1.43
2.155
1.665
2.125
2.075
1.655
1.46
2.185
1.745
2.115

1926
3.525
6.73
4.315
4.39
4.205
3.685
2.865
3.335
3.165
4.865
3.505
4.08
4.39
3.735
3.285
5.865
3.555
4.395

1.89

4.07

Stijging in 1926
in pct. sinds
1913
111
141
138
119
114
111
132
87
121
126
111
92
112
126
125
168
104
108

1903
151
105
176
156
150
147
167
85
139
245
148
120
159
174
176
231
129
133

115

150

Uit de statistiek der loonen van de volgens de Ongevallenwet verzekerde arbeiders in de textielindustrie in
1908(32) blijkt, dat de loonen te Enschede ook toen
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hooger waren dan elders in Twente of het gemiddelde
in den Achterhoek van Gelderland en in Noord-Brabant.
Het dagloon bedroeg gemiddeld (het eerste cijfer betreft
de arbeiders met f 1 of meer dagloon, het tweede het
algemeene gemiddelde) :
Spinners
vr.
m.
,Almelo
,,
2.15
1.45
Enschede
„
1.295
2.11
2.145 1.31
Hengelo
2.145 1.205
1.36
Overig Twente 2.08
2.08
1.36
I,
1.335
Geheel Twente 2.13
2.105 1.20
Geld. Achterhoek
--.-N.-Brabant
^^
^-

Wevers
m.
vr.
1.17
1.55
1.21
0.885
1.425
1.78
1.725 1.355
1.69
1.65
1.50
1.18
1,225 0.935
1.65
1.315
1.45
1.085
,...,
,.-_
-

---

-

-

Alg. totaal gem.
m.
vr.
1.56
1.18
1.255 0.95
1.75
1.41
1.555 1.205
1.73
1.215
1.61
0.96
1.195
1.50
1.22 0.915
1.66
1.315
1.515 1.055
1.28
1.155
1.05 0.725
1.445 1,11
1.27 0.725

Deze hoogere loonen voor de Enschedesche textielindustrie treden ook in 1890 uit de gegevens der Enquête
voor den dag(33) :
Hengelo
10.50
7.50
--4.25
6.r-

Almelo
11.30
5.05
6.85
4.05
4,80

Oldenzaal
10.50
5.50
6.65
4.28
6.50

8.35

8.15

6.70

6.70

13.50
7.75

9.50
8.25

8.25
7.-

4--

Enschede
Spinners
12.50
Wevers op 2 touwen 8.15
Wevers in 't algemeen 8.75
6.Spoelsters
7..Aanlappers
In de kraskamer

Sterkers
Calicotververs

Weber wees er op, dat de hoogte der loonen in eenzelfde beroep over verschillende plaatsen op vaak onnaspeurlijke gronden variëert.(34) Voor het hoogere peil
in de katoenindustrie te Enschede, dat ook spreekt uit
Duprez' opgaven(35), mogen we echter wel als oorzaken
aanwijzen de betere uitrusting en organisatie en de
hoogere intensiteit. De omgekeerde verhoudingen in de
metaal- en de textielnijverheid te Enschede wezen daar
ook op. „Als ik Enschedesche wevers had, zou ik ze
ook graag Enschedesche loonen betalen, bij mij komen
de arbeiders om uit te rusten", meende een textiel-
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fabrikant in een der kleine Achterhoeksche plaatsen voor
een kwart eeuw, niet zonder overdrijving en eenzijdigheid, maar toch ook niet zonder een grond van waarheid.
We zagen reeds, dat verscheidene arbeiders elders, die
zeker als productieve krachten niet de minste waren,
door de hoogere bonen naar Enschede werden gelokt(35a),
Daar de textielnijverheid zeer lang huisindustrie bleef,
gaf bij den overgang tot fabrieksnijverheid de handhaving van het oude loonstelsel, n.l. dat van stukloon,
geen bezwaren. Dit stelsel, oorspronkelijk geregeld naar
de hoeveelheid doek, nu ook wel naar bet aantal
picks, die de machine heeft geslagen, is dan ook het
algemeen heerschende, behalve voor hen, die buiten
het eigenlijke procedé staan, en b.v. sjouwerwerk verrichten. Ook pakkers, opmakers, ververs, enz. werken
vaak op uurloon, doch zij ontvangen dan veelal een
premie naar verhouding van waarde, gewicht of aantal
der verwerkte stukken. Bij zeer veel oplettendheid eischenden arbeid, als het koordsnijden, wordt wel een premie
betaald naar het aantal gaaf afgeleverde stukken, zooals
daartegenover, vooral bij fouten door onachtzaamheid,
boeten worden opgelegd, die veelal echter niet in verhouding tot de aangerichte schade staan. Bazen, die een
vast loon ontvangen, genieten vaak een toelage, evenredig aan de loonen, in hun afdeeling uitbetaald of aan
waarde of gewicht der productie daarin. Premiën aan
de arbeiders voor een hooge productie, volgens Shadwell
zoo billijk, omdat zij het meerdere voordeel onder beide
partijen verdeelgin, waren reeds in 1890 afgeschaft, daar
zij aanleiding gaven tot het overdragen van stukken aan
een anderen arbeider of het verantwoorden in een volgende
week. Slechts bij een enkele fabriek kwamen ze voor (36),
Enkele malen heeft een fabrikant in een afdeeling, waar
de prestatie hem te laag toescheen, wel groepsloon ingevoerd, doch dit bleven uitzonderingsgevallen. Loongin
of uitkeeringen in verhouding tot de bedrijfswinsten ontvangen de arbeiders niet. Een loon, daarop gebaseerd,
wordt bij de groote schommelingen in conjunctuur waarop
de prijzen der grondstoffen en die van het weefsel snel
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reageeren, niet mogelijk geacht, waar de arbeider gewoonlijk leeft van den Benen betaaldag op den anderen (37).
Bernays vernam (38) van de Gladbacher arbeiders, dat
zij aan het stelsel van stukloon de voorkeur gaven, omdat zij daardoor het loonbedrag meenden zelf meer te
kunnen beheerschen en minder onder toezicht stonden,
terwijl hun de tijd sneller voorbij ging. Dit laatste kan
de meening steun geven, dat bij intensiever arbeid aan
de machine voor eigen denken weinig ruimte overblijft,
waarop ook een star op het werk gerichte blik kan
duiden. Anderzijds geeft echter het stukloon veelvuldig
aanleiding tot onaangenaamheden, wanneer aan de
norm wordt getornd, indien de vaardigheid en dus de
productie grooter wordt, wat te Hengelo in 1928 nog
tot een wilde staking voerde.
Vrijwel openlijk toegepaste systemen — zooals het
Engelsche ca'canny — om de productie niet te hoog
op te voeren en daardoor het tarief te doen dalen,
vinden bij de Twentsche arbeiders geen georganiseerde
practijk.
Het gejakker, waartoe stukloon aanleiding geeft, en
de factoren, die daarbij buiten den wil van den arbeider
het loon soms doen terugvallen — wij denken b.v. aan
slechte garens bij het weven en vroeger vooral ook
wel het lange wachten op boonren of cops —, heeft
de arbeiders ertoe gebracht te trachten, een zekere norm
gesteld te zien in de richtloonen, waaronder zij verstonden
bedragen, die een „volwassen en ijverig" arbeider zou
kunnen verdienen. In 1919 was dat o.a. voor den spinner op f 30, voor den witwever op f 24 gesteld. In
1920 werden die bedragen aanmerkelijk verhoogd, voor
den gewonen geoefenden fabrieksarbeider bij een 48urige werkweek op f 27 a f 28 ( 39). De uitlegging, die
aan de woorden „volwassen en ijverig" gegeven moest
worden, gaf reeds spoedig meeningsverschil. Meenden
de arbeiders, dat tot die groep bijna alle volwassenen
gerekend konden worden, de fabrikanten oordeelden
daarover anders en in de praktijk is aan deze richtloonen
dan ook door verscheidenen niet de hand gehouden.

224

HET LOON

Te grooter verscheidenheid heerscht nu, daar te Enschede
geen collectieve arbeidsovereenkomst in de textielnijverheid bestaat. In 1929 vroegen „Unitas", „St. Lambertus"
en „De Eendracht", om weder de loonen samen te
vatten in een richtloonstelsel, hoewel zij haar voorkeur
uitspraken voor een minimum-loonregeling, welke de
federatieve groepen uitsluitend wenschelijk achtten. Bij
de gevraagde regeling van het richtloon zou 80 °lo der
arbeiders de loonnormen moeten halen en 10 °/o daarboven en daarbeneden gaan.
De ontevredenheid over loonsverlaging kan soms
een redelijken grondslag missen, wanneer n.l. het stukloon wordt verlaagd, dat aanvankelijk was vastgesteld
bij het invoeren van nieuwe machines of het vervaardigen van een ongewoon soort weefsel, wat bij allengs
grootere geoefendheid tot ongewoon hoog loon zou
leiden. In de andere gevallen echter komt de arbeider
er nog eer toe, de bedrijfsuitkomsten na te gaan van
textielfabrieken, die balansen publiceeren, en daaruit dan
generaliseerend te besluiten, dat de noodzakelijkheid niet
aanwezig is, doch dat het arbeidsloon de sluitpost is
van de bedrijfsrekening, waarbij loonsverlaging het eerste
middel is, om de rentabiliteit op te voeren. Het is niet
onwaarschijnlijk, dat de arbeider daarin vroeger niet
geheel mistastte, want eerst sinds een zestiental jaren
schijnt men hier in navolging van de Ver. Staten met
de kostprijzenberekening op den goeden weg te zijn (40).
Zeker was dit wel zoo in de tijden, toen techniek en
organisatie nog de lenigheid van later misten en elke
langdurige depressie in de eerste plaats op loonsverlaging de aandacht richtte. Het ernstige karakter, dat
loonconflicten tegenwoordig kunnen aannemen, werkt
er nu toe mede, dat tot verlaging niet lichtvaardig wordt
be sloten.
Wisselink noemt de katoenindustrie een zeer arbeidsintensieve industrie en stelt de loonfractie in de kostprijzen der producten van de in serie produceerende
spinnerij-weverij in de Vereen. Staten voor normaal
drukdoek uit middelnummer garens in 1926 op ongeveer
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35 :pCt. Door de hooge loonen zal in de Vereenigde
Staten, ondanks de ver doorgevoerde arbeidsbesparingen, die er zijn toegepast, o.a. door het gebruik
van goede grondstoffen, automatiseering en specialiseering, de loonfactor in Twente lager zijn dan in
Amerika (41),
Daarmee stemt overeen een berekening van Van der
Sluis(42), die uit de verslagen der vroegere Kamer van
K. en F. te Enschede door vergelijking der waarde van de
productie en de uitbetaalde loonbedragen tot de slotsom
kwam, dat de loonfactor van 1900 tot 1920 daalde van
19.1 tot 12.3 pCt. Hij zag daarbij echter over het hoofd,
dat verscheidene weverijen in Enschede haar garens
buiten die stad kochten en dus in het totaal loonbedrag
een deel der spinloonen ontbrak, terwijl het drukken
ook wel buiten Enschede plaats had, waardoor de
loonfactor ook honger dient te worden gesteld, misschien
wel aanmerkelijk, als we in het oog houden, dat Wisselrok
aanneemt als loonfactor in de Vereen. Staten voor het
spinnen (in fracties van den garenkostprijs) 10-30 pCt.,
voor het weven (in fracties van den weefselkostprijs)
8--35 pCt., en voor de finishing 30-50 pCt. der bewerkingskosten.
Stellig geven Van der Sluis' berekeningen de bevestiging, dat de machine meer en meer den arbeid van den
mensch overneemt, terwijl daarnaast de arbeidsintensiteit
sneller kan zijn toegenomen dan het loon. Anders zou,
ondanks het naar verhouding het sterkst toenemen van
het aantal spindels, zijn loonfactor niet zoo zijn gedaald.
Of echter door die daling een verlaging van 10 pCt.
der loonen een zaak van niet groot gewicht zou zijn,
is niet zoo zeker. Zelfs al had zij, naar hij meent, slechts
een prijsverlaging van 14 pCt. van het product ten gevolge in het algemeen, dan moeten we daarbij in het
oog houden, dat de loonfactor voor elke soort weefsel,
en bij eenzelfde soort voor iedere fabriek, uiteenloopt
en ook, dat juist die kleine marge een belangrijk deel
der bedrijfswinsten vormt.
Minder bezwaarlijk zou dan nog zijn de bijdrage van
15
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1V2 pct. van het loon in een fonds tot het geven van
een kinderbijslag van i 1 per week voor elk kind beneden 14 jaar, te beginnen met het derde kind, waarvoor
van de zijde der confessioneele vakvereenigingen propaganda wordt gemaakt, doch waarvoor de niet-confessioneele vakorganisaties weinig gevoelen, daar zij er verlaging
van het loonpeil door voorzien.
Van de eerste decennia der ontwikkeling van huisweverij tot fabrieksnijverheid dagteekent de eerste poging,
om het bestaan van oude arbeiders eenigszins onafhankelijk
te maken van weldadigheid of familiezin. Dit doel werd
in 1882 nagestreefd, toen door een gift uit de nalatenschap
van H. J. van Heek ad i 25.000 het mogelijk werd
geacht, aan het Alg. Ziekenfonds, dat van 1867 dateert,
een Pensioenfonds te verbinden( 43), hetwelk door vaste
bijdragen van fabrikanten en werklieden zou worden
in staat gesteld arbeiders op hun 70ste jaar of bij eer
ingetreden invaliditeit vaste uitkeeringen te doen. Daar
het fonds niet wiskundig was opgezet, dreef het de
contributies weldra bezwarend op en toen dan ook van
Rijkswege ouderdomspensioenen werden uitbetaald, is
men tot liquidatie overgegaan. In 1927 waren er nog
pl.m. 200 ouden van dagen, die er een wekelijksche
uitkeering van gemiddeld f 1.75 uit trokken. Enkele
ondernemers keeren zelf aan hun oude arbeiders wel
pensioenen uit. Zoo is bij één de gewoonte, dat voor
elk jaar dienst het pensioen 12 ct. per week bedraagt,
bij een ander ontvangen oude arbeiders „als zij het
noodig hebben", een wekelijksche uitkeering van f 5
tot f 8, in een derde geval van f 2. Een recht op
pensioen, zooals aan een enkele textielfabriek te Hengelo,
bestaat te Enschede echter niet in de textielbedrijven.
Niet meer valide arbeiders beginnen dan ook wel een
kleinen handel, vaak in manufacturen, waarbij de vroegere werkgever hen begunstigt bij den aankoop van
weefsels met gebreken, die voor den regelmatigen handel
niet geschikt zijn. Het behoeft bij deze omstandigheden
echter niet te verwonderen, dat de vakvereenigingen ook
een pensioenregeling op de lijst van haar wenschen hebben.
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Daar de afzet van katoenen manufacturen nauw
samenhangt met marktconjuncturen, kan het niet anders,
of crises in het bedrijs zijn er vaak voorgekomen.
Wel gaf oudtijds het half-agrarisch bestaan den wever
gelegenheid, op de inkomsten van den akker te steunen,
als in de textielnijverheid weinig werk was, doch reeds
in de 40er jaren der 19de eeuw werden aan de openbare kassen in de toen heerschende crisis zware eischen
gesteld(44). De groote crisis kort na 1860 viel gelukkig
samen met den spoorwegaanleg en den wederopbouw
der stad na den brand. Heilzaam was tevens voor
Enschede, dat het zich steeds ook op de binnenlandsche
markt was blijven richten en daardoor niet zoo gevoelig
was voor iedere malaise op Java, zooals het nu bij de
groote verscheidenheid van markten door het verlies
van een enkele niet over de geheele linie doodelijk
wordt getroffen(45). In de groote crisis tijdens den laatsten oorlog was voor het eerst weer een algemeene
sluiting der fabrieken noodig. Slechts een klein deel der
fabrieksarbeiders kon toen werk vinden bij ontginningen,
die o.a. door de fabrikanten-grondbezitters werden
ondernomen. Dat men het gevaar dier eenzijdigheid van
het economisch bestaan ook voor de gemeente-financiën
zich bewust is, bewijst het bestaan van een gemeentelijk
suppletiefonds. (Zie blz. 80.)

II. VROUWENARBEID.

Van ouds behoorde het spinnen tot de vrouwelijke
huisvlijt en in Twente blees het dit op vele plaatsen
tot in de 19de eeuw. Daar de vrouw op de kleine
zandboerderijen ook vaak een belangrijk aandeel in de
agrarische werkzaamheden had, viel het haar niet zwaar,
ook in de steeds meer handen vragende huisindustrie
mede te arbeiden, vooral waar het de lichtere werkzaamheden betrof als haspelen, spoelen, kammenrijgen,
enz., en bij de ontwikkeling tot fabrieksnijverheid trad
zij mede over in de groep der fabrieksarbeiders. Hoewel
bij de Enquête in 1890 de meeningen niet eenstemmig
waren omtrent de vraag, of de verbeterde machines,
waarbij intelligentie en oplettendheid belangrijker factoren
waren dan kracht, het aantal vrouwelijke arbeidskrachten
in de fabrieken hadden vergroot, is het wel waarschijnlijk,
dat sinds de verdwijning der handweefgetouwen, die
zware lichamelijke eischen stelden, haar aantal bij het
eigenlijke weefproces was toegenomen. Dat daarbij het
aantal gehuwde vrouwen in de Enschedesche fabrieken
hoog was, mogen we besluiten uit de opgave, dat iri
1890 onder de 395 R. K. fabrieksarbeidsters 49 waren
gehuwd, of 12.4 pCt.(' ). Bij het onderzoek in 1908 en
1909 bleek het aantal dezer in de geheele Nederlandsche
textielindustrie, n.l. 1324, grooter dan in een onzer andere.
Het bedroeg 31.3 pCt. van het totaal aantal gehuwde
vrouwen, die in fabrieken arbeidden( 2 ).
In fabrieken waren werkzaam(3)
Aantal geh.
vrouwen
Stad en Ambt Almelo
Enschede en Lonneker
Hengelo
Borne, enz.
Overig Overijsel

186
405
14
189
175

Perc. v/h totaal
personeel boven
16 jaar
4.50
4.39
0.30
3.26
1.65

Id. v/h vr. pers.
boven 16 jaar
12.13
13.81
1.53
9.90
15.98
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Het lage cijfer voor Hengelo vond hierin zijn oorzaak,
dat daar door de fabrikanten gehuwde vrouwen alleen
bij uitzondering tot de fabrieken werden toegelaten,
zooals ook in de wolfabrieken te Tilburg en in enkele
kleine Twentsche industrieplaatsen. In Enschede, Almelo,
Neede, Rijssen en Friezenveen bestond dit principiëele
bezwaar niet( 4 ).
Het veelvuldig voorkomen van gehuwde vrouwen in
de katoenindustrie maakte, dat Overijsel het hoogste
percentage aanwees, n.l. 2.79 gehuwde arbeidsters op
elke 100 in de industrie werkzame personen boven 16
jaar. Te Enschede en Lonneker bedroeg dit, zooals we
zagen, 4.39 ten honderd( 5 ).
Van de groep gehuwde vrouwen, weduwen, gescheiden
of verlaten vrouwen en ongehuwde moeders waren de
leeftijden te Enschede en Lonneker :( 6 )
Beneden 20 jaar
van 20-29 jaar
van 30-39 jaar
van 40-49 jaar

3
216
148
59

20
van 5064 jaar
van 65 jaar en ouder 5
13
onbekend
,.... F....,
Totaal : 464

De sterke daling boven den 40 jarigen leeftijd wijst
er op, dat velen, die na het huwelijk in de fabriek
bleven, daaruit verdwenen, toen de gezinsinkomsten
door de opgroeiende kinderen werden versterkt. Men
moet echter ook rekening houden bij het beoordeelen
dezer cijfers met de omstandigheid, dat niet alle gehuwde arbeidsters het geheele jaar door arbeidden, doch
velen als z.g.n. noodhulpen invielen voor arbeiders, die
om ziekte of andere omstandigheden afwezig waren.
Zoo werden er in 39 weverijen in Overijsel naast 224
gehuwde arbeidsters, die geregeld arbeidden, 65 gehuwde noodhulpen geteld (7).
,,,Als reden voor den fabrieksarbeid gaven te Enschede
""
en Lonneker van 450 gehuwde vrouwen op :
Onvoldoende of geen verdiensten van den man 156
Om vooruit te komen 71
78
Onderhoud familielid
Voor huisinrichting na huwelijk 44
25
Geen kinderen
Andere of onbekende reden 14
17
Om schuld af te lossen
Wed., gescheiden of verlaten 45
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Vooral onder haar, die als reden opgaven : „Geen
kinderen", kwamen er voor, die, van jongsaf gewoon
ter fabriek te gaan, den fabrieksarbeid aantrekkelijker
oordeelden dan het huiselijke werk, zonder daartoe,
zoomin als de groep, die het deed om vooruit te komen,
door den nood gedwongen te zijn ( 8 ). Dwang van de
zijde van den fabrikant werd in geen enkel geval geconstateerd, doch de opvoering der intensiteit van het
bedrijf zal er wel toe hebben geleid, dat, zooals dan
ook in 1890 werd getuigd, sommigen een geoefend
arbeidster niet gaarne zagen vertrekken (9).
Het aantal arbeidskaarten, dat ten stadhuize te Enschede
voor gehuwde vrouwen werd afgegeven, bedroeg in :
1912
1914
1916

745
1140
1402

1918
1925
1926

951
828
805 (geldig op 3.1 Dec.)

Zonderen wij de hooge cijfers der abnormale oorlogsjaren uit, en houden we rekening met den groei van
de industrie en de bevolkingstoename, die van 1912 tot
1926 ongeveer 30 pCt. bedroeg, dan wijst dit wel op
een relatieve daling van den arbeid der gehuwde vrouw
in de industrie over die jaren.
Voor de textielnijverheid wijzen de volgende cijfers
op een betrekkelijken achteruitgang van den arbeid van
vrouwen en meisjes te Enschede en Lonneker (lo),
Totaal aantal
1901
1906
1913
1925
1926
1927

6744
8409
10081
12134
12665
13331

arb.

Idem vrouwel. arb. Per 100 van het totaal
2368
2936
3599
4027
4092
4368

35.1
34.9
35.7
33.2
32.3
32.8

Mogelijk is de confectie-industrie, die zich in en na
de oorlogsjaren snel heeft uitgebreid, niet vreemd aan
deze daling, daar zij veel arbeidsters trekt.
Voor verschillende textielcentra in het Oosten van
land bedroegen de cijfers, die de verhouding aangeven
der vrouwelijke werkkrachten in de katoennijverheid
in 1927 :
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Totaal aantal arb. Id. vrouwel. arb. Per 100 van het aantal
32.8
4368
Enschede en Lonn. 13331
1779
41.1
4333
Hengelo en Borne
30
4030
1209
Almelo
1962
Overig Twente
32.6
6055

Het hooge percentage voor Hengelo met Borne is te
opmerkelijker, omdat in de eerste plaats daar de gehuwde
vrouw wordt geweerd. Dit versterkt te meer den indruk,
dat te Hengelo een betrekkelijk grooter aantal vrouwen
naar de textielfabrieken gaat onder invloed van de groote
metaalnijverheid, die de manlijke arbeidskrachten trekt,
een verschijnsel, dat o.a. Wisselink in Nieuw-Engeland
ook waarnam (1),
Nemen we tot een vergelijking van de textielplaatsen
voor het aantal arbeiders, werkzaam in Industrie en
Handel, de gegevens over 1928 (die over 1927 wijzen
voor Enschede een plotselinge daling aan, welke het
vermoeden wekt, dat ze niet juist zijn) dan kunnen
we uit de cijfers van het verslag der Kamer van K.
en F. voor Twente over 1928 het volgende overzicht
opstellen, waarin het lage percentage textielarbeiders
te Hengelo door de metaalindustrie is te verklaren :
Totaal aantal Id. in de textiel- Per 100 van
arb. in handel
nijv. 1927
de eerste groep
en ind. 1928
Enschede en Lonneker
Hengelo en Borne
Almelo ..
Overig Twente .

21888
12173
8753
11013

13331
4333
4030
6055

60.9
35.5
46.1
54,9

Wat de gevolgen van den vrouwenarbeid aangaat
in de Twentsche en Geldersche spinnerijen, weverijen
en tricotagefabrieken, luidde het oordeel bij de onderzoekingen in 1908 en 1909 betrekkelijk gunstig. In
17 pCt. der gevallen was echter bij de bevalling niet
meer dan 4 weken er voor, en in 18.7 pCt. niet meer
dan 6 weken er na gerust. In de overige was de arbeid
gemiddeld 3 maanden er voor en daarna neergelegd (11).
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In de katoenafvalfabrieken waren de toestanden
ongunstiger en bedroegen de percentages 37 en 47 van
resp. 4 weken er voor en 6 weken er na als rustpoos.
Op enkele vrouwen, die in de fabriek bezigheid
vinden, die meer afleidt, of welke het leven in een groote
gróep meer aanlokt dan dat in het gezin, kan de
fabrieksarbeid psychisch van gunstigen invloed zijn, doch
het economisch besef, het hoogere verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van het gezin, die vele gehuwden
naar de fabriek voert, zal haar, vooral bij stukloon,
licht tot overmatige inspanning brengen ('12).
Ook het moreele gevaar is niet denkbeeldig, al geldt
niet meer de opmerking van 1890 betreffende de onvoegzame kleeding der vrouwen, welke niet het minst in de
spinnerijen in Almelo en Enschede opviel ( 13). De jarenlange fabrieksarbeid kan haar daarbij een verruwing hebben
gegeven, die voor de jongeren geen goed voorbeeld is.
Voor vele vrouwen moet de verzorging van het gezin
naast den fabrieksarbeid een zware taak zijn, ook al
wordt er door Benige hulp ten deele in voorzien. Van
de 1230 gehuwde arbeidende vrouwen, die het onderzoek in 1908 en 1909 in Gelderland en Overijsel hoorde,
en die tevens het geheele of bijna het geheele huiswerk
verrichtten, klaagden 42.5 pCt. over vermoeidheid, hoofdpijnen, bloedarmoede, enz. Van de 419, die alleen
fabrieksarbeid verrichtten, klaagden slecht 32.5 pCt. en
de eerste groep bracht ernstiger klachten tot uiting dan
de tweede. Van gehuwde vrouwen, die in Overijsel en
Gelderland staande den arbeid verrichtten, klaagden
39.7 pCt. van hen, die zittend arbeidden, 34.1 pCt. De
textielarbeid, die overwegend staanden arbeid vordert,
bezit daardoor dus een ongunstigen factor voor de
lichamelijke gesteldheid. Vooral beenzwellingen, rugpijnen
en menstruatiestoornissen traden bij de eerste groep op(14).
Ook op het gezinsleven moet de arbeid der gehuwde
vrouw zich ongunstig uiten. Wel worden de gezinsinkomsten ruimer, maar een groot deel daarvan gaat
toch weer door noodzakelijke hulp ( 15) of door afwezigheid van de zorgende hand der huismoeders verloren :
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„Drinnen wallet die zuchtige Hausfrau '
„Lind mehrt den Gewinn mit ordnendem Sinn.”
Wel kregen de onderzoeksters in 1908/09 niet den
indruk, dat drankmisbruik van den man er door werd
verhoogd of veroorzaakt( 16), doch waar de huiselijkheid
lijdt, wordt eer daarbuiten gezelligheid gezocht, al kan
remmend gewerkt hebben, dat juist in de gezinnen,
waar de huisvrouw naar de fabriek gaat, dit vaak
geschiedt uit economische overwegingen, die niet alleen
op vermeerdering van inkomsten, doch ook op vermijding van uitgaven bedacht zullen zijn. Verder zal de
vrouw, waar zij een belangrijk deel der gezinsinkomsten
verdient, in die gezinnen ook licht op dien grond zich
sterker kunnen doen gelden tegenover herbergbezoek
van haar echtgenoot.
Het reeds meermalen genoemde onderzoek licht ons
in, dat van de gehuwde fabrieksarbeidsters te Enschede
en Lonneker het loon in percenten van het gezinsinkomen
bedroeg :
3
1020 0/0
0 /0
23
3040
70
112
4050
°/039
20-30

°/,,

°/,

50-60

•

60-70 °/05
4
7080 °/0
80-90 °I0
......
90-100 'A
1
100 (/o

Dat bij de meesten alleen de economische noodzakelijkheid dreef tot den fabrieksarbeid, bleek niet alleen uit de
hiervoor reeds vermelde antwoorden, doch ook uit veler
opmerking, dat zij liever thuisblijven zouden, indien de
man i 12 per week zou verdienen( 17) en zij erkenden,
dat de huishouding ongezelliger, ongeregelder en duurder
was. Toch verkeerden zij nog in de gunstige omstandigheid, dat zij meer dan in vele andere bedrijfstakken
hulp voor haar gezin hadden. In Enschede was slechts
15.8 pct. dier gezinnen daarvan geheel verstoken en
werden de volgende omstandigheden genoteerd( 18 ) :
Door geh. vrouw zelf
62
Wasch buitenshuis
74
Hulp voor koken of het eten 20
Wasch en eten buitenshuis 75

Hulp van familielid in huis 40
Hulp van vreemde in huis 4
Geheel door familielid
63
54
Woont bij anderen in
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In 1911 werd door de Inspectie van den Arbeid een
nader onderzoek ingesteld naar de verzorging der kinderen
van de fabrieksarbeidsters. Voor zoover de vrouwen,
over wie het onderzoek van 1908-09 had geloopen, en
die nog naar de fabrieken gingen, thuis werden bezocht,
werd den indruk verkregen, dat de kleinsten in den
regel goed verzorgd werden, 't zij thuis door familieleden, 't zij door buren, doch dat dit bij de grooteren
te wenschen overliet. Van de 95 vrouwen, die werden
bezocht, ging een deel alleen ongeregeld, als noodhulp,
naar de fabriek. Omtrent die verzorging bleek :
Aantal
moeders
95

Idem
kinderen
180

Thuis verzorgd Buitenah. idem Onverzorgd
vold. onvold. overdag geheel
69
30
40
17
15

Het totaal aantal in de fabrieken arbeidende moeders
te Enschede en Lonneker bedroeg in 1908-09 : 259 met
461 kinderen. Naar den maatstaf van 1911 zouden
daarvan zijn geweest :
Thuis voldoende verzorgd
Geheel buitenshuis verzorgd
Overdag
Onvoldoende verzorgd
Zonder toezicht

177
44
125
77
38

Een rapport, door B. en W. van Enschede uitgebracht in 1921, bevat de volgende gegevens betreffende
172 gehuwde Fabrieksarbeidsters met kinderen, welke in
die gemeente woonden
Aantal kinderen beneden den leerpi. leeftijd
schoolgaande kinderen
Gezinnen met niet- en wel schoolgaande kinderen
Idem met alleen schoolgaande kinderen

147
163
34
55

Van deze kinderen werden verzorgd :
Thuis door familie
Idem door betaalde hulp
Buitenshuis door familie
Idem door vreemden

104
12
74
44

Door broertjes of zusjes
31
Onverzorgd na schooltijd 38
Ziek of gebrekkig
7

Het rapport komt tot 132 kinderen, die, daar ze niet
door familieleden werden verzorgd, op eenigerlei wijze
voor de zorg van gemeentewege het eerst in aanmerking
zouden kunnen komen. 49 kinderen daarvan gingen nog
niet naar school.
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Wat de geboorte- en sterftecijfers aangaat, werden
in 1908-09 bij het onderzoek in Enschede en Lonneker
omtrent 320 fabrieksarbeidsters met kinderen de volgende
gegevens verzameld :(19)
Miskramen
Geboren
Dood geboren of enkele uren geleefd
Levend geboren
Kinderen nog in leven
Overleden (inclusief dood geboren)
beneden 1 jaar
ft
1-4 jaar
ft
boven 4 jaar
ft

71
859
36
823
592
267
142
36
33

De volgende cijfers geven den indruk, dat bij den
ingespannen en langdurigen arbeid der gehuwde textielarbeidsters de natuurlijke voeding der zuigelingen meer
dan elders vervalt en dat, daar kunstmatige voeding
alleen bij oordeelkundige en goede toepassing de natuurlijke kan vervangen, het hooge aantal sterfgevallen beneden 1 jaar mede kan worden toegeschreven aan dezen
misstand.
Overzicht der zuigelingenvoeding door fabrieksarbeidsters naar de districten der Arbeidsinspectie :(20)
District :
Natuurlijk
Gemengd
Kunstmatig

I en
II III

IV

V

VI VII VIII IX

Het Het Oostel.
Rijk Text. distr.

45.2 75.5 71.4 60.3 59.3 67.4 53.6 73.2 61.5
26.5 10.6 9.9 20.4 3.2 9.9 17.3 6.7 14.7
28.3 13.9 18.7 19.3 37.5 22.7 29.1 20.1 23.8

47.9
19.4
32.7

Alleen in distr. I en II (Limburg, Brabant en Zeeland)
was dus het percentage der op natuurlijke wijze gevoede
.
kinderen lager.
Van geboorte en sterfte onder de kinderen van 1208
gehuwde fabrieksarbeidsters in het 7de en 8ste district
(Gelder!. en Overijsel) geven de volgende cijfers eenigen
indruk :(20a)
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^a

^

^,

Ei 40
^ N ^ N^

Overleden per 100 levend
geborenen
per 100
1-4
tot
levend
1 jaar
jaar

^

áá^,
0,)

^a

Conservenfabr.
Steenfabr.
Wasscherijen
Lompensort.
Papierfabr.
Katoenafvalfabr.
Jutefabr.
Overige
textiel
Capsulen
fabr.
Overige
bedr,
Totaal:

094

.u) °' 0
^ao

geborenen

7.1
5.6

9.9
7.1

8.2
3.7

21.9
19.1

8.6
5.7

34.3
27.4

4.3
4.1
4.0

7,8
7.4
4.0

3.3
5.7
7.6

19.5
18.1
20.3

11.2
16.9
9.8

35.3
39.8
38.3

3,9
3.8

11.7
1.0

2.7
6.8

27.3
18.6

9.1
10.4

47.3
33.3

2.6

6.2

4.1

19.4

6.4

28.8

3.3

5.5

1.9

20.8

8.9

32.7

3.7
3.6

4.9
6.7

3.8
4.3

11.3
19.4

19.3
8.3

35.3
31.4

In deze rijen maken de cijfers voor de katoenindustrie,
behalve in de afvalfabrieken, betrekkelijk geen ongunstigen indruk. Het opvallend lage geboortecijfer herinnert
eraan, dat de textielindustrie wordt beoefend in milieus,
waarin de nieuwere denkbeelden zich meer hebben
verspreid, en zich o.a, geuit in de rationaliseering van
het geslachtsleven. Een andere factor echter, die aan
deze cijfers in dit opzicht wel wat van hun waarde
ontneemt, is de omstandigheid, dat in het textielbedrijf
zeer veel jonge gehuwde vrouwen arbeidden, bij wie
dus het gezin nog niet volledig is gevormd. Dat in deze
betrekkelijk welgestelde gezinnen toch nog 19.4% der
sterfte van zuigelingen beneden het jaar werd gevonden,
acht de Enquéte echter bijzonder hoog. In Amsterdam
bedroeg dit voor de laagste welstandsgroep in 1891.--'94
slechts 17°/ 0. De welstandsverhooging door de meerdere
inkomsten woog dus niet op tegen de nadeelen, die de
verzorging der jonge kinderen door dien arbeid ondervond.
Dit vindt ook bevestiging in de statistiek der sterfte
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van kinderen beneden het jaar in de perioden 1880—'84
en 1904—'08, vergeleken met die van de kinderen van
fabrieksarbeidsters te Enschede en Lonneker, al was
ook het gemiddelde cijfer daar lager dan de meeste
van 29 fabrieksplaatsen aanwezen. (21)
Sterfte beneden het jaar per 100 levend geborenen :
1880.—'84
Enschede 14.23
Lonneker 10.63

1904^—'08
10.86
11.89

Fabrieksarbeidsterskinderen
17.25

De Sterfte-Atlas van Nederland over 1860—'74 geeft
voor het gemiddelde aantal levenloos aangegeven per
1000 geboorten :
Almelo (stad)
Hengelo
Enschede
Oldenzaal

55.88
63.26
56.34
68.38

• Lonneker
Losser

District Almelo
Prov. Overijsel

58.03
69.95
59.98
56.13

Zou hierbij eenigszins tot uiting komen, dat in de
achterlijke dorpen de physieke terugslag van den vrouwenarbeid het duidelijkst bleek ? Daar had de handweverij
zich het meest gehandhaafd, voor welke de vrouw evenals
op den akker een onmisbare kracht was. Dit wint aan
waarschijnlijkheid, als we zien, dat deze cijfers te Haaksbergen tot 69.69 en te Weerselo tot 71.72 stegen. Het
gemiddelde voor Nederland was 52.44 en in Gelderland,
dat het hoogste provinciale cijfer aanwees, 57.19. Uit
de tabellen in het hoofdstuk Gezondheid opgenomen
blijkt wel, dat over de jaren 1927—'28 deze cijfers
voor Enschede echter nog niet steeds gunstig zijn in
verhouding tot die van Nederland en Overijsel. De
fabrieksarbeid moge dus een verbetering hebben gebracht,
in ieder geval was die slechts betrekkelijk.
Berekenen wij uit de gegevens van het gemeenteverslag te Enschede het aantal sterfgevallen beneden
1 jaar per 100 overledenen en vergelijken dit met de
overeenkomstige cijfers van de statistiek der sterfte over
1928 dan blijkt Enschede tegenwoordig wel een gunstig
gemiddeld cijfer te kunnen tonnen wat de algemeene
zuigelingensterfte betreft;
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1922
1923
1924
1925
1926
1927

Enschede
8.30
7.98
8.00
10.47
11.04
8.66

Nederland
13.98
13.49
14.54
13.58
13.93
12.49

Per 100 levend geborenen bedroeg de zuigelingensterfte :
1925
1926
1927

Enschede
3.51
3.88
4.76

Nederland
5.84
6.11
5.87

Deze cijfers bewijzen echter niets omtrent de tegen
woordige sterfte onder de kinderen van fabrieksarbeidsters, daar reeds in vorige groepen van jaren Enschede
beneden het gemiddelde bleef voor Nederland : (21a)
Sterfte beneden het jaar per 100 levend geborenen:

Enschede
Nederland

1880-1884
14.23
19.09

1904-1908
10.86
12.63

Het is wel opvallend, dat, ondanks den veel voorkomenden arbeid van gehuwde moeders, te Enschede
geen crèche wordt gevonden. Wel zijn vroeger Benige
malen plannen gevormd, o.a. reeds in de 80er jaren (22),
doch blijvend is er nooit iets uit voortgekomen. Het
bezwaar, dat de kinderen reeds vroegtijdig behoorlijk
gekleed en gewasschen moesten worden gebracht, deed
zeker te Enschede de voorkeur geven aan het toezicht
van buren of familieleden, in het bijzonder van de
laatste, omdat het eergevoel, om naar buiten met de
kinderen net voor den dag te komen dan het minst
gevaar liep, gekwetst te worden (23).
Ook het bewaarschoolwezen is er slechts langzaam
ontwikkeld. Tot voor kort bestond er slechts één school,
die door de gemeente werd onderhouden en één
bijzondere. Toen de oude school onlangs door de gemeente naar een nieuw gebouw werd overgebracht, was
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aanvankelijk een herhaalde oproeping noodig, voor alle
plaatsen bezet waren (24). Met de aangiften voor de twee
fröbelklassen mede meldden zich echter in 1927 reeds
183 gegadigden aan, waarvan in de wijk Pathmos de
meesten : 66 voor 34 plaatsen. In totaal ontvingen in
1927 aan de openbare inrichtingen en de R. K. school
434 kinderen bewaarschoolonderwijs. Hoevele moeders
van die kinderen fabrieksarbeid verrichtten, is niet bekend. Bij een onderzoek in 1921 bleken slechts 8 van
zulke kinderen de openbare en 2 de R. K. bewaarschool
te bezoeken.
De wijduitgebouwde stad maakt een concentratie der
verzorging van die kinderen bezwaarlijk. De gemeente
heeft echter den laatsten tijd drie bewaarscholen gebouwd, al achtten enkelen het bezwaar niet denkbeeldig,
dat daardoor den fabrieksarbeid der gehuwde vrouw,
die ongewenscht is, een belemmering uit den weg
wordt geruimd. Dat die arbeid niet steeds uit directen
nood wordt opgenomen, bleek ook bij dit onderzoek,
waarbij een gezinsinkomen (zonder dat der vrouw) werd
genoteerd in :
6 gezinnen van f 700—f 1000
E 1000—f 1500
116
„
,,
f 1500—E 2000
40
„
,,
f 2000—f 2800
„
9
„
f 4000
1
,,
,,
Daarbij waren er 23, waarvan het gezinsinkomen
f 1500 of meer bedroeg, en van welke de kinderen
door fabrieksarbeid van de moeder als onverzorgd
waren te beschouwen.
In het oog vallende verwaarloozing komt te Enschede
echter niet veel voor. Het rapport van B. en W. van
1921 vermeldt dan ook, dat in de 196 bezochte gezinnen er slechts bij 4 slordigheid en bij 1 kinderver
waarloozing was te constateeren, De secretaresse van
den Voogdijraad te Almelo was zoo vriendelijk, mij op
mijn verzoek het volgende overzicht te verstrekken
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betreffende het aantal kinderen, die te Enschede wegens
wangedrag der ouders aan de ouderlijke macht werden
onttrokken :

1926
1927
1928

Aantal kinderen

Afkomstig uit :

7
8
11

2 gezinnen.
4
,,
4
,,

Ook her schoolverzuim is te Enschede gering. Reeds
tientallen van jaren voor de Leerplichtwet tot stand
kwam, bestond deze te Enschede in de praktijk van
het leven, daar niemand tot de Fabrieksschool — en
dus tot de fabrieken — werd toegelaten voor zijn
18de jaar, indien hij of zij niet aan de eischen
tot toelating dier school voldaan had. Enschede maakte
dan ook in 1890 bij de Enquéte een zeer gunstigen
indruk op dit gebied, wat van Lonneker en Almelo niet
kon worden gezegd(25 ). Het absolute schoolverzuim —
in 1924-27 waren dit 18 gevallen --- kwam dan ook
bijna geheel ten laste van de bewoners van vreemde
woonwagens. Onwettig geachte relatieve verzuimen
werden geconstateerd in :
1924 115 gevallen
1926 161 gevallen

1925 134 gevallen
1927 197 gevallen

In 1927 werden echter alleen in de achterbuurt de
Krim 69 van die gevallen aangegeven, terwijl ook de
nieuw-ingekomen Drentsche gezinnen veel moeite gaven.
De verzuimen der meisjes — door de hulp, die zij in de
huishouding boden — vormden natuurlijk de meerderheid.
Over het algemeen is het maatschappelijk aanzien der
in de fabrieken arbeidende vrouw niet groot. Marie
Bernays (26) vertelt, dat zij als zoodanig te Gladback
slechts met moeite van een bakkersvrouw een kamertje
kon huren op de vijfde verdieping, en dan nog onder
voorwaarde, dat zij een hoed zou dragen. In Enschede
is deze tegenstelling lang zoo sterk niet. Tie orde, regel
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en welvaart van het gezin, en die ontbreken ook in
vele der fabrieksarbeidsters niet, zijn er een belangrijker
maatstaf van waardeering, dan een door den verrichten
arbeid bepaalde standsafscheiding, die in oudere steden
gelegenheid had om door te woekeren. Zeker werd dit
mindere exclusivisme ook bepaald door de eenzijdigheid
van het economische leven, waar bij zoo ongeveer alle arbeidenden in eenzelfde omgeving werken, wat de onderlinge
waardeering bevorderen moet.

........... ......
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VII. DE KINDERARBEID.

Reeds in het oude textielhandwerk leenden verschillende deelbewerkingen, waarbij meer handigheid dan
kracht werd gevraagd, zich ook bijzonder tot kinderarbeid en in Twente maakte de huisindustrie er daardoor
een ruim gebruik van, waarbij de bezwaren evenmin
werden gevoeld als nog lang daarna bij den arbeid op
akker en weide in het zandboerbedrijf. Dir werd eerst
het geval, en dan nog vrij laat pas algemeen, in de
fabrieksnijverheid.
Coronel gaf in 1861 den algemeenen geest bij de
onontwikkelden weer, toen hij het betreurde, dat aan vele
ouders in Zeeland het ware inzicht ontbrak en zij zelfs
trotsch waren op de vele stukken doek, die hun kinderen
reeds konden maken, waardoor deze in loon bij volwassenen niet ver achter stonden(1).
Werd nog in de eerste helft der 19e eeuw hij, die
zelfs tegen zeer lage loonen kinderen fabriekswerk deed
verrichten, als een weldoener der armen beschouwd(2),
nog in later tijd bleken oude inzichten taai van leven.
Zoo uitte in 1883 de Doopsgezinde predikant te Enschede
bezwaren tegen verdere beperking van den kinderarbeid
op grond vooral van de vrees, dat gebrek en honger
erger zouden treffen dan 12 uur fabrieksarbeid, een wel
conservatief standpunt ten opzichte van den roof bouw
op de arbeidskrachten, waartegen de Twentsche Vereen.
tot bevordering van Nijverheid en Handel in 1861 besloot
op te treden door bij de regeering aan te dringen op
beperking van den arbeid van kinderen in fabrieken(3).
Bij het opkomen van het fabriekssysteem vond De
Clercq in Twente de kinderen er reeds aanstonds in
betrokken.
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In 1835 schreef hij van daar, dar het aandoenlijk
was, kinderen zoo Frisch en werkzaam te zien op plaatsen,
waar men anders nooit aan een fabriek zou hebben
gedacht( 4 ). Reeds lang daarvoor was evenwel de kinderarbeid in de textielnijverheid te Enschede bekend. We
herinneren slechts aan de uitzending der Amsterdamsche
weezen, wat een fabriqueur als J. B. Blijdenstein, geheel
naar den geest dier dagen, met welgevallen zag( 5 ).
Kinderen van 7 en 8 jaar werkten in 1820 reeds in de
bedrijven en, op hun lode of 12de jaar in het weefgetouw geplaatst, strekten zij volgens dezen fabriqueur
het ouderlijk gezin niet meer tot last, ja, waren weldra
„hun eigen meester"( 6 ). Deze mededeeling schijnt die
van Halbertsma te weerleggen, dat vóór de snelspoel
werd gebruikt, menig kind tot het 18de jaar tot last
der ouders of der diaconieën was, daar het eerst op
dien leeftijd in het oude getouw kon aanvangen en dan
nog een leertijd van drie jaar noodig had ! Waarschijnlijk
is Halbertsma niet juist in zijn schildering, al mogen we
ook op grond van Storks mededeeling aannemen, dat
als regel vóór 1830 alleen volwassenen weefden, waarop
Enschede dan min of meer een uitzondering schijnt te
hebben gemaakt( ).
Reeds in 1835 meende de provinciale commissie van
onderwijs in Overijsel, mogelijk opmerkzaam geworden
door publicaties en wettelijke maatregelen in het buiten..
land, te moeten wijzen op de nadeelige gevolgen van
den kinderarbeid, ook voor de gezondheid en de ontwikkeling, waarom zij aandrong op een leeftijdsgrens en
een schoolgetuigschrift als eisch van toelating tot de
fabrieken ( 8 ). Bij het onderzoek, dat van het optreden
dier commissie het gevolg was, gaven B. en W. van
Enschede te kennen, dat zij alleen in de toekomst gevaren duchtten. Zij voelden wel voor een ontwikkelingseisch, daar de reeds 25 jaren bestaande spinschool minder
aan haar doel beantwoordde, omdat de laatste jaren
velen waren opgenomen, die alle schoolsche kennis
misten. Om de individuëele verschillen verklaarden zij
zich echter tegen een leeftijdsgrens van 12 jaar. Een
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strenger gehandhaafde leerplicht van 5 tot 9 jaar zou
h.i. voldoende zijn, met welke meening Gemeenteraad
en onderwijzers zich accoord hadden verklaard. Het
Benige resultaat was, dat Ged. Staten van Overijsel in
1836 de plaatselijke besturen uitnoodigden, de hand te
houden aan de bestaande schoolplicht en in 1839 moest de
Goeverneur der Provincie aan den Minister van Binnenl.
Zaken berichten, dat het aantal schoolgaande kinderen
niet was gestegen in evenredigheid met de bevolkingstoename, wat ook aan de groeiende industrie werd
toegeschreven.
De Enquéte van 1841 wees vooral de katoenspinnerijen
aan als de inrichtingen, die veel kinderarbeid aanwendden. In de twee stoomspinnerijen te Lonneker arbeidden
81 en 23 kinderen van 7 tot 15 jaar of resp. 45.8 en
45.1 pCt. van alle werkkrachten. In de Enschedesche
spinnerijen en weverijen — waarmee waarschijnlijk de
kleine bedrijven in de stad bedoeld werden .-- werkten
.200 arbeiders, waarvan 33Y2 pCt. van 5---15 jaar oud
waren. Volgens de opgave van B. en W. der gemeente
Enschede bestond het personeel der handspinnerijen,
katoenspinnerijen, weverijen en rietmakerijen te Enschede
uit 79 mannen, 13 vrouwen, 41 jongens en 67 meisjes,
waarnaast nog 146 kinderen van 5---15 jaar, dus 42.2 pCt.
van het totaal( 9 ). Deze cijfers geven den indruk, dat te
Lonneker, waar in de stoomspinnerij handigheid de
eerste eisch was, het aantal kindereren niet veel grooter
was dan in de meer achterlijke bedrijven in de stad, die
in hoofdzaak op den mensch voor de beweegkracht
waren aangewezen. Volgens Brugmans zou de daling
van den relatieven kinderarbeid, die uit de cijfers van
1861 blijkt, kunnen worden toegeschreven aan de omstandigheid, dat de machine, die de eenvoudigste en
lichtste handgrepen overnam, dien arbeid ten deele uitschakelde. Het is echter de vraag, of de technische
vooruitgang te Lonneker in de jaren 1841-1861 zoo
groot was ! Brugmans steunt zijn vermoeden op een
bericht van 1861 uit Enschede, dat een verschil aangeeft
tusschen de geheel door stoom gedreven spinnerijen
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en die, waarin alleen bij de eerste bewerkingen deze
werd toegepast. In de laatste waren volgens die bron
de meeste kinderen werkzaam. In stoomweverijen zouden
bovendien de aanwezige kinderen hoofdzakelijk voor
boodschappen zijn gebezigd( 10). Dit laatste klinkt niet zeer
aannemelijk, het eerste vindt misschien zijn oorzaak
daarin, dat de oude bedrijfjes, die algemeen de eindbewerkingen nog op handjennies verrichtten( 11 ), meer
in en bij de stad lagen en daardoor en doordat zij de
bevolking minder zullen hebben afgeschrikt dan de
moderner fabriek, gemakkelijker kinderen als werkkracht
konden krijgen. Dat er een daling van den kinderarbeid
viel waar te nemen, blijkt wel uit de cijfers van 1861,
die hieronder volgen, en die over 1859-60, volgens
welke in Overijsel van 4552 textielarbeiders 553, dus
12.1 pCt., kinderen waren beneden 14 jaar( 12 ). Mogelijk
echter zijn deze cijfers geflatteerd. Muller bericht n.l. in
1857, dat een derde der werkkrachten in de Enschedesche
Stoomspinnerij kinderen waren( 13). Dit stemt meer overeen
met het belangrijk aantal, dat in 1866 voor toelating
tot de Fabrieksschool in aanmerking kwam en met de
gegevens der Kamer van Kooph. en Fabr. in 1867.
De meerdere zorg voor het onderwijs( 14), die sprak uit
de wet van 1857, zal wel niet zonder invloed zijn geweest, evenals het groeiend bewustzijn van het verkeerde, om zeer jonge kinderen naar de fabrieken te
zenden, wat te eer moet hebben bezwaard, daar de stap
van het arbeiden in een klein handbedrijf naar dat in
de opkomende fabrieken toch 'een niet onbelangrijke
was. De meening van den fabrikant, die in 1890 oordeelde, dat door de verbeterde techniek de kinderarbeid
was toegenomen, werd dan ook niet algemeen gedeeld(is).
Bij het verder nagaan der gegevens stuiten we op
de moeilijkheid, dat in den staat der Enquéte van 1861
waarschijnlijk de naam Enschede moet staan op de plaats
van Diepenveen (16). Nemen we dat aan, dan komen we
voor de textielfabrieken in deze laatste gemeente op
een totaal van 515 arbeiders, waaronder 82 kinderen
beneden 14 jaar, of 15,9°/o van allen, en voor Lonneker
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op een percentage van 12.2 %, n.l. 35 kinderen onder
287 arbeiders. Hieruit kan volgen, dat het percentage
kinderen sinds 1841 zeer belangrijk was gedaald, wat
ook de staat over den kinderarbeid in Overijsel over
1861 schijnt te bevestigen( 17). Werkzaam waren toen :
Totaal
Beneden 14 jaar
O /o van het totaal
In de textielarbeid
In de kleiarbeid
In diverse industrieën

3815
420
339

513
28
28

13.4
6.7
8.2

Het onderzoek der Staatscommissie van 1863 geeft (18)
naast opmerkelijke bijzonderheden betreffende de verstandelijke ontwikkeling der jeugdige arbeiders cijfers,
die ruimte laten voor de mogelijkheid, dat hun aantal
aanmerkelijk honger was. Ze verkreeg toch gegevens
betreffende 1014 arbeiders en arbeidsters beneden 20
jaar te Enschede, Hengelo, Almelo, Nijverdal en Oldenzaal, die bijna allen op hun 5de— 1 5de jaar met den
arbeid waren aangevangen. In Enschede alleen bedroeg
dit aantal 243, waarvan 16 eerst na het 15de levensjaar
in de fabriek kwamen.
Aantal Begonnen te arbeiden Konden lezen Lezen en schrijven
M.
J.
op den leeftijdvan
J.
M.
J.
M.
4
6
11
13
20
27
25
13
4
4

3
8
8
10
10
21
20
9
5
6

127 100

6 jaar
7„
8„
9„
10 „
11 „
12 „
13 „
14 „
15 „

,^

1
1
3
5
9
20
17
13
4
3

—
2
2
2
3
8
6
3
2
4

24

76

32

^..

--

-1
1
1
1
4
.—
...
,.,.

4
.-1
3
7
7
2
^

8

Geheel analfabeet waren dus 43 jongens (33.8 °/o) en
44 meisjes (44 °/o) ! In 1866 waren bij het onderzoek,
dat te Enschede werd ingesteld met het oog op de te
stichten fabrieksschool 362 kinderen van 10-14 jaar
in de fabrieken werkzaam, waarbij zeker nog te rekenen
viel met hen, die in de nog niet verdwenen huisindustrie
de behulpzame hand boden ( 19). Een veteraan zei voor
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de Enquête-Commissie in 1890 niet geheel ten onrechte,
dat hij van zijn geboorte af had gesponnen (20) ! uit de
verslagen der Kamer van K. en F. blijkt, dat fabrieksarbeid verrichtten te Enschede in :
Kinderen beneden 10 jaar
„
van 10 „
„
^,
11 t,
,^
12 „
tt
13 „
14 ^ ,
Totaal

1872
5
37
79
127
122
116

1873
9
40
81
112
147
127

486

516

wat wel den indruk geeft, dat met de opkomende fabrieksnijverheid in die jaren ook de kinderen daarheen werden
getrokken, waartegen niet zulke krachtige invloeden
waakten als in Tilburg, waar omstreeks 1870 geen
fabriekskinderen beneden 12 jaar arbeidden (21).
Wel geven de verslagen der Kamer van K. en F.
de eerste tientallen jaren, dat zij verschenen, slechts af
en toe en dan nog niet volledig overzichten van de
arbeiders in de textielfabrieken, doch uit haar gegevens
is toch wel eenigszins het verloop der verhouding van
de arbeidsters en de kinderen tot het totaal na te gaan :
49

^^

o

Kinjongens en
deren Meisjes
ben.
ben.
16
jaar
18j

0

N

0/0 vr.
der
volw.

1867 909 472 577
-1958 34.2
409
369
1888 2172 1039
3989
1904 4062 1933
628
617
7240
1914 5410 2688
1097
965 10160
1927 7614 3173
1349* 1195* 13331
*) ben. 18 jaar.
r.

/0 vr. en 0/0 kindem. van ren van
het
het
totaal
totaal
36.3
35.4
35.9
32.8

29.5
19.5
17.2
20.2
19.1

Het percentage vrouwen en meisjes samen zal in 1867
waarschijnlijk aanmerkelijk honger zijn geweest dan
34.2 °%, daar onder de jongeren betrekkelijk meer vrouwelijke arbeidskrachten voorkomen dan onder de volwassenen. We kunnen uit de cijfers dan ook besluiten
tot een zwak terugloopen van het relatieve cijfer der
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vrouwelijke werkkrachten en tot een daling van dat der
kinderen sinds 1867, doch minder sedert 1888. In de eerste
periode was daarop vooral van invloed de wet op den
kinderarbeid, hoewel aanvankelijk volgens hee verslag
der Kamer van K. en F. over 1874 slechts 4 kinderen
in dat jaar uit de fabrieken werden verwijderd, omdat
zij beneden 10 jaar oud waren. In 1$76 mochten echter
krachtens de bepalingen der Arbeidswet van 1874 alleen
kinderen van 12 jaar en ouder worden toegelaten tot
de fabrieken. Om te voorkomen, dat kinderen reeds op
hun tiende jaar de scholen verlieten en dan tot hun
12e jaar op andere wijze te werk werden gesteld voor
ze hun intrede in de fabrieken konden doen, opende
de Fabrieksschool toen de gelegenheid voor werkelijk
goed onderlegden, om reeds op het 15de jaar deze
inrichting te kunnen verlaten. Dat deze school ook door
haar eischep van toelating, die tevens voorwaarden
waren om in. de fabrieken te worden aangenomen,
nuttig werk verrichtte, blijkt wel uit de klachten, elders
in Twente geuit, dat de toenemende Fabrieksarbeid vóór
1$74 het absolute schoolverzuim vergrootte. Was bij
den meer ongeregelden arbeid in de huisindustrie de
gelegenheid om, zij het ook onregelmatig, ter school te
gaan grooter, de fabrieken met haar vaste uren en
geregeld geëischte aanwezigheid deden de school al
zeer vroeg voor goed verlaten (22).
Het antwoord op de vraag, op welken leeftijd met
den textielarbeid moet worden aangevangen, om het
vak goed te leeren, is niet steeds eensluidend beantwoord.
In 1890 meenden de gehoorde Enschedesche fabrikanten
vrij algemeen, dat het werk daartoe moest aanvangen
op het lede jaar, nog in 1910 adresseerden op dien
grond H. Bienken en 16 anderen tegen de voorgestelde
verhooging van den leeftijdsgrens tot 13 jaar, doch de
Commissie van 1890 meende te mogen twijfelen, daar
elders zonder bezwaar leeftijden van 14 jaar golden. In
1908 werd van arbeiderszijde de wensch uitgesproken
tot een verbod van arbeid in de textielfabrieken beneden
14 jaar, wat echter niet wegneemt, dat ook in die
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groep, o.a. toen ter sprake kwam de poging om Drentsche
immigranten van 18-21 jaar nog het weven te leerera,
de 14-jarige leeftijd wel reeds rijkelijk hoog werd
geoordeeld. (23)
Een der eerste verlokkingen tot kinderarbeid is voor
den arbeider het meestal bescheiden loon van den volwassene, dat de eerste huwelijksjaren zeer zwaar maakt
en waarin de opgroeiende kinderen verbetering kunnen
brengen. De korte oefentijd, die noodig is om in de
productie wat te presteeren, maakt de kinderloonen
hoog, de hoogste loonera worden soms reeds door
jongens van 19 jaar gehaald. (24)
In Hengelo was tegen de nadeelige maatschappelijke
gevolgen daarvan reeds vroeg een gedwongen spaarsysteem ingevoerd, (25) doch te Enschede heeft men nooit
zoo diep in persoonlijke aangelegenheden ingegrepen
en bleef het bij een zekere mate van remmen dier loonera,
wat natuurlijk in tijden van groote behoefte aan arbeidskrachten verslapte, en bij klachten over de „nuttelooze
en smakelooze" verkwisting, die niet zelden het gevolg
is dier ruime inkomsten, wat zich dan weer wreekt als
de kwade jaren na het huwelijk aanbreken. De aantrekkingskracht der fabrieken door de hooge loonera, die
ze aan jeugdige personen uitbetalen, laat tevens niet
na, op die in enkele andere groepen van invloed te
zijn. Een aanvangsloon van f 10 voor een loopjongen
wordt wel in advertenties aangeboden, vooral bij voorkomende schaarschte en soms met de Benige beperking, dat
de leeftijd niet beneden 14 jaar mag zijn. Wanneer aan
die betrekking Benig vooruitzicht is verbonden, o.a. om
wat vakkennis op te doen, kan echter ook onder zulke
omstandigheden met minder worden volstaan.

VIII. DE GEZONDHEID.

Hoewel de katoenindustrie van Twente bij haar eerste
ontwikkeling over een groep arbeidskrachten heette te
beschikken, wier moreele en physieke kracht nog ongeschokt was( 1 ), werden de gevaren reeds spoedig gevoeld.
Bij het onderzoek, dat het provinciale bestuur van
Overijsel in 1835 ondernam( 2 ), was wel de hoofdaandacht gericht op de nadeelige gevolgen voor het
onderwijs, doch ook de gezondheidstoestand kwam
daarbij aan de orde. Naar het oordeel van B. en W.
van Goor, die daarin o.a. waren voorgelicht door
Ainsworth, was de nieuwe weefwijze een bezigheid,
die tot voor de gezondheid heilzame bewegingen voerde !
In Almelo werd het spinnen door den aard der grondstof schadelijker geacht dan het weven, waarbij het
luchtbederf meer doeltreffend kon worden bestreden. De
nieuwe wijze van weven heette er voor de gezondheid
der kinderen „bevorderlijker" dan de oude manier, wat
er op wijst, dat ook daar voor 1832 kinderen wel
weefden. Te Oldenzaal oordeelden B. en W. minder
opgewekt en legden zij verband tusschen het stof en
de voorkomende borstkwalen, tusschen den zittenden
arbeid en ongezonde prikkels en misvormingen. Vooral
voor meisjes was h.i. de weefarbeid zeer nadeelig.
Het uitvoerig onderzoek in de Zeeuwsche steden en
dorpen, waarvan Coronel de resultaten in 1861 publiceerde( 3 ), wierp een ander licht op den weefarbeid dan
het Goorsche rapport ! Bij een elfurigen arbeidsdag en
70 slagen per minuut moest het bovenlichaam per dag
46.200 slingeringen maken, terwijl bij het weven van
drillings nog wel 39.300 keeren de voeten moesten
worden verplaatst. Vooral de veelvuldig aangewende
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verkeerde houding veroorzaakte een voortdurender druk
op de maagstreek en kleine personen wrongen hun
lichaam voor het bovenste deel naar links, voor het
onderste naar rechts, terwijl borst en buik onophoudelijk
tegen het getouw stootten. Lange personen kregen
door dezen arbeid veelvuldig ruggegraatsverkromming,
terwijl het hoofd voorover hing. Onder den arbeid
waren hoofd en rechterarm in voortdurende slingerbeweging. Een versnelde ademhaling, congesties, gelaatsmimiek en een geopende mond vielen daaronder ook
vaak waar te nemen. Velen spraken heesch of kuchten
door strottenhoofdsontsteking als gevolg van het vezelige
stof en het zuigen van den draad door den spoel. Ook
de oogen of de oogleden waren veelvuldig ontstoken,
terwijl door het fijne werk bij onvoldoende verlichting
het gezichtsvermogen veelal had geleden. Daarbij ontstond door verslapping der banden om het kniegewricht
de typische weversgang ; de knieën binnenwaarts en
tevens naar voren gebogen, terwijl als bij het beklimmen
van een trap de beenen hoog werden opgetild. Voeg
daarbij nog den linkschen, waggelender gang, bestuurd
door armzwaaien, het bleeke, beenige gelaat en den
starren blik, en het misèrebeeld van den ouden handwever is lichamelijk vrijwel volledig. Van de 51 manlijke
wevers te Middelburg hadden 33 de ruggegraat verkromd, van de 16 te Zierikzee 11. In de eerste groep
stelde Coronel 20 maal aamborstigheid vast en 26 keer
een zwakke constitutie. Van de 95 weverskinderen te
Middelburg waren er 46 gestorven beneden het jaar !
Voor vrouwen achtte hij dezen arbeid al bijzonder ongeschikt door den heviger bloedaandrang naar de bekkenorganen, welk oordeel ook door Heyermans wordt
uitgesproken( 4 ). „Hysterie der fabrieksarbeidsters" achtte
Coronel veelvuldig het gevolg ervan.
Voor Twente missen we zulke uitvoerige schilderingen. Misschien heeft de verbinding met den landbouw,
evenals in enkele Zeeuwsche dorpen, de gevolgen van
den weefarbeid ook daar minder opvallend gemaakt.
Daarbij kwam nog, dat de Twentsche industrie het
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Zeeuwsche karakter van armenverzorging miste. In de
spinnerij evenwel, waar de stoomkracht het eerst was
toegepast, was de toestand zeker niet gunstig. In 1861
heette het ( 5 ), dat vooral in de oude spinnerijen, waar
de machine alleen nog de zuiveringstoestellen in beweging bracht, de bestendige beweging en de atmosfeer
ongunstig werkten. Juist daar arbeidden echter de meeste
kinderen, wier aanwezigheid, voorzoover ze beneden
14 jaar oud waren, dan ook onvoorwaardelijk werd
afgekeurd, vooral daar de dagtaak 12 uur duurde en de
maatschappelijke omstandigheden veel te wenschen overlieten, zoodat scrophulose en vroege uitputting zich
veelvuldig voordeden.
Al mogen we in de opmerking betreffende de oude
in vergelijking met de nieuwe spinnerijen een eerste
teeken zien, dat de ontwikkelende industrie betere toestanden kon scheppen, over de geheele linie was dat
nog in geenen deele het geval. De klanken zijn dan
ook in 1863 heel wat somberder dan in 1835 ( 6 ). In
Goor had het optimisme plaats gemaakt voor de meening, dat het verreweg het grootste deel der kinderen
was aan te zien, hoe zij door den fabrieksarbeid geschaad werden. B. en W. van Almelo wezen op de
loodkleur der gezichten en op den zwakken lichaamsbouw van vele fabriekskinderen. De sterfte der kleinen
beneden één jaar bedroeg er 1 4 der geboorten, wat
volgens B. en W. niet honger dan 'l6 mocht zijn. Daarbij
spraken zij nog van de dofheid van geest en stompheid
van zedelijk gevoel als kenmerkend voor de fabrieksjeugd.
Ook de militiestaten over 1850---1861 wijzen voor
Twente op den slechten invloed der industrie op de
lichamelijke gesteldheid. Beneden de maat (1.57 el) waren
per 100 gemeten lotelingen ( 7 )
Enschede
Bij de spinners, wevers enz. 50
Zonder fabr. en text. arb.
25.8
Van het totaal
35.8

Lonneker

27.7
18.0
21.5

Losser

Nederland

22.6
17.8
19.5

37.09
27.68

De sterftecijfers (incl. die der loodgeborenen) waren
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evenmin gunstig ( 8 ). Zij bedroegen in 1841-1860 per
1000 inw. te
Oldenzaal
32.70
Stad Almelo 31.11
27.98
Hengelo
26.91
Enschede

Lonneker
23.04
Losser
22.50
Geheel Twente 24.90

Deze verschillen tonnen ook, zij het in mindere mate,
de cijfers uit den Sterfte-Atlas voor Nederland over de
jaren 1869-'74. Zonder de levenloos aangegevenen
stierven over die periode gemiddeld per jaar en per
1000 inw. te :
Oldenzaal
26.18
Stad Almelo 24.52
Hengelo
24.76
Enschede
22.65

Lonneker
21.23
Losser
22.00
District Almelo 22.62

De Commissie van de Enquéte van 1863 stelde
in haar rapport vast, dat de fabrieksarbeiders ook in
Overijsel een klasse vormden, die in physieke ontwikkeling achterlijk was, wat vooral gold voor de groep,
die dezen arbeid vroeg was begonnen (9).
Een ongezochte bevestiging van dit oordeel en van
Coronels resultaat spreekt uit de opmerking van den
Oldenzaalschen arts, die in 1890 voor de Commissie
van Enquéte verklaarde, dat in den tijd van het oude
handweven letterlijk iedere wever scheef was. Uit de
verdere verhooren dier Enquéte blijkt, dat te laag gebouwde throstles nog bij verschillende meisjes verkromming veroorzaakten, doch toen Bennink op 11
Maart 1889 den meetinggangers te 's-Gravenhalte een
lichamelijk achterlijk meisje toonde, schoot hij door zijn
pathetische generalisatie het doel voorbij (10).
Toch waren de toestanden, zooals de Enquéte ze in
1890 aan den dag bracht. nog lang niet gunstig. Het
uitvliegen van spoelen veroorzaakte nog al eens het
verlies van een oog en er werd geklaagd over het
dragen van zware weversboomen, die soms wel 175
K.G. wogen. Daarbij veroorzaakte het geraas in de
fabrieken vaak doofheid ( 11 ). Wel werden groote verbeteringen vastgesteld in vergelijking met twintig jaar
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eer en met de -oude huisindustrie. Te Oldenzaal bestond
op een fabriek reeds een keuring ( 12), het aantal gebochelden werd door een Enschedeschen arts niet
honger geacht dan elders, doch hij gaf toe, dat b.v. de
kraskamer asthmatische verschijnselen veroorzaakte bij
verschillende arbeiders.( 13) Een collega week in dit oordeel
niet belangrijk af en de Commissie herinnerde in haar
verslag nogmaals aan het ongezonde van den kraskamerarbeid, al was ook het directe verband tusschen de
veelvuldig voorkomende tuberculose en den fabrieksarbeid volgens haar niet gebleken. Wel was door
sommigen er op gewezen, dat door den snellen overgang
van de warme werkzalen naar de koude buitenlucht
ziekten als pleuris en pneumonie optraden ( 14). Zeker zal
dit in de hand gewerkt zijn door de eigenaardigheden
van het klimaat in het Oosten van ons land, waarop
we hiervoor de aandacht vestigden.
De techniek van de textielindustrie eischt, zooals we
reeds zeiden, een hoogen atmosferischen vochtigheidstoestand. De vochtige zomer van 1890 gold dan ook
als zeer voordeelig voor den arbeider (15). Bij de oude
methode, die van het inlaten van stoom, om de productie te bevorderen, steeg ook de temperatuur aanmerkelijk, waarvan de Enquéte in 1890 als voorbeeld
noemde een geval, waarbij de warmte in de werkruimte
85° F. bedroeg, en daarbuiten 70° F. De zeer lage
wintertemperaturen in het Oosten zullen de verschillen,
en daarmee het gevaar van koude vatten, vaak nog
wel grooter hebben gemaakt. Daarbij kwam, dat de
werklieden, die tocht zeer vreesden, omdat daarbij de
draden licht knapten, de ventilatie zooveel mogelijk belemmerden. „Liever zweeten dan knoopen", gold als
leus (16). De Inspecteur van den arbeid in het 7de district
wees er in zijn verslag over 1903;04 dan ook op (17),
dat de luchtverversching onafhankelijk van het ingrijpen
der arbeiders moest zijn te regelen, terwijl hij ook de
aandacht vestigde op het luchtbederf door de woekering
van lage organismen, wat door de vloerbevochtiging
in de hand werd gewerkt. Te hoog opgevoerde tempe-
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ratuur en vochtigheid achtte hij voor de warmteregulatie
van het lichaam een gevaar.
tegenwoordig is door de verwarmings- en bevochtigingsinrichtingen het gevaar voor de gezondheid veel
minder geworden. Volgens het Arbeidsbesluit van 1920
mogen geen jeugdige personen of vrouwen in een
textielfabriek arbeiden, waar de werkruimte kunstmatig
wordt bevochtigd, tenzij goedwerkende thermometers met
vochtig reservoir niet hooger wijzen dan 25° C., behalve
indien de temperatuur buiten in de schaduw stijgt boven
32° C., wanneer het binnen ook zooveel warmer mag
wezen boven 25° C. als buiten boven 32° C. De buizen,
die waterdamp of daarmee bijna verzadigde lucht inblazen,
behooren rein te wezen, terwijl ze bij het inblazen van
stoom moeten geïsoleerd zijn. Ook tegen het uitvliegen
van spoelen schrijft het Arbeidsbesluit maatregelen
voor.
Het fijne dradenwerk eischt een bizondere inspanning
der oogen, te meer, wanneer, zooals vroeger regel was,
de verlichting niet met daglicht kan worden vergeleken.
In 1890 was dan ook een der grieven der stakers, dat
op de duistere plaatsen de bonen niet honger waren
dan op de beter verlichte. ( 18) Zelfs bij middelmatig
goede verlichting ondervindt de productie nog den
terugslag. ( 19) Alleen bij uitstekende verlichting vallen
die nadeelen weg. Wel werd te Enschede reeds aanstonds in 1859, toen de gasfabriek was gebouwd, het
lichtgas in de fabrieken gebruikt, ( 20) doch het verslag
der Enquéte in 1890 achtte de verbetering nog lang niet
afdoende. (21) Ook steeg de temperatuur door de gasvlammen soms zeer, wel tot 85° en 100° F. en de
atmosfeer werd er zoo wazig door, dat arbeiders aan
tegenovergestelde einden eener werkruimte elkaar niet
konden onderscheiden. Toen de electriciteit in 1891 in
Enschede haar eerste intrede deed, achte het verslag
der Kamer van Kooph. en Fabr. dit dan ook een belangrijke verbetering. Tegenwoordig wordt vaak een indirecte verlichting toegepast, waarmee de oogen der
arbeiders zoowel als hun productie gebaat zijn.
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Daar ook voor de machines electrische kracht veelvuldig wordt gebruikt, is Twente een groot afnemer
daarvan, zooals blijkt uit de statistiek over 1924, (22)
dat voor Twente door de staking nog wel een crisisjaar was :
Gebruik van electr. stroom per inw.
in Nederland 69 K.W.
in Overijsel 38 K.W.
in Twente 144 K.W.
De verbeteringen der fabrieksinrichting moeten den
gezondheidstoestand in Enschede gunstig beïnvloed
hebben. Daarbij kwam het vasthouden aan de eengezinswoningen, die slechts bij uitzondering in een lange rij
werden aaneengebouwd, de invloed van de drinkwatervoorziening, welke haar water aan den bodem kon
onttrekken, de toenemende welvaarten niet het minst het
reeds vroeg georganiseerde Ziekenfonds met voor alle
textielarbeiders verplichte aansluiting, dat op 1 juli 1928
20.671 leden bezat. Bij een onderzoek door de gezondheidscommissie in 1926 telden de zes in Enschede bestaande fondsen samen 40.890 leden en al houdt men
daarbij er rekening mee, dat zij ook in Lonneker werken
en een enkele tevens in Losser leden heeft, dan blijkt
toch de geneeskundige hulp voor de arbeidende bevolking zeker voldoende geregeld. Het oudste fonds heeft
bovendien op zoo ruime wijze die hulp verschaft —
wat zonder te hooge contributie mogelijk was, doordat
de werkgevers 'l3 bijdroegen en voor het innen zorgden
--- dat het voor de anderen een voorbeeld is geweest.
In 1890 golden dan ook de klachten alleen het pensioenfonds, dat er aan verbonden was en dat de leden
nogal op kosten joeg. Over de geneeskundige hulp
was ieder reeds toen vol lof.
Wat de sterftecijfers betreft, onderscheidt zich Enschede
nu dan ook gunstig onder de steden met 20.001--50.000
inwoners. Ook bij een vergelijking over een langere
reeks van jaren met het Rijk en de Provincie handhaast
zich die indruk. Op het niet in alle opzichten gunstige
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cijfer der levenloos geborenen zal de vaak voorkomende
arbeid der gehuwde vrouw niet zonder invloed zijn.
Daarnaast is het geboortecijfer, waarop we later uitvoeriger terugkomen, er opvallend gedaald tot een der
laagste in Nederland (Zie blz, 269).
De gemeenteverslagen van Enschede geven de
volgende cijfers :
Levenloos aangeg.
per 1000 geboorten
1927
1926
19.9
23.9
27.0
28.7
21.5
24.9
20.2
28.9

Almelo
Breda
Delft
Deventer
27,0
Enschede
36.6
Gouda
19.5
Helder
15.8
Hengelo
's-Hertogenbosch 22.1
12.4
Leeuwarden
19.4
Lonneker
23.1
Maastricht
22.6
Schiedam
22.7
Zaandam
23.1
Zwolle

1)

Overleden excl. levenloos
aang. per 1000 inwoners
1927
1926
8.7
7.4
8.9
10.1
10.1
10.4
11.2
9.8

30.1

27.7
31.4
24.8
18.8
27.9
26.6
20.8
23.6
15.0
17.1

8.1

8.0

9.7
8.4
6.9
14.7
9.0
7.8
10.3
9.5
8.2
110.1

11.2
9.3
8.0
12.0
10.2
8.1
9.7
8.8
9.0
9.4

jaar

Overleden
Levenloos aangeg.
Levend geboren
per 1000 geboorten per 1000 inwoners
per 1000 inw.
Rijk') I Prov.')IGem.2) Rijk') 1 Prov.') I Gem.2) Rijk') I Prov.')I Gem.2)

1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927

24.83
24.17
28.30
27.39
25.87
25.97
25.12
24.24
23.76
23.11

24.52
24.74
28.60
27.53
26.50
27.19
25.80
25.18
24.94
24.24

19.17
20.01
23.69
23.09
20.32
20.80
20.50
20.20
18.80
18.70

Jaarcijfers voor Ned.

37.84
34.73
37.44
37.34
38.09
38.24
26.03
25.44
24.83
25.94

R)

42.72
35.40
37.60
41.63
40.31
39.07
26.84
28.19
27.27
27.03

53.51
26.01
46.20
33.27
33.41
27.00
33.30
37.10
27.00
30.10

17.10
13.17
11.95
11.13
11.43
9.93
9.80
9.79
9.82
10.24

18.05 13.20
13.86 11.15
11.82 9.49
11.13 8.09
11.83 8.75
7.20
9.61
9.72 6.90
9.88 7.50
9.99 8.10
8.00
10.41

Gem. Verslag Enschede.

Voor de groep van gemeenten met 20.001-50.000
inw. bedroegen de sterftecijfers per 1000 inw. volgens
de Statistiek van den Loop der Bevolking (1927) :
1924
1925

9.10
9.16

1926
1927

9.45
9.46
17
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De aanzienlijke daling voor Enschede blijkt uit de
volgende gegevens : (Gemidd. sterftecijfer per 1000 inw.)
1885—'89
1890—'94
1895—'99
1900—'04

18.03
17.68
13,74

1905—'09
1910—'14
1915—'19

14.20

1920—'24

11.03
9.29
10.10
8.08

GEBOORTE EN STERFTE IN ENSCHEDE
EN IN NEDERLAND (1860-1912).
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Uit H. A. Op ten Noort. Enschede in 1913.

Wat de sterftegevallen aan longtuberculose betreft,
schijnt de toestand in Enschede tot voor een 40-tal
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jaren niet gunstig te zijn geweest. Per 1000 inwoners
bedroegen zij : (23)
Nederland
Overijsel
Enschede
Almelo
Hengelo

1875/80
2.26
3.05
3.67
3.05
3.88

1880/85
2.02
2.81
3.24
2.26
2.56

1885/90
1.91
2.61
2.44
1.97
2.12

Na 1900 kan Enschede echter op het gebied der
sterfte aan tuberculose relatief gunstige cijfers tonnen.
Volgens de statistiek dienaangaande uitgegeven door
het Centr. Bureau voor de Statistiek over 1901-1908
voor gemeenten van 20.00150.000 inw. bedroeg dit
cijfer per 10.000 inwoners :
Nederland
Overijsel
Enschede
Deventer
Zwolle

16.82
17.39 (op 3 na het hoogste prov. cijfer)
15.94
21.66
23.38

Hoe het cijfer voor Enschede verder liep, vertoont
de hierachter afgedrukte grafiek.
Ondanks alle gunstige cijfers zijn de bijzondere beroepsziekten niet verdwenen. Het „Textielarbeidersblad"
van 18 en 25 juni 1914 (24), geeft de uitkomsten weer
van een onderzoek, klaarblijkelijk door een medicus bij
1882 Enschedesche textielarbeiders verricht :
Aantal

Chron.bronch.
en asthma

Mann. en jongens 1108 37
Meisjes 430 12
Geh. vrouwen 344 8
Totaal 1882

57

3.33°/0
2.79°/0
2.32°/ 0
3.-°/0

Long-t.b.c.
44
12
6
62

Alg. lichaamszwakte en
bloedarmoede

Zenuwachtig

3.97°/0 47
4.24°10 81
7.31%
113
26.27°/0
62 14.41%
2.79°ÍO
1.74°/0 50 14.53°/ 0 47 13.66°/0
3.29°/ 0 210 11.15° f o 190 10.09° f p
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Een groot gedeelte der zwakken achtte hij slap door
den fabrieksarbeid, niet bestand tegen het werken
binnenshuis en daarbij misschien ook onvoldoende of
onjuist gevoed. Het cijfer der niet tuberculeuze borstziekten oordeelde hij hoog, dat der lijdenden aan algemeene lichaamszwakte en bloedarmoede, hetwelk vooral
steeg door de vele meisjes en gehuwde vrouwen, die eraan
leden, zeer ongunstig. Het werken in de industrie bleek
vooral de meisjes aan te pakken, die de fabriek pas binnentraden, waar ze dadelijk in den vollen gang de geheele
week door mede moesten. De algemeen hooge cijfers
der zenuwachtigen schenen hem een bewijs, dat veler
zenuwstelsel niet tegen den intensieven, ingespannen
fabrieksarbeid was bestand.
Bij alle verbeteringen, die het sterftecijfer zoo sterk
hebben beïnvloed, zal daardoor dan mogelijk tot uiting
komen, dat de steeds meer doorgevoerde arbeidssplitsing
met een al grooter intensiteit de inspanning voortdurend
eenzijdiger richt op eenzelfde groep spieren, eenzelfde
Zenuwcomplex, eenzelfde orgaan en dat daarbij het
lichaam zonder veel afwijking wordt gedwongen tot
eenzelfde houding, waardoor de arbeid bepaalde storingen
verwekt, die zich ook psychisch openbaren(25).
Zonder over het cijfermateriaal te beschikken, dat
hierboven werd aangehaald, meende ook een arts met
groote arbeiderspractijk, dat neurasthenie als gevolg van
intensieven arbeid onder de Enschedesche textielarbeiders
veel voorkomt. De vele gevallen van exceem, die hij
te behandelen kreeg, schreef hij toe aan oliën en verven,
die in het bedrijf werden gebruikt, waarbij de gewoonte
om den draad door de spoel te zuigen het ongemak
vaak aan den mond deed optreden. Hij meende ook,
als anderen, dat de textielarbeider zich nog, hoe ook
de aard van den arbeid sinds het verval van het handwerk zich heeft gewijzigd, onderscheidt door een slappen
gang. Naast het langdurige staan bij den arbeid kan
daarop echter ook van invloed zijn de landelijke afkomst
van velen, in wier oude milieu een veerkrachtige tred
uitzondering is. Volgens Heyermans behooren behalve
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DE STERFTE AAN TUBERCULOSE IN ENSCHEDE EN IN
NEDERLAND PER 10.000 INW. (1901-1927)
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platvoeten, 0- en X-beenen en aderspatten, allen als
gevolg van het staan, neurose en vingerkramp mede tot
de typische beroepsziekten van den textielarbeider(26).
Dat echter de psychische toestand der bevolking
geen reden geeft tot verontrusting, bewijst het lage
cijfer van de leerlingen in de klassen voor zwakzinnigen.
Wel kan dit door verschillende omstandigheden worden
beïnvloed, o.a. door den aangelegden maatstaf, doch deze
week te Enschede niet af van den gebruikelijke. Ook
als we niet het aantal leerlingen nemen, doch dat van
hen, die beneden de eischen der tests bleven bij het
onderzoek op de scholen, waarbij dus het getal van 48
leerlingen in vergelijking met het aantal van hen, die
elders de achterlijke scholen bezoeken, aan den hoogen
kant is, handhaaft Enschede den gunstigen indruk. Niet
zonder invloed zal op dit aantal zijn het milieu, dat zich
kenmerkt door het vrijwel ontbreken van een pauperlaag, terwijl ook mag worden aangenomen, dat een
deel der toestroomende immigranten door die verplaatsing
blijk geeft te behooren tot een geselecteerde groep van
geestelijk sterkeren.
Per 1000 inw. bezochten de scholen voor zwakzinnigen te : (27)
Nijmegen
Alkmaar
Amsterdam
Delft

(1924) 0.70
1.12
1.27
2.71
tt

tt

Haarlem
Vlaardingen
Den Haag
Enschede

(1924) 2.88
3.48
(1927) 1.71
(1929) 0.55

Per 1000 inw. werden in 1927 te Enschede in de
scholen als onvoldoende begaafd voor het gewone
onderwijs aangewezen : 1,03.

IX. HET GEZIN.

Dat hooge kinderloonen reeds vroeg tot zelfstandigheid der jongeren ten opzichte van het gezin voeren,
merkte reeds een van de voorloopers der sociologie
op( 1 ). Ook Villermé wees op den ontbindenden factor,
die daarin lag ( 2 ) en te Enschede klinken eveneens
klachten daarovere ). Het ijveren der confessioneele
vakvereenigingen voor kinderbijslag kan wel de gezinshoofden met jonge kinderen eenigszins onafhankelijker
maken van hun ouder kroost, doch de vroege zelfstandigheid van dit laatste niet inperken. Het tornen aan de
jeugdloonen zou direct alle belanghebbenden in het
geweer roepen en tevens de textielindustrie een van haar
niet talrijke aantrekkelijkheden ontnemen( 4 ).
Dat voor een eeuw te Enschede de schaduwzijden
niet scherp werden gezien, getuigt het welgevallen, dat
in 1820 klonk uit het bericht, hoe 10- .en 11-jarigen
het gezin niet meer tot last, ja, na een paar jaar „hun
eigen meester" waren( 5 ).
Waar jongeren een onevenredig deel der gezinsinkomsten inbrengen, ontstaat licht de misstand, dat zij een
voor hun leeftijd onverstandig groot zakgeld ontvangen.
Een R.K. geestelijke verzekerde dan ook in 1927, dat
in zijn omgeving, een zuiver arbeidersmilieu, zeer vele
opgeschoten jongens — voor wie een blijmoedig paedagoog den naam ,,rijpere jeugd" bedacht — wekelijks
wel f 5 verteerden. De wisselende bedragen van het
stukloon maken achterhouden van een deel ook niet
onmogelijk en reeds in 1890 had een fabrikant te
Enschede met het oog op dit euvel loonzakjes ingevoerd, waardoor waakzame ouders hun kinderen konden
controleeren( 6 ). Naar buiten komt de ontbindende wer-

265

HET GEZIN

king van het hooge jeugdloon op het gezin tot uiting
in het veelvuldig verlaten der ouderlijke woning, een
stap, die de openbare meening meestal niet gunstig
beoordeelt, doch reeds in 1883 een gewoon verschijnsel
werd genoemd( ? ). Het komt ook wel voor, dat jongeren
reeds vroeg een vast kostgeld betalen, wat in Twente
veelal niet als buitensporigheid werd gevoeld, omdat
de jongeren in een agrarisch gezin, waar aan den
blijver op het bedrijf een evenredig deel der nalatenschap
toevalt, dit reeds lang gewoon waren, om deze niet al
te zeer te bevoordeelen( 8 ). Onlangs deed zich nog het
geval voor te Enschede, dat een gezin met een gezamenlijk inkomen van f 100 per week weigerde bij te dragen
in de verpleegkosten aan een der leden ; de meerderjarige kinderen betaalden n.1. allen kostgeld(9).
Aanleiding tot uittreden geven nog al eens : oneenigheid over het af te dragen bedrag, over een liefdesbetrekking of over den levenswandel, dien de jongere
zich veroorlooft. De wekelijksche aanbiedingen in een
plaatselijk advertentieblad getuigen ervan, dat er voor
zulke personen gelegenheid te over is, onder dak te
komen. Vele gezinnen toch trachten hun inkomen door
het houden van kostgangers te vergrooten. Liefst nemen
zij er twee, die dan een slaapkamertje deelen. De
gemiddelde prijs is gewoonlijk f 10 per week, aanmerkelijk
honger dan in 1890 en 1904, toen met f 3 à f 4 kon
worden volstaan( 10), een verhouding, die meer evenredig
schijnt met de nominale loonsverhooging, dan giet de
prijsstijging in het algemeen, wat er op wijst, dat de
levensstandaard is gestegen.
Door dit kostgangerwezen is het aantal personen,
die de volkstelling in 1920 vermeldt als : „overige leden
der gezinnen", te Enschede ongemeen hoog :
Enschede aantal inw. 41488
„ 40469
Schiedam
,,
Delft
„
,, 39415

m.
1793
1083
1362

vr.
1409
662
818

Hierbij houde men er wel rekening mede, dat het
aantal weezen en ouden van dagen, dat in verwante
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gezinnen is opgenomen, te Enschede wel grooter zal
zijn dan in de beide andere plaatsen, doch daartegenover staat, dat naar de industrie van Delft en Schiedam
waarschijnlijk meer jonge zelfstandige arbeiders toestroomen dan naar die te Enschede, waarheen de trek hoofdzakelijk gezinsgewijze plaats heeft.
De vrees, dat de mede-kostwinner het gezin kan verlaten, doet vele ouders reeds vroeg slap optreden tegen
de eigenwilligheid hunner kinderen. Een predikant merkte
in 1890 op, dat het voorschrift van den fabrikant, om
het godsdienstonderwijs te volgen, meer effect had gehad, dan het ouderlijk gezag en het verslag over het
,Onderwijs aan de rijpere Jeugd" in Lonneker wees er
in 1925 op, hoe gering in vele gevallen het overwicht
der ouders op hun opgroeiende kinderen was gebleken(il).
Deze verhouding vloeit echter niet alleen voort uit
de economische. Al is ook de volksaard niet emotioneel
genoeg om zich te uiten in veelvuldige liefkoozingen,
de zeer vele en ruim gesteunde feesten, die buurten en
vereenigingen voor de jongere kinderen aanrichten, bewijzen wel de algemeene en groote kinderliefde, die licht
voert tot te groote toegeeflijkheid.
Een ander gevolg dier kinderloonen is, dat de oude
zede, om de verwante weezen op te nemen in het gezin, er zich gemakkelijk handhaafde( 12). Het weeshuis
der Hervormden is dan ook nooit groot van omvang
geweest en in 1923 opgeheven. De laatste jaren had
het nooit meer dan 20 verpleegden. Wel wordt geen
kind meer voor het 14de jaar toegelaten tot de fabrieken,
doch als nieuw element is de weezenrente opgetreden,
die de derving van het kinderloon beneden dien leeftijd
vergoedt en de opneming in een gezin als gewoonte
handhaaft.
Ook ouden van dagen konden vaak in het gezin,
waar de vrouw ter fabriek ging, zeer bruikbare krachten
zijn. Zij hielpen mede het hooge aantal „overige leden
van het gezin" vormen. J. H. van Heek wijzigde in
1868 dan ook de aanvankelijke bestemming van een
deel zijner nalatenschap. Toen er geen behoefte bleek
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aan een fonds . voor deze catagorie, werd met dit
bedrag het stichten van een Volkspark in het oog gevat(13). Het later opgerichte Oude Mannen- en Vrouwenhuis had waarschijnlijk om die reden aanvankelijk slechts
weinig verpleegden. Mogelijk is het als een teeken der
verslapping van den familieband op te vatten, dat in
later jaren dit aantal sterk steeg. Ouden van dagen
kunnen op den duur eer gemist worden, vooral wanneer
ze mopperig of zelfs hulpbehoevend worden en daarbij
het aantal gehuwde arbeidsters daalt. Terwijl er in 1906
slechts 12 werden verpleegd, steeg dit in 1928 tot 96.
Waar vele vrouwen tot aan haar huwelijk, en soms
zelfs daarna, van jongs af naar de fabrieken gingen,
misten niet weinigen de kennis van en de neiging tot
huishoudelijke bezigheden, die in het gezin den welstand
verhoogen en de huiselijke sfeer scheppen van de zorgende moeder. Huishoudlessen, o.a. aan de Fabrieksschool,
hoe nuttig die ook mogen zijn, kunnen dit niet geheel
veranderen. Huismoeder te wezen is een zijn naast een
doen en dat de rechte lust ertoe door fabrieksarbeid
wel eens wordt verstikt, blijkt uit het terugkeeren tot
die laatste bezigheid na het huwelijk door verscheidenen,
die het thuis vervelend vinden. Bij het „Onderwijs aan
de rijpere jeugd" te Lonneker kreeg men, zooals we
reeds mededeelden, op de verstellessen een indruk van
het verschil der milieus door de zorgvolle volharding,
waarmee in de meer boersche buurtschappen de kleeding
werd onderhouden, terwijl in de meer industriëele omgeving dit niet kon worden geconstateerd, integendeel,
vaak modieuse toiletten met veel geringer weerstandsvermogen werden gedragen, waarbij de snelle slijtage,
die tot nieuwe inkoopen noodzaakte, werd bevorderd
door het niet tijdig verstellen. Het onderscheid is wel
algemeen bekend, zooals blijkt uit advertenties, waarin
werksters worden gevraagd met de voorkeur voor haar,
die gediend hebben, of waarin een zich aanbiedt en dit
als aanbeveling vermeldt. Het is dan ook geen wonder,
dat het Gemeentebestuur zich teleurgesteld gevoelt door
het uitblijven eener Rijkssubsidie voor de Huishoud-
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school, waar het juist te Enschede deze zoo op haar
plaats acht.
Niet f onwaarschijnlijk is het, dat de fabrieksarbeid
van vele vrouwen, soms voortgezet tot na het huwelijk,
haar zelfstandigheidsgevoel heeft verhoogd en dat daardoor ook haar plaats in het gezin niet onaanzienlijk is.
Haar initialen werden voor een kwart eeuw, toen het
gewoonte was in den gevel van het eigen huis een
steen aan te brengen, naast die van den man niet
vergeten. Op menige plaats uit de verhooren der Enquéte
van 1890 bleek zij ook toen vaak de geldzaken te be
heeren ( 14), en een arts met zeer groote arbeiderspraktijk
viel het telkens weer op, dat bij verschillende huiselijke
bezigheden, b.v. aan de waschmachine, de man de taak
der vrouw verlicht. Mogelijk is ook door die economische waarde der vrouw het aantal gescheidenen van
echt er laag. Daarbij zal echter tevens wel van invloed
zijn de traditie en het terugschrikken voor de openbare
meening. Door dit alles is de huwelijksband te Enschede
tamelijk vast, hoewel toch de vrouw na de scheiding
in vele gevallen in de fabriek weer een bestaan zou
kunnen vinden.
Het aantal van hen, die scheidden van echt, bedroeg
per 1000 inw. in :
Enschede
Den Haag
Nederland

1924
0.36
2.09
0.53

1925
0.31
1.67
0.54

1926
0.34
1.70
0.58

1927
0.19
1.66
0.63

1.79
11.00
3.68

1.27
10.88
3.97

1.04
10.84
4.62

en per 100 huwenden :
Enschede
Den Haag
Nederland

2.17
12.45
3.45

De volkstelling van 1920 is de eerste, waarbij het
aantal der echtgenooten afzonderlijk werd opgenomen,
waardoor het niet langer schuil ging in de groep der
„overige leden van het gezin". Vergelijken we aan de
hand dier gegevens de gezinsgrootte in enkele plaatsen:
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Enschede

Aantal
huisgez.
8399

Zaandam

6708
12299

Tilburg

Hoofden
van gez.
M 7630
769
✓
M 6152
573
✓
M 11208
✓ 1091

Echtge- Kinderen Gem. gezinsgrootte
nooten
4.40
10721
10586
7268
7158
3,92
6603
5834
16520
4.50
16111
10433

Dat Enschede, ondanks het lage geboortecijfer, in
gezinsgrootte Tilburg nabijkomt, wijst er weer op, dat
het een groote immigratie van kinderrijke gezinnen trekt.
Het geboortecijfer bedroeg voor de levend geborenen
per 1000 inw.: (15)
1924

1925

1926

1927

Tilburg
Almelo
Delft

28.0
21.9
25.3

27.0
20.9
23.5

27.0
21.7
34.8

25.6
22.0
23.1

Enschede

20.5

20.2

18.8

18.7

21.5
Hengelo
22.5
Leeuwarden
24.6
Maastricht
27.7
Schiedam
19.3
Zaandam
20.8
De 4 gr. steden
Gem. 20001-50000 inw. 25.6
24.9
Het Rijk

20.8
20.5
23.9
26,1
19.7
19.9
24.6
24.1

21.0
20.6
22.5
22.9
19.6
19.5
24.1
23.8

20.6
20.0
24.0
24.9
19.0
18.9
23.4
23.1

De gegevens van den Sterfte -Atlas van Nederland
over 1860-74 geven voor de Twentsche fabrieksplaatsen beduidend hoogere geboortecijfers dan voor

de plattelandsplaatsen en voor Overijsel. Per 1000 inw.
bedroeg over die periode de gemiddelde jaarlijksche
geboorte te :
39.40
Almelo (stad)
37.87
Hengelo
37.21
Enschede
District Almelo 32.08

34.56
Lonneker
25,72
Losser
Denekamp 27.81
34.41
Overijsel

Mogelijk is de economische waarde van de kinderen,
die toen nog zeer vroeg in de productie werden betrokken, niet zonder invloed geweest op de hooge
cijfers in de industrieplaatsen. Lonneker met zijn gedeeltelijk industriëele bevolking vormde daarbij een
overgang.
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De volgende gegevens (per 1000 inw.) tonnen, hoe
het geboortecijfer te Enschede terugliep :
1885-'89
1890-'94
1895-'99
1900-'04

38.44
37.24
36.22
35.74

1905-'09
1910-14
1915-19
1920-'24

31.49
25.09
21.77
21.68

Het maximum bedroeg voor Nederland, in 1876, per
1000 inw. 37.14 ( 16). Het Enschedesche cijfer zonk dus
binnen een halve eeuw zoowel absoluut als relatief wel
opmerkelijk.
De grafiek der geboorten geeft ook die daling aan.
Niet onwaarschijnlijk valt de stijging boven het gemiddelde van Nederland tusschen 1884 en 1908 toe te
schrijven aan de vele plattelanders, die zich in die jaren
te Enschede vestigden. De rationaliseering van het geslachtsleven, die daarna in de curve tot uiting komt, omvatte
in het steeds volkrijker Enschede een zoo groote groep,
dat daarnaast de invloed van de, trouwens relatief
dalende, vestiging van vruchtbare plattelandsgezinnen
minder kon spreken.
Het kinderloon, dat eens een groote aantrekkelijkheid
was van den kinderzegen — ook in Frankrijk toonden
vele fabrieksdistricten volgens Goldstein een honger
geboortecijfer dan elders —( 17) schijnt dus te Enschede
de laatste kwart eeuw als prikkel in deze richting zijn
kracht te hebben verloren, de dringende noodzakelijkheid het gezinsinkomen op deze wijze te vergrooten
minder te zijn geworden, doch ook de beperking aan
den kinderarbeid opgelegd en het zeer veel verbreide
verlangen, aan de kinderen een andere toekomst, dan
de fabriek biedt, te verschaffen, kunnen daarop hebben
ingewerkt, evenals de toenemende zucht om zelve van
het leven te genieten.
Omtrent de oorzaken van het terugloopen der geboortecijfers heeft Wolf in zijn bestrijding van Brentano's
inzichten aan de toeneming van de welvaart een te
bescheiden rol toegekend ( 18). De hoofdoorzaak is volgens Wolf de rationaliseering, de geestelijke revolutie,
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waarbij men economisch gaat rekenen, de traditie loslaat en dan ook het sexueele leven rationaliseert. De grond
dier geestelijke verandering zoekt hij in „de cultuur",
waarop de welvaart slechts een bescheiden invloed zou
hebben. Eer zou de stijgende welvaart een gevolg zijn
van her rationaliseeren. Wolf denkt zich evenwel de welvaart te veel in concrete cijfers, terwijl toch bij de toename
ervan de een aan het vermeerderen van zijn millioenen
denkt, de andere aan het overleggen van enkele guldens.
De ervaring der spaarbankpropaganda leert, dat het streven
om economisch te rekenen vaak wordt gewekt na den
eersten, Beringen inleg. Het is de stijgende welvaart, na
de 70er jaren der 19de eeuw, die de gelegenheid gaf,
deel te hebben aan de opkomende uitingen daarvan in
het moderne leven, zoowel in gunstigen als in ongunstigen zin, welke de gezinsbeperking deed opkomen bij
de gegoeden, ook bij hen, die aan deze meerdere welvaart
geen deel hadden, doch bij wie de begeerte leefde,
zich in hun klasse te handhaven. De lagere klassen
volgden eerst in de 90er jaren. Het vergde tijd, voor
zij in hun diepe misère zich hadden opgewerkt tot het
begrip welvaart.
Opvoeding in ruimen zin acht Wolf den sterkst werkenden factor. Beperkt mag men zich dien zeker niet denken,
want reeds jaren voor de propaganda van het NieuwMalthusianisme begon, zette de daling in ( 16), doordat de
welvaart steeds breeder lagen omsloot, en daarbij godsdienstige denkbeelden, economisch besef, genotzucht en
verantwoordelijkheidsgevoel niet onberoerd liet.
Dat welvaart echter onder alle omstandigheden het
kindertal beperkt, klopt zeker evenmin met de feiten
als dat zij het steeds zou opvoeren. Bij groote vermogens,
waarbij de splitsing geen nadeelen geeft, of ondernemingen, waarbij het verlangen van eigenaars voorop
staat, ze over te dragen aan rechtstreeksche nakomelingen,
zal dan ook het geboortecijfer niet die lage grens bereiken, als in andere milieus valt waar te nemen. Uit
Benthems lijsten van Enschedesche familiën laten zich voor
de textielondernemers te Enschede de volgende gegevens opstellen :
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Totaal
met jongAantal
Jaar
kinderen gezin
per
gestorvenen per gezin
gezinnen
lste huw.
79 *)
9.9
6.8
54
8
1800—'20
7.5
45
34
5.7
6
1821.—'40
4.7
28
3.7
22
6
1841.—'60
6.2
87
5.4
76
14
1861—'80
4.3
4.0
85
80
20
1881-1900
4.0
20
4.0
20
5
1901—'05
*) Hierbij zijn er 10 „jong of ongehuwd gestorven".

We zien hier dus wel over een langere periode eenzelfde dalende lijn, als Steinmetz aantoonde voor verschillende groepen van begaafden, en waarbij in die der
industriëelen, technici en kooplieden de 50-jarigen, die
gehuwd waren en kinderen hadden, dit aantal was
gedaald op gemiddeld 5, terwijl het in de gezinnen
hunner ouders nog 7.5 had bedragen( 19). Wel zijn de
Enschedesche cijfers lager, maar toch zijn deze gezinnen
van een vruchtbaarheid, die er op wijst, dat de daling,
die in de gegoede klasse in Nederland in en na de 70er
jaren het algemeene geboortecijfer beïnvloedde, in het
Enschedesche milieu niet tot het uiterste doorzette en
ook tegenwoordig treft men daarin verscheidene jongere
gezinnen, die gemiddeld heel wat grooter zijn dan in
het algemeen het geval is onder de niet voor kort eerst
geïmmigreerden.
Het aantal huwenden bedroeg per 1000 inw., berekend
naar de gegevens van de Statistiek van den Loop der
Bevolking in Nederland
Enschede
Den Haag
Nederland

1924
16.8
16.8
15.5

1925
17.5
15.2
14.8

1926
15.4
15.6
14.7

1927
18.5
15.3
15.0

We zien uit deze cijfers, dat het gemiddelde huwelijkscijfer in Enschede aanmerkelijk honger is dan in het
geheele land of in Den Haag. Niet zonder invloed op

het hooge Enschedesche cijfer zal daarbij zijn de
vestiging van vele gezinnen met kinderen boven de
schooljaren in die gemeente en ook het welvaartsniveau.

XI. DE WELVAART.
•••■• ■•Now..."

In zijn beschrijving der Engelsche industriesteden
vestigde Shadwell er de aandacht op, dat in handelssteden als Liverpool en Glasgow veel meer pauperisme
wordt gevonden dan in fabriekssteden als Bolton en
Bradford. Daarnaast komen losse zeden in de eerste
steden veel meer voor door het snel ophoopen van
groote vermogens en het drukke verkeer van vreemdelingen, factoren, die tot misplaatste weldadigheid, een
besmettelijke neiging tot weelde, tot criminaliteit en
zedeloosheid aanleiding kunnen geven. Het toestroomen
van veel ongeschoolden, die niet in vasten dienst
arbeiden, vergroot er de paupersklasse. Rowntree's beschrijving van het oude York past evenmin op de toestanden in de jongere textielsteden, waar de hooge
kinderloonen den algemeenen levensstandaard hebben
opgevoerd, wat in huizen en kleeding aan den dag
treedt ( 1 ). De toestanden in Enschede tonnen groote
overeenkomst met de schildering dier Engelsche textiel-

plaatsen.
De onafgebroken groei der Enschedesche industrie,
waarvan de verslagen der Kamer van Koophandel en
Fabrieken getuigen, zoodat de woningbouw er veelal
geen gelijken tred kon houden met de toename der
arbeidersbevolking, wijst er wel op, dat het werkloosheidsvraagstuk te Enschede vrijwel onbekend is. Ondanks
grootar of kleiner crises heeft de industrie er, behoudens
in de afgeloopen oorlogsjaren, langer dan de laatste halve
eeuw regelmatig doorgewerkt. Slechts voor enkele
speciaal geoefenden, of voor textielarbeiders, die de
fabrikanten om bijzondere redenen weren, is soms geen
arbeid te vinden in de katoennijverheid te Enschede.
18
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In 1892 maakte het verslag der Kamer van K. en F. voor
het eerst melding van een groep arbeiders, die in den
voorafgaanden winter steun inriepen, doch dit waren
bouwvakarbeiders. De bedragen, die te Enschede worden uitgekeerd door de werkloosheidsverzekering zijn
dan ook laag :
Totaal bedrag
1925
1926
1927

Totaal aantal
verzekerden

4939
f 25.241.14
„ 17 528.705154
5883
„ 21.238.08

Uitbetaald door
de vakvereen.
van textielarb.
f 13.065.07
„ 8.492.35
„ 6.634.57

Aantal verzekerde leden
daarvan
3808
3835
4300

De sterke daling in de uitkeeringen aan textielarbeiders houdt verband met het geleidelijk verminderen van
het aantal slachtoffers, die na het conflict van 1923124
niet aanstonds weer werk vonden. Een vergelijking leert
tevens, dat onder de textielarbeiders werkloosheid absoluut en relatief zeer weinig voor komt.
Daarnaast werd door de Commissie voor Maatsch,
Hulpbetoon als onderstand aan werkloozen verleend :
1925
1926
1927

f 17.708.15
„ 14.210.25
„ 11.291.10

Over 1925 karakteriseerde deze commissie haar arbeid
door mede te deelen, dat haar meestal verzoeken bereikten van seizoenarbeiders of van textielarbeiders, die
door het loonconflict van 1923/24 nog werkloos waren.
Advertenties, waarin arbeidskrachten voor bepaalde
afdeelingen der textielindustrie worden gevraagd, zijn
in de plaatselijke bladen verre van zeldzaam, wat eraan
herinnert, dat de gemeentelijke dienst der arbeidsbemiddeling in dit vak geen groote rol speelt. Mogelijk
werkt hier weer de tegenzin der ondernemers tegen
overheidsinstellingen. We zeiden reeds, dat de Kamer
van K. en F. er in 1906 een Arbeidsbeurs voor de
katoenindustrie overbodig achtte op grond, dat een
werkman daarin zelden of nooit naar arbeid behoefde te
zoeken. Nog steeds heeft deze instelling de meeste beteekenis voor de bouwvakken :
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Geplaatst werden op aanvragen van werkgevers :
1924
1925
1926
1927

Totaal
1430
1523
2037
2936

In textielnijv. (ook buiten Enschede)
126
76
132
485

De stijging in het laagste jaar werd veroorzaakt,
doordat de plaatsing der binnenkomende Drentsche
arbeidskrachten over de Arbeidsbeurs liep. Overigens
bellen de meeste werkgevers alleen bij groote schaarschte
de Arbeidsbeurs pas op. Meestal meldt de werkzoekende
zich zelf bij den portier aan, die den aanvrager naar
den baas verwijst. Deze noteert den naam en neemt
zoo mogelijk informaties, waarvan het dan meestal
afhangt, of iemand, indien er werkgelegenheid is, al of
niet wordt geplaatst. Bij een tekort aan arbeidskrachten
vraagt de baas ook wel in de fabriek of er zijn, die
werkzoekenden kunnen aanbrengen. Immigranten waarschuwen dan gewoonlijk wel dorpsgenooten.
Het behoeft zeker geen breed betoog, dat het met
de bonen, die zich voor den wever een eeuw geleden
om f 3 per week bewogen, armoede beteekende, indien
het gezin geen verdere inkomsten had. De lage eischep
aan het bestaan gesteld, deden na 1830 reeds bij een
geringe loonstijging en verruiming der werkgelegenheid
van de welvaart spreken, die over Twente was gestreken.
De werkverruiming vooral schijnt verlichting te hebben
gebracht, terwijl in de eerste plaats de linnenwevers
bij den overgang tot de katoennijverheid hun loon niet
onbelangrijk zagen stijgen. Rondom Oldenzaal verdwenen
bedelarij en landlooperij. Reeds in 1836 bracht de
calicotweverij f 400.000 baar geld in Twente en alleen
in Goor waren 90 personen meer belastingplichtig
geworden, terwijl de veestapel der kleine lieden er met
30 stuks was toegenomen (2).
Toch verdween alle armoe niet opeens. In 1840
kwamen jaren, waarin de loonen met 30 pCt. daalden,
tot het peil van 20 jaar eer en te Enschede hand-
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haafde zich als ongunstig teeken tot 1862 een philantropische soepkokerij ( 3 ). In 1912 wisten oude fabrikanten
zich nog te herinneren, hoe het vroeger was bij de
huiswevers : „Wat daar op tafel kwam, was God geklaagd : meerendeels aardappelen met karnemelk", vertelde er een en een ander had het nog gekend, dat,
waar die lui arbeidden, door de gaten in het dak den
hemel was te zien ( 4 ). Ook in de stad was weelde
vrijwel onbekend. B. W. Blijdenstein verbaasde zich bij
een bezoek aan Vlaanderen in 1840 over de elegance en
de ruimte van leven in de kringen zijner fabrikantenkennissen in dat gewest ( 5 ) en deze eenvoud heeft nog
zeer lang nageleefd, en is ook nu nog niet verdwenen
in de ondernemersklasse.
In 1872, toen de loonen van wevers zich tusschen
f 6 en f 4 bewogen, schreef de Kamer van K. en F.
te Enschede echter in haar verslag : „Elke werkman
kon ruimschoots in zijne levensbehoeften voorzien".
Hoe dat dan toeging, vertelt ons Engels van een gezin, dat met f 5.40 tot f 6 per week moest rondkomen( 6 ).
Alle leden moesten op een bijverdienste bedacht zijn en
als de vader daartoe 's Zaterdagsavonds den ketel der
fabriek ging schoonmaken en voor die gelegenheid hem
een spekkoek werd gebakken, mochten de kinderen opblijven, om van den geur te genieten ! Ds. Cramer
noemde het in 1883 dan ook een kunststuk en een

wonder, waaraan niemand zonder deernis kon denken,
hoe een gezin zonder arbeidende kinderen rondkwam.
En in dien tijd was het loon reeds f 6 a f 8 per week!( 7 )
Geen wonder, dat een getuige, dief 5 tot E 5.50 per
week maakte, in 1890 voor de Enquête-Commissie verzuchtte : „Het is wel naar, zoo weinig te verdienen"( $ ).
Daarbij werd in die dagen gewoonlijk nog geen vergoeding gegeven voor de feestdagen, waardoor in de
Kerstweek een loon van f 6 op i 4 terugviel. „Hoe
we er dan doorkwamen, weet ik niet", zei me een
arbeider, die als jonggehuwde dien tijd doormaakte.
Schulden maken kwam toch niet veel voor ; eenerzijds
werkte daartoe te sterk het eergevoel in het kleine
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milieu, anderzijds was de winkelstand in het algemeen
financiëel te zwak, om op omvangrijke schaal te borgen( 9 ).
Tegenwoordig is daar bij de coöperatieve verbruiksvereenigingen en de veel moderner dan vroeger georganiseerde particuliere winkelbedrijven ook geen gelegenheid toe, terwijl de melkslijters, die in dienst van een
groote inrichting staan, of de broodventers, die zelfstandig
het brood verknopen, dat zij van een bakker betrekken,
evenmin tot talrijke creditoperaties in staat zijn.
We wezen er in het hoofdstuk der loonen reeds op,
dat sinds 1913 deze sterker zijn gestegen dan het indexcijfer voor de kosten van het levensonderhoud. Daarbij
komt, dat blijkens onze ervaring in de laatste vier jaren,
waarbij we er gedurende eenige weken telkens een
zelfstandige huishouding voerden, het leven te Enschede
in vele opzichten goedkooper is, dan b.v. in Den Haag.
Dat neemt niet weg, dat volgens algemeen oordeel de
textielarbeider, wiens loon alleen het gezinsinkomen
vormt en die verscheidene kleine kinderen heeft, nog
zware jaren doormaakt. Eerst het loon, dat de kinderen
reeds kort na de schooljaren inbrengen, geeft verademing. Een der fabrikanten, in 1890 door de EnquêteCommissie gehoord, zeide dan ook, „Wie veel kinderen
krijgen, hebben eerst een moeilijken tijd, doch naarmate
de kinderen door hun arbeid het huisgezin ook kunnen
steunen, wordt de maatschappelijke toestand van zulke
arbeidersgezinnen veel gunstiger". Daardoor meende hij,
dat „het huishouden van een fabrieksarbeider in zeer
vele bevallen ver boven dat van andere maatschappelijke
betrekkingen stond". In 1910 maakten de textielondernemers te Enschede in een adres aan de Tweede Kamer
dan ook bezwaar tegen de verhooging der leeftijdsgrens
voor kinderarbeid van 12 op 13 jaar „op grond van
het tallooze malen voorkomende feit, dat een 12-jarig
kind voor gezinnen een haast onmisbaar bedrag brengt
in de huishoudin q" (10).
En ook in 1928 spraken eenige fabrikanten als hun
meening uit, dat het de eerste jaren van het huwelijk voor
den textielarbeider oppassen is om rond te komen, als
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door het hooge jeugdloon de levensstandaard reeds
vroeg is opgevoerd(11).
Een instelling als het Zieken- en Pensioenfonds, waarvan elke textielarbeider lid moet zijn en daarbij, in
tegenstelling met de visscherij en de veenderij, de geregelde, zij het ook matige loonen, bij een werkgelegenheid, die decennia lang niet door crises werd ingeperkt,
hebben er zeker toe bijgedragen, dat armoede, die om
onderstand moet aankloppen, vooral betrof gevallen van
langdurige ziekte, invaliditeit of ouderdom. In 1880 werden
van de 9000 inw., die Enschede met de aangebouwde
wijken van Lonneker telde, slechts 300 min of meer
ondersteund. Daartoe werkte ook mede, dat de stad
geen verschooierde groepen bezat, die in lange tijden
van depressie zich hadden gewend aan het leven op
de openbare kassen of de geregelde uitdeelingen uit
oude fondsen. Alleen bij wijze van politiemaatregel werden
de inkomsten uit zoon fonds, ten bedrage van f 1300,
onder de armen verdeeld en de gemeentebegrooting
toonde alleen een memoriepost voor armenzorg( 12). In
de laatste jaren werden volgens het verslag van den
Armenraad te Enschede in totaal aan directen steun
uitgekeerd door de tien aangesloten instellingen :
1925
1926
1927

f 109.330.07
95.103.08
„ 100.893.58

Daarbij is het niet alleen de gevestigde bevolking,

die zich om onderstand aanmeldt, doch, zooals het verslag
van den Armenraad over 1925 opmerkt, geven somwijlen
de gezinnen, die toestroomen en waarvan de leden
elders geruimen tijd werkloos waren, of slechts een
sober bestaan leidden, bijzondere zorg. Dat van het
burgerlijk armbestuur vermeldt over 1927 een uitgave
van f 934.13 alleen voor het woonwagenkamp.
Vergelijken we de bedragen, die op de begrootingen
van verschillende gemeenten over 1929 werden geacht
noodig te zijn ter bestrijding der kosten van ondersteuning van behoeftigen en werkloozen en de subsidiéeringvan werkloozenkassen en ziekenhuizen, dan blijken
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de Twentsche industriesteden daarbij een zeer gunstige
plaats in te nemen(13).
Per hoofd bedragen deze kosten in guldens :
Leiden

8.90

Apeldoorn
9.69
7.96
Delft
Leeuwarden 7.24
Enschede

2.96

Schiedam

8.30

Zwolle
Deventer
Hengelo
Almelo
Alkmaar
Lonneker

6.51

11.49
1.41
4.82
11.66
3.57

Daar juist in de jaren, dat het gezin door geboorten
nog vermeerdert, de moeilijke tijden met geringe inkomsten worden doorgemaakt, zou men ook een honger
cijfer verwachten voor het aantal, dat zich aanmeldt
tot het verkrijgen van kostelooze verloskundige hulp,
dan het geval is :
1923
1924
1925
1926
1927

Aantal geboorten

Aantal bons voor kostel. hulp

902
901
908
854
891

148
196
116
111
103

De daling van het cijfer na 1924 teekent het economisch herstel der arbeidersbevolking na het conflict van
1923-24.
De 1447 paar klompen, welke de vereeniging Kinderzorg in 1928 verstrekte, de 15500 porties eten, die zij
uitreikte en de 41 gezinnen, aan wie zij kleeren verschafte in dat jaar, komen ook voor een zeer groot
deel op rekening van een achterbuurtcomplex, waar
velen wonen, die niet tot de textielarbeiders behooren.
Als teeken der welvaart kan ook gelden de afwezigheid van banken van leening, die er evenmin als afbetalingsmagazijnen zijn ingeburgerd. De gore rommelmarkt
en de achterbuurt - uitdragerijen kent men er evenmin,
terwijl de vrij algemeene gewoonte om 3 maanden huur
vooruit te storten er wel op wijst, dat algeheele
berooidheid er weinig voorkomt. Het Leger des Heils
achtte dan ook in 1928 f 300 voldoende, om haar
Kerstuitdeeling te bekostigen (14),
Op die welvaart wijst ook het melkverbruik. De grootste
leverancier, de Lonneker Cooperatie, verkocht in 1927

DE WELVAART

280

zoete melk en 1.026.823 L. karnemelk.
Op het einde van 1926 werden door haar 9620 gezinnen
bediend. Rekent men nu elk gezin op gemiddeld 4.4
personen, dan waren er 42228 verbruikers, die gemiddeld
elk 0.48 L. per dag afnamen, een hoeveelheid, die bij
een hoofdzakelijk uit arbeiders bestaande bevolking niet
den indruk maakt van armoede, vooral niet als men ze
vergelijkt met de cijfers, die Blink opgeeft voor het
verbruik per jaar en per hoofd aan het begin der 20ste
eeuw te Moskou (30 L.), Londen (54 L.) en Amsterdam
(90 L.) (15).
Wel hebben vele slagers te Enschede zeer kleine
bedrijven, doch het bijzonder groote aantal wekt het
vermoeden, dat ook het gebruik van vleesch niet gering
is. Zonder de huisslachtingen bedroeg dit verbruik per
hoofd in Enschede en Lonneker (volgens de gegevens
der Jaarverslagen, aangevuld door mededeelingen van
den directeur van het Openbaar Slachthuis) in K.G.
per inw.:
6.392.846 L.

1910
1911
1912

37.6
38.8
39.1

1923
1924
1925

42.2
39.3
47.4

192b
1927
1928

44.9
47.2
49.1

De toenemende bedragen bewijzen de stijgende welvaart. Het verslag van 1924 vestigt er dan ook de
aandacht op, dat door de uitsluiting en staking het
totale vleeschverbruik in het eerste half jaar van 1924
met 23°/o beneden dat in de overeenkomstige periode
in 1923 bleef, terwijl alleen dat van bevroren en varkensvleesch zich handhaafde.
Met de huisslachtingen, waarvan het aantal eerst
over de laatste jaren met zekerheid is vast te stellen,
bedroeg het verbruik in de beide gemeenten in K.G.
per inw. :
1923
1924
1925

45.1
443
51.6

1926
1927
1928

49.3
51.6
53.2

Het verbruik is opvallend hoog voor een fabrieksstad,
als men daarnaast stelt dat in Benige andere steden: (15a)
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Delft
Den Haag
Den Helder
Groningen
Amsterdam

1924
35.7
44.8
29.8
54.4
39.7

1925
34.0
42.9
29.4
52.4
39.1

1926
34.5
44.2
30.5
52.9
39.8

Enschede en Lonneker

44.3

51.6

49.3

Wel moet men bij deze cijfers rekening ermee houden,
dat te Enschede vele mindere kwaliteiten worden verkocht en het gebruik van paardevleesch er ongemeen
hoog is. Van het totale gebruik bedroeg dit in procenten :
1924

1925

1926

Delft
Den Haag
Den Helder
Groningen
Amsterdam

6.1
1.4
8.8
3.9
3.2

6.7
2.1
9.8
7.2
3.4

6.9
2.9
9.2
7.9
3.5

Enschede en Lonneker

7.5

12.6

16.9

Het relatieve gebruik van paardevleesch schommelt
te Enschede sterk met de prijsverhouding tot andere
soorten, doch de ruime vleeschvoeding is ongetwijfeld
een welvaartsverschijnsel. De huismoeder schijnt er
evenwel in zooverre los van de traditie te staan, dat
zij bij beperkte inkomsten of door economisch overleg
deze spoedig loslaat en het algemeen toch minder gewaardeerde paardevleesch koopt. Zou zij dit doen uit den
hang aan een andere traditie ? Zwaar eten was in
Twente, het land der „vrétmoalkes", een hoogtepunt in
het leven.
Huurschulden komen ook bijna niet voor. Zoo had
de bouwvereeniging „Ons Huis" op 31 Dec. 1927 op
een totaalbedrag van f 107.348.52 aan huur slechts f 79
niet kunnen innen. Het verloop der huurschulden bij
„de Enschedesche Bouwvereeniging", die in hoofdzaak
achterbuurtwoningen exploiteert, en in totaal 379 woningen bezit, wijst er ook op, dat in normale omstandigheden huurschulden zeldzaam zijn, en tevens weer, hoe
een conflict als dat van Nov. 1923 tot juni 1924 de
bevolking economisch treft : Voor de groepen „De
Krim", „Hoog en Droog" en „Sebastopol" bedroegen
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de huurschulden, die reeds direct na het stopzetten
der fabrieken opliepen :
31 December 1923
1 Juli 1924
31 December 1924

f 3768.93
„ 5738.16
„ 3312.34

Bij de andere woningen vertoonde zich hetzelfde
verschijnsel :
31 December 1923
1 Juli 1924

f 348.-„ 3026.90

Door alle wanbetalers na het conflict te verplichten
per week 1.A X de weekhuur te voldoen, wat stipt werd
nagekomen, zonk het totaal bedrag zeer snel, zoodat
het op 31 Dec. 1927 nog slechts f 255.30 bedroeg.
Ook de andere woningvereenigingen deden, hoewel
haar woningen door meer „gezeten" arbeiders werden
bewoond, in 1924 gelijke ervarigen op, zij het niet in
zoo sterke mate. De hooge huurschulden van bewoners
der gemeentewoningen in Lonneker, waartegen de Raad
dier gemeente op 20 juni 1929 tot maatregelen besloot,
kwamen dan ook niet voort uit onmacht der bewoners,
doch uit te groote lankmoedigheid in het beheer, waardoor er waren met 93, 108 en 114 weken huurschuld,
terwijl de meening had post gevat, dat de gemeente hen

toch aan een woning moest helpen !
Budgets zijn van Enschedesche arbeidersgezinnen niet
gepubliceerd, doch de meening, dat de arbeider in de
jaren, waarin hij alleen het gezinsinkomen verdient,
zware tijden doormaakt, is, zooals we zagen, algemeen.
In de „Arbeidsbudgets voor 70 gezinnen", uitgegeven
door de S.D. Studieclub in 1912 zijn enkele budgets
van fabrieksarbeiders te Almelo opgenomen. Uit een
daarvan blijkt, hoe een arbeidersgezin, ouders met 3
kinderen, toen met f 590 per jaar rondkwam :
f 360.50 Contributie en fondsgelden f 21.18
Voedingsmiddelen
., 52.-- Tabak en sigaren
4.40
Huishuur
.. 1.50
Kleedmg en schoeisel
58.80 Belasting
Brandstof en verlichting „ 51.70 e Andere uitgaven
„ 31.345

Rekent men nu, dat het gemiddelde weversloon te
Enschede in dien tijd zich bewoog tusschen f 560 en
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f 480 en de woninghuren er honger waren, dan kan
men zich voorstellen, dat reikhalzend werd uitgezien
naar - het oogenblik, waarop de kinderen naar de fabriek
konden gaan(I59, Hoe door dien kinderarbeid het gezinsinkomen kan stijgen, leeren de cijfers in de gemeente
Lonneker in 1926 verzameld van een groep arbeidersgezinnen, toen de bonen in vergelijking met 1912
inmiddels zeer waren gestegen.
3 gezinnen met een totaal van f 50.— tot f 60.—
12
3

..

,,0

Of..20.—

b

.30.--,

eneden f^20.—•

De stijgende welvaart toonde zich ook naar buiten. Nog
in 1862 waren er geen schoenwinkels( 16), en die in andere
artikelen zullen evenzeer vaak hebben ontbroken. Tegenwoordig somt het adresboek 12 goudsmeden op en een
10-tal bloemenwinkels. Dit laatste wijst er wel op, dat ook
in arbeiderskringen de gewoonte, om „de gevoelens door
bloemgeschenken te vertolken", toeneemt, waardoor soms
ook in die kringen een overvloed ervan bij zieken wordt
aangetroffen, die opvallend is. Van die welvaart getuigt
ook het aantal rijwielen, waarvoor in 1926 te Enschede
f 84300 aan belastingplaatjes werd ontvangen. Er waren
dus minstens 28100 rijwielen in Enschede en Lonneker,
die op 1 januari van dat jaar samen 68550 inw. telden.
Ook op het gebied der radio blijft Enschede niet
achter bij verscheidene andere provinciesteden. Volgens
inlichtingen, mij verstrekt door het Hoofdbureau der
Posterijen waren op 31 Maart 1928 het volgend aantal
radio-ontvangtoestellen aangegeven te :
Aantal inw.
Toestel per
Enschede en Lonneker 1943
Deventer
979
Delft
1458
Schiedam
1039
Zwolle
1356
Eindhoven
2043
Amsterdam
11917
Den Haag
7547

1 Januari 1928
74139
34956
49407
43281
39844
68695
734884
416179

aantal inw.
38.2
35.9
33.9
41.7
29.4
33.1
61.7
55.0
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De verhouding wordt voor Enschede nog gunstiger,
wanneer men rekening houdt met de omstandigheid, dat
het postkantoor in de meeste der overige gemeenten
tevens voor het omliggende platteland de aangiften verzamelt. In September 1929 had de „Vara" er 800 leden.
De welvaart heeft ook de kleeding beinvloed. Wel is
de voorstelling, alsof nog voor een twintigtal jaren de
arbeider Zondags in pilowschen broek en op wit geschuurde
klompen zijn uitgangetje maakte, niet van overdrijving
vrij te pleiten( 17), doch nog lang was de arbeidersdracht
op werkdagen eenvoudig en min of meer boersch. Brusse
zag in 1912 het fabrieksvolk nog optrekken, de mannen
veelal op klompen, de vrouwen en meisjes nog wel met
lange bonte schorten en blootshoofds. Dit laatste is tegenwoordig voor haar geen criterium meer, doch klompen
en boezelaars ziet men te Enschede nog alleen bij enkelen
en het vrouwelijk deel, niet het minst dat, hetwelk in
de confectiefabrieken arbeidt, onderscheidt zich niet meer
zoo in het oogloopend van de rest der bevolking op
werkdagen. De groote magazijnen bieden er tegen zoo
lage prijzen hun artikelen, dat het weinig directe uitgaven
vergt, zij het ook ten koste der kwaliteit, om de wisselingen
der mode te volgen. In de fabriek heeft het arbeidsschort nu algemeen toepassing gevonden en de tijden,
dat de arbeidsters in onderkleeding werkten, zijn voorbij.
Wat voor een twintigtal jaren in Duitschland en Amerika
reeds het geval was, dat n.l. de arbeider zich uiterlijk
vaak bijzonder verzorgde voor hij de fabriek verliet,
iets, dat toen in Engeland nog ongewoon heette en de
spot zou hebben verwekt, is echter ook nu in Enschede
nog lang niet ingeburgerd ; het vrouwelijk deel der
arbeidersbevolking, dat die zorg het minst verwaarloost,
zal hierbij een voorbeeld ter navolging voor de rest
kunnen zijn in het gebruik van borstel en zeep en het
verwisselen van kleeding voor het verlaten van de
fabrieken(18).
Het verlangen, om op Zondag zich welverzorgd te
kleeden, heeft zich reeds veel vroeger geuit. In 1888
al worden velen uit de arbeidersklasse op dien dag in
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hun kleeding niet van dames en heeren te onderscheiden
geacht ; wel gold die uitsprak Hengelo, maar in Enschede
zal het niet veel anders zijn geweest, waar in 1890 een
bejaarde arbeider de opschik „nog slimmer dan in Amsterdam" oordeelde, terwijl een ander wat minder weelde
in de kleeding beter achtte( 19), uitingen van een eenigszins beperkt inzicht, dat voorbijziet de wisselwerking
tusschen het uiterlijke en het innerlijke, waarop Singer
wijst, evenals Lange, die in de verzorging der kleeding
de uiting waardeert van verhoogde eigenwaarde, zoodat
hij zelfs in dit verband spreekt van „die moralische
Bedeutung der Lebenshaltung"(20).
De tijden zijn ook voorbij, dat firma's van buiten in
ieder seizoen Benige dagen voor de meer welgestelden
in een logement hun koopwaar, vooral op het gebied
der mode, uitstalden of met uitgebreide collecties hun
cliënteele bezochten. De snelle verbindingen met Amsterdam lokken de gegoeden daarheen, terwijl in Enschede
zelf winkels zijn, die aan hooggestelde eischen voldoen
en waarvan een in 1926 zelf voor Enschede de nieuwigheid van de „modeshow" bracht.
Met de welvaart en de bevolkingstoename steeg ook
de grondprijs, in de laatste jaren in het bijzonder, naar
mate de bebouwbare perceelen op her stedelijk gebied
schaarsch werden. Om het centrum ging de waarde van
gunstig gelegen bouwterrein sinds de laatste 20 jaren
van f 10 tot boven het tienvoudige van dien prijs omhoog. Meer aan den buitenkant, op het gebied, dat
Enschede in 1884 annexeerde, bracht een perceel in
1880 per 1VI2, f 0.30 op. In 1900 was die waarde tot
f 2.50 en in 1929 zeker tot f 15 gestegen. Dat bouwperceelen in enkele jaren het 4-voudige van hun prijs
kunnen opbrengen, en f 35 wordt geboden wat kort
daarvoor f 7.50 per M 2. kostte, is geen zeldzaamheid.
Het maakt zelfs den indruk, als men deze prijzen met
die om de groote Hollandsche steden vergelijkt, alsof
Enschede in een boom-periode verkeert, waarop de
terugslag kan volgen.
Ook buiten Enschede is de grondwaarde belangrijk
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omboog gegaan. Van een boerenplaats aan den Poolmansweg, werd voor 30 jaar de helft verkocht voor f 0.30 per
1VI2., in 1929 het overige voor f 5.50 per M2. Een ander
terrein steeg over die jaren van 20 cts. op minstens
f 4 in waarde. Te Glanerbrug werd in 1927 een stuk
voorma li ge heidegrond van 1.5 H.A. verkocht voor
f 35044, een prijs, die in herinnering bracht, dat deze
voor weinige tientallen jaren mogelijk slechts f 44 zou
zijn geweest. Zoo gering was de grondwaarde eertijds,
dat in 1855 de erve Lefers bij de verdeeling der Marke
Usselo een perceel stuifzand, waarop 10 cts. grondlasten
rustte, daarom maar aan de kerk schonk, die er dennen
op zaaide en er voor korten tijd een prijs voor maakte,
honderden malen honger, dan de schenker ooit had
kunnen denken. Van die stijging der grondwaarde getuigt
ook wel, dat de veldgrond in de Eschmarke, in het
laatst der 18de eeuw met 5 ct. per M2, goed betaald
werd geacht(21).
Aanvankelijk schijnt de spaarzin der Twentsche textielarbeiders niet groot te zijn geweest. Te Almelo klaagde
ten minste het bestuur van de spaarbank ko rt na 1860,
dat, niettegenstaande alle arbeiders zonder onderscheid
gedurende geruimen tijd zeer groote verdiensten hadden,
zij toch niet te bewegen waren, een gedeelte hunner
penningen op te leggen, zoodat bij een voorgekomen
stagnatie door machinereparatie fabrieksarbeiders direct
bij de diaconie moesten aankloppen(22). Zeer waarschijnlijk
zullen de verdiensten wel minder groot zijn geweest,
dan hier wordt voorgesteld, al kunnen we ook aannemen,
dat het stedelijke fabrieksvolk in die dagen door den
fabrieksarbeid was gedemoraliseerd.
Ook het verslag der Kamer van K. en F. te Enschede
klaagde in 1869 er over, dat de pogingen om tot sparen
te prikkelen niet veel succes hadden gehad. Een dier
middelen was waarschijnlijk de reeks artikelen, waarvan
het eerste op 1 Mei 1867 in de Enschedesche Courant
verscheen en waarvan overdrukken ter verspreiding voor
1 cent werden beschikbaar gesteld. Ook over de spaarkas, die na de oprichting van het Ziekenfonds was tot
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stand gekomen en waarbij de ingelegde gelden, met 5 °!a
premie verhoogd, elk jaar werden overgeschreven op
de Spaarbank van het Nut van het Algemeen, uitte het
verslag der genoemde Kamer in 1873 de klacht, dat het
aantal spaarders niet groot was. Een reden daart oe kan
geweest zijn, dat ook bij bankiers en fabrikanten gelegenheid tot sparen was. De Fabrieksschool nam van 1875,-1910 ook bespaarde gelden in ontvangst. Haar hoogste
saldo wees in 1899 een som van f 7400 aan (23). Dat
ook daar de toestanden in de industrie tot uiting kwamen,
bewijst het bericht, dat in 1877, toen de val der zilverprijzen de verdiensten omlaag drukte, 49 kinderen hun
geheele tegoed van f 287.11 5 opvroegen en zich slechts
9 nieuwe spaarders aanmeldden (24). In 1880 leerde echter
een onderzoek, dat bij 5 firma's door 275 arbeiders
niet minder dan f 119.659 was belegd en de in 1877
opgerichte Spaar- en Voorschotbank had in korten tijd
van 206 personen f 12.068 ter belegging ontvangen.
Deze gegevens wijzen er wel op, dat de klachten van
Benige jaren te voren met zekere voorzichtigheid moeten
worden aangehoord en onder velen de landelijke gewoonte, om geld op te leggen door den levensstandaard
beneden de inkomsten te stellen, zij het ook soms ten
koste van veel ontzegging, niet was verdwenen. Een
getuige voor de Enquete in 1890 meende dan ook, dat
vooral onder de arbeiders uit den boerenstand sparen
het meest voorkwam (25). In 1885 hadden 6 firma's in
de textielindustrie en de Voorschotbank samen zelfs
f 207.475 onder hun berusting als spaargeld der arbeiders. Dit was niet bijeengebracht door gedwongen sparen
van jeugdige personen, wat te Hengelo was ingevoerd,
doch te Enschede niet bestond. Wel moedigden de
fabrikanten het aan door b.v. een aansporing te richten
tot hem, die eens goede week had gemaakt.
Tegenwoordig neemt naast de Rijkspostspaarbank een
belangrijke plaats in die van de Cooperatie „Tot Steun
in den Strijd", welke er zich op beroemt met haar inleg,
die in 1927 op 31 Dec. f 160.735 bedroeg over 320
spaarders, den grootsten gemiddelden inleg van alle
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afdeelingen van de Spaarbank der Verbruikscoöperaties
te bezitten, n.l. f 502 per boekje tegenover een algemeen
gemiddelde der 4136 spaarders van f 269. De Spaarbank „Providentia", in 1892 gesticht door de R. K.
Werklieden-Vereeniging (26) bezat op 31 Dec. 1928 aan
spaargelden van 2254 inleggers f 659.690, n.l.:
1007 spaarboekjes met een tegoed beneden f 10
van
508
f 10 tot beneden f 100
568
,.
.,
.,
f 100 .,
f 1000
171
,.
,.
boven f 1000.
It

ft

It

ft

ft

.,

Het zijn echter niet steeds zij, die het meest verdienen,
welke het meeste sparen ! C. T. Stork merkte in 1890
op, dat hij soms niet begreep, hoe sommigen nog konden
sparen (27). Veelal is het verrichten van fabrieksarbeid
door de gehuwde vrouw ook uit spaarzin te verklaren
en juist de buurten, waar de maatschappelijk beneden
de arbeiders staande groepen wonen, zijn voor omwonende winkeliers te Enschede niet de slechtste, daar
vooral in die omgeving het geld het gemakkelijkste rolt.
Vroeger werd vooral voor winterprovisie en voor
een eigen woning gespaard (28). Sedert wintervoorraden
niet meer in zoo groote mate behoeven te worden opgelegd en de woningbouw vooral een zaak is geworden
van vereenigingen, die met overheidssteun werken, is de
prikkel om voor deze doeleinden te sparen, belangrijk
minder geworden onder de arbeiders. In den laatsten
tijd leeft echter het verlangen om een eigen woning te

bezitten weer aanmerkelijk op, doch daarnaast zijn het
toenemende s tr even om de woning behaaglijker in te
ri chten en de Heeding meer te verzorgen, de meer aangegrepen gelegenheid tot ontspanning en voor velen
ook de wensch om de kinderen door voortgezet onderwijs de kans op een betere toekomst te geven, even
zoovele remmen op het sparen, terwijl de algemeene
klacht over de verkwisting, waarin zich de opgroeiende
jeugd te buiten gaat voor de toekomst de pessimisten
niet veel goeds doet verwachten. De hierboven vermelde
gegevens wijzen er echter wel op, dat de klacht, als zou
de tegenwoordige arbeider niet meer sparen, in haar
algemeenheid niet gerechtvaardigd is.

XI. DE WONING.

De woningtoestanden waren in het achterlijke Twente
in den aanvang der 19de eeuw nog zeer primitief. Van
Hogendorp merkte bij zijn reis van Koeoorden naar Almelo
op, dat in vele woningen op het platteland schoorsteen
en gemak ontbraken. Zelfs te Friezenveen, dicht onder
Almelo, viel de afwezigheid van schoorsteenen op, wat
trouwens weinige tientallen jaren geleden in achterlijke hoeken van Lonneker ook nog wel voorkwam ( 1 ). (Zie blz. 50)
Het getouw stond in den tijd van het handweven
in een afzonderlijke ruimte, die met haar laag dak en
diep gelegen leenren vloer zich kelderachtig voordeed,
wat het voordeel gaf, dat de vochtige atmosfeer het
breken van draden tegenging. Ook in de stad kwamen
deze kelders voor, in 1747 werd er een naast het huis
van Barent Blijdenstein getimmerd en eerst in de tweede
helft der 19de eeuw verdwenen ze uit Twente ( la). Ook
Villermé beschrijft de werkruimte der huiswevers als
„plus ou moins enfoncées en terre" ( 2 ). Waarschijnlijk gaat deze inrichting tot in de Germaansche tijden

terug ( 3 ). Bij de ongezuiverde olie, die tot verlichting
diende, mocht het een voordeel heeten, dat het dak van
het Twentsche weefhok niet steeds solide afsloot (4).
Dat die woninginrichting niet allen bevredigde, blijkt
wel uit de plannen van Ainsworth, die in 1834 voor
betere woningen pleitte, waartoe hij meende te kunnen
komen door op elk stuk weefsel 10 cts. van het loon
in te houden. De vochtigheid moet er wel hoog zijn
geweest, dat hij er ook een technisch nadeel in zag,
daar deze factor in het algemeen de productie toch
slechts gunstig beinvloedt, zoolang zij tenminste niet het
arbeidsvermogen remt ( 5 ).
19

290

DE WONING

Dat ondanks de stijgende welvaart nog langen tijd
ook de woningen der meer gegoeden niet aan alle eischen
voldeden, mogen we besluiten uit het verslag der Kamer
van K. en F. in 1884, waarin deze opmerkt, dat bekwame
vaklieden, bekend met de betere en lijnere afwerking,
die in grootere steden werd aangetroffen, te Enschede
schaarsch waren. Geen wonder, dat toen aan de arbeiderswoningen nog minder eischen werden gesteld. Tot
voor een dertigtal jaren ging daardoor een z.g.n. afdakswoning voor een behoorlijke arbeiderswoning door. Ze
bestond uit een woon- of voorkamer, die de keuken
werd genoemd, waarachter onder het laag afloopende
dak een achtervertrek lag, de z.g.n. kelder, waar gekookt
en ook wel geslapen werd. Boven het voorvertrek was
een lage zolder, volgens de bouwverordening, die in
1890 gold, minstens 12 M3 . groot ! In dien tijd verdrong
echter reeds een gewijzigd type dit oudere.
Boven het achtervertrek was daarbij een slaapkamertje,
terwijl met de gewoonte was gebroken, onder de bedstede een ruimte in te richten voor het bewaren van
aardappelen ( 6 ). Door de voordeur trad men ook hier
echter rechtstreeks in het voorhuis, doch zoo algemeen
was het, om door deze deur alleen bij uitzondering
binnen te gaan, dat voor „een bezoek brengen" de uitdrukking „achter heen kijken" gebruikelijk was. Eerst
later verscheen de gang langs het voorvertrek en daarmee een kelder tusschen voor en achterkamer, waarboven een laag slaapvertrek werd gevonden, dat uitzag
op de zijgang naast het huis en daardoor gewoonlijk
donker en vochtig was. Nog later vond het type ingang
met voor- en achterkamer aaneen, door deuren gescheiden, terwijl de poging der volkswoningbouw-vereenigingen, om een woningindeeling in te voeren met een
ruim voorvertrek als woonkamer en een achtervertrekje
als slaapkamer, waarbij de keuken opzettelijk te klein
gehouden werd, om tot woonvertrek te dienen, afstuitte
op de algemeene voorliefde, die het voorvertrek als
pronkkamer inricht, waarvan zelfs in geval van ernstige
ziekte slechts met moeite werd afgeweken.

Uit: H. W- Heuvel, Volksgeloof en Volksleven 1909.

Boerenwoning met weefkamer
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Is de meeste gevallen is dan ook de architect gecapituleerd voor het onuitroeibaar streven, om in de eenvoudige woning tenminste één plek te bezitten, waar de
drang naar weelde, hoe barbaars die zich ook openbaart
in goedkoope meubelen en bonten opschik aan den wand,
zich kan uitleven, een streven, dat men uitsluitend naar
de ethische waarde kan waardeeren als uiting van zorg en
kenteeken van gevoel van eigenwaarde.
Doorgezet is echter bij alle nieuwe woningen het beginsel, dat door het inrichten van een slaapplaats
beneden en twee kamers boven elke groep een afzonderlijke slaapgelegenheid heelt.
Van vele der oudere woningen heette het in 1890,
dat onbewoonbaar verklaring goed zou zijn te achten,
doch dat het achterwege bleef, daar het een zeere zaak
gold en de doctoren het niet steeds erover eens waren ( 7 ).
Nog in 1912 was er reden tot klagen. De Gezondheidscommissie schreef in dat jaar, dat zij het betreurde, dat
hypotheekbanken mogelijk maakten het optrekken van
een reeks woningen, waarvan de eigenaars niet in staat
waren, ze te onderhouden, terwijl door den woningnood
vochtige huizen zonder behoorlijke slaapplaatsen nog
gretige huurders vonden, wat de verhuurders, waaronder
gegoede ingezetenen, niet prikkelde tot verbetering. Toch
was er sinds Benige jaren door verschillende maatregelen
tegen misstanden opgetreden, doch de nijpende woningnood had deze meer gericht op verbeteringen dan op
onbewoonbaar verklaring : (8)
Onbewoonb. verkl.
1908
1909
1910
1911
1912

2
0
2
7

1

Woningen, waarvoor verbeteringen
werden voorgeschreven:
51
238
252
392
735

Die woningnood deed zich het eerst voor in de 80er
jaren, toen de landelijke wevers in grooten getale door
het verval der huisindustrie naar de stad trokken en
ook uit andere textielplaatsen velen werden aangelokt
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door de hoogere loonen in Enschede. In 1883 berichtte
het verslag der Kamer van K. en F. dan ook, dat om
die reden voor het eerst sinds jaren het aanbod van
woningen niet meer evenredig was aan de vraag. In
1890, dus kort voordat de trek uit het N.W. naar
Enschede begon, was de woningmarkt weer ruimer. In
„de Krim" stonden zelfs een 60-tal woningen ledig,
waarvan de bewoners naar beter buurten waren oP9eschoven, daar er vóór dat jaar veel was gebouwd.
Erger spande het in Losser, waar de eerste immigranten,
die over de grens arbeidden, in keeten huisden( 9 ), doch
OVERZICHT VAN BEVOLKINGSTOENAME
EN AANTAL VERGUNNINGEN VOOR BOUW
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Uit : A. H. Op ten Noort, Enschede in 1913,
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ook in de stad trad het woningtekort bij de snelgroeiende
bevolking weldra weer op, te meer, daar de woningbouw
zeer achteruitliep, zooals blijkt uit het grafische overzicht
betreffende de jaren 1891-1912. waarin de invloeden van
de meerdere en strengere voorschriften van 1896,
het arbeidsconflict van 1902, de verzwaarde voorwaarden
der hypotheekverleening in 1905 en de eerste resultaten
van het werk der vereeniging „De Volkswoning" in
1908—'10 en 1912 tot uiting komen( 10). Sinds 1900 is
er tenslotte een sterke divergentie uit te lezen tusschen
bevolkingstoename en woningbouw.
Daardoor trad het euvel der gedwongen samenwoning
van gezinnen sterk aan den dag : In 1913 bleken van
de 342 paren, die te Enschede huwden, meer dan 200/0
geen woning te hebben kunnen vinden. Bijna steeds
betrof de samenwoning niet de gevallen, waarbij de
ongehuwden bij anderen gingen inwonen, om daardoor
de taak van de vrouw, die in de fabriek arbeidde, te
verlichten, een gewoonte, die reeds vroeg te Enschede
voorkwam en er minder bezwaar ontmoette, daar op
het platteland het niet ongewoon was, dat een der
kinderen, „de bljver', inhuwde.
De verslagen der Gezondheidscommissie wezen bij
herhaling op ontoelaatbare toestanden. Zoo ontdekte zij
in 1916 een gezin, dat uit ouders met drie kinderen
bestond, en huisde in een vertrek van 3.3 X 3 X 2.4 M.
en een berghokje van 2 X 1.45 X 2.4 M. Een onderzoek
in 1921 noteerde 580 gevallen van gedwongen samenwonen, waarin in
1 geval 6 gezinnen samenwoonden.
1
„
5
,,
4
5 „
„
„
17
„
3
„
„

In de laatste gevallen kwam het voor dat in 2 vertrekken huisden : drie maal 11 personen, twee maal 10
personen en één maal 8 personen. In 56 perceelen met
twee vertrekken, die dubbel werden bewoond, huisden :

—
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1 maal 16 personen
15
„
1 ,,
14
„
3„
13
„
6 ,,
„
12
4 ,,
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5 maal 11 personen
12 ,,
10
9
„
15 „
8
„
5„
4„
7
„

Daarnaast waren nog 41 gezinnen ondergebracht in
een barakkenkamp. In 1923 bleek nog één woning door
5 gezinnen bewoond te zijn en een 5-tal gezinnen in
schuren te huizen. Een dier gezinnen, dat 9 leden telde,
waaronder bijna volwassen kinderen, huisde in één vertrek
en van de 142 in 1923 na 1 juli huwende paren waren
er 62 of 46 "/o genoodzaakt, bij anderen in te trekken,
terwijl 100 ongehuwde paren wachtten op een woning,
om aan hun huwelijksplannen uitvoering te geven.
In 1925 waren er volgens het verslag der Gemeente
in „De Krim", „Sebastopol" en „Hoog en Droog" nog 20
gezinnen, die in den z.g.n. kelder, het lage achtervertrekje,
huisden, terwijl het voorvertrek ook een gezin herbergde.
Samen telden die 20 gezinnen 74 leden, waarvan één
met 11 leden. Vlak over de grens, in de gemeente
Lonneker, heeft zelfs Benige jaren de eigenaar van een
stukje grond een groep woonwagens geëxploiteerd als
woningen, waarvan een 20-tal gezinnen gebruik maakten(").
Behalve het moreele gevaar, dat bij die opeenhooping
van elkaar vreemde gezinnen kan ontstaan, geeft ze ook
aanleiding tot allerlei wrijvingen en tenslotte is de hoofdbewoner vaak allesbehalve een filantroop bij het vaststellen van den huurprijs. Zoo betaalden bij een onderzoek
in 1921 de bijwoners :
In 52 gevallen 11 %

50 O /0 der werkelijke huur

„
100 „ 90
0/0
,,,,
510/o
„
„ 21
101 °Jo .-- 150 /0 „
^,
5
„
151 °l,
„ 1 geval 235 Oh)

200 °/o „
f

t

„

,^

tt

ft

Ondanks den woningbouw op groote schaal door de
woningbouwvereenigingen is de woningnood bij alle
schommelingen gebleven. Het woningtekort bedroeg :
31 December 1921
3 November 1923
1 Juli 1926
31 December 1927

889 woningen
„
294
„
480
„
1117
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Tot het laatste getal leidde de volgende berekening :(12)
Gedwongen samenw.
2 O/ voor opkomende behoefte
Voor vernieuwing in aanm. komend
In het uitbreidingsplan vallend
Nog bewoond, doch onbewoonb. verkl.

525 woningen
210
435
„
85
„
21
1276 woningen

In aanbouw
120 woningen
Waarvan voor Drent. gez. 6
,t
p.../ ......./
114
Onbewoond
27
Verleende bouwvergunn. 18
Totaal tekort

159

1!

1117 woningen

Geen wonder, dat advertenties, waarin jonggehuwden
een kamer met stookgelegenheid vragen, in de Enschedesche bladen niet ongewoon zijn, en de voorgenomen
afbraak van „De Krim" nog steeds niet is uitgevoerd,
te minder, doordat het gemeentebestuur uit sociale overwegingen deze bevolking onder de meer maatschappelijke
wil verspreiden, wat alleen zal kunnen, als de woningmarkt een overschot aanwijst.
(In juli 1929 stond de Raad der gemeente een crediet
van f 1100 toe, om een nauwkeurige telling der woningen
te ondernemen, ten einde den ganschen omvang van
het probleem nog eens onder het oog te kunnen zien.)
Zijn uit de tellingen van 1899 en 1909( 13) geen gevolgtrekkingen te maken omtrent het samenwonen, daar
het aantal bewoners in elke woninggroep nog sterker
wordt beinvloed door de gezinsgrootte, over het gehalte
der woningen lichtten zij ons wel in :
Enschede
1899
Per
100 w.
1 Kamerw. 349
7.5
2 Kamerw. 1774 38.3
Alle won. 4631
Aantal

Overijsel

1909
Aantal
161
1492
6702

Per
100 w.
2.4
21.8
—

1899
Per
Aantal 100 w.

Aantal

20547
22735
67557

15880
25205
78026

30.4
33.6

1909
Per
100 w.
20.4
32.3
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Friesland
1909

1899
Per
100 w.
1 Kamerw. 48237 62.7
2 Kamerw. 15977 20.8
.-„
Alle won. 76886
Aantal

Aantal

41076
23304
83437

Perw.
100
49.2
27.9
--

1899
Aantal

307937
334355
1088736

Per

1909
Aantal

100 w.
237295
38.2
370011
30.7
1267255
--

Per
100 w.
10.8
29.2
,--

Een telling door de gemeente Enschede in 1922 gaf
op een totaal van 7623 woningen slechts 41 één- en 805
tweekamerwoningen, dus resp. 0.5 °lo en 10.6 °lo van het
totaal: Niet alleen blijkt uit deze cijfers, dat Enschede,
wat de inrichting van de woningen betreft, geen slechte
figuur maakt, doch ook, dat de verbetering der volkshuisvesting er tusschen 1899 en 1909 met veel meer
resultaat is terhandgenomen dan in 't algemeen in Nederl.,
in de provincie, waartoe de gemeente behoort en in
die, waaruit velen zich te Enschede vestigden. Het euvel
der samenwoning is er dan ook veel grooter dan dat
der woninginrichting.
Ook in de huurprijzen heeft een aanmerkelijke stijging
plaats gehad, deels door het woningtekort, deels door
de verhoogde eischen. die aan de woning werden gesteld, doch ook door het verhoogde prijsniveau. De
„Langehuizen" aan den Hengeloschenweg werden in
1837 voor f 28 per jaar verhuurd, in 1912 bedroeg de
huur, met veel minder grond erbij, f 85 (14). In 1890
deed een eenvoudige woning aan den buitenkant van
de stad met 200 a 250 M 2 grond f 50 huur, het betere
type f 70 a f 80, wat voor een arbeider eigenlijk reeds
te veel werd geoordeeld. Voor de periode 1900-1912
wees een onderzoek over 215 kleine woningen uit, dat
er een gemiddelde stijging in de huurprijzen had plaats
gehad van 35.9 °lo, met een schommeling van 15-150°/o.
Bij 4 huizen was de stijging zelfs 200 "In (van f 30 op
f 90) (15). De aanvankelijke huurprijzen der z.g.n. Volkswoningen beliepen in 1908 f 2.15—f 2.50 per week.
maar sinds dien tijd is er een aanmerkelijke stijging ingetreden. Tegenwoordig wordt een woning van f 6 huur
nog tot de arbeiderswoningen gerekend. Had de gemeente
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niet door haar grondpolitiek : het knopen van complexen
en het verknopen daarvan in bouwrijpe perceelen, de
grondprijzen voor arbeiderswoningen gedrukt, dan zouden
de huren nog aanmerkelijk honger zijn. Ook het veelvuldig bouwen door vereenigingen, uitsluitend werkzaam
in het belang der volkshuisvesting, heeft daartoe in
belangrijke mate meegewerkt.
De percentage, die de huur van het gezinsinkomen
uitmaakt, is in de loop der tijden naar alle waarschijnlijkheid wel gestegen, te meer, daar vele arbeiders hun
kinderen niet meer naar de fabrieken zenden. Zoo bedroeg dit voor enkele jaren in een arbeiderscomplex
19 °/o van het totaal der gezinsinkomsten, wat den drang
tot huurverlaging wel verklaarbaar maakt.
Stelt men het gemiddelde gezinsloon in 1837 op het
lage bedrag van f 200, dan verwoonden de bewoners
der Langehuizen toen 14 °/o daarvan. En bij een weversloon
van f 400 per jaar in 1890, waarbij de gezinsinkomsten
licht honger waren, betaalde de huurder voor een huis
van f 50 niet meer dan 12v2 0/0. Eerst de begeerlijke
woning van i 75 kostte hem 19 °'o van zijn loon. Als
gunstige factor mag daarbij niet worden voorbijgezien,
dat de arbeiders, die nu 19 °/0 van het gezinsloon betalen,
daarvoor heel wat beter zijn gehuisvest, dan vroeger
het geval was.
De opkomende behoefte aan huizen voor de toestroomende huiswevers in de 80er jaren viel samen met
de versnelde omzetting van huisindustrie tot fabrieksindustrie, die door haar eischen op financiëel gebied de
kapitalen voor woningbouw van ondernemerszijde niet
ruim deed toevloeien. We vernemen dan ook uit het
verslag van de Kamer van K. en F. in 1883, dat er
wel veel gebouwd werd, doch voornamelijk door kleine
kapitaalbezitters, neringdoenden, of arbeiders. Dat geen
groote kapitalen door particulieren of banken beschikbaar werden gesteld, heeft de massabouw in de dagen,
toen dit op kazernebouw zou zijn uitgeloopen, belet,
maar reeds spoedig het woningtekort veroorzaakt, dad
sinds de eerste jaren na 1890 chronisch werd.
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Toch is van ondernemerszijde de woningbouw met
het oog op de huisvesting van industriearbeiders in
Enschede reeds kort na 1835, het jaar dat de Stoomspinnerij begon te werken, bevorderd. Zoo deed in 1837
een lid der familie Van Heek een 30-tal woningen, de
„Langehuizen", bouwen langs den Hengeloschen weg.
De aaneengesloten bouw, waaraan ze hun naam danken,
heeft gelukkig te Enschede weinig navolging gevonden.
In 1861, in den tijd, dat de toepassing van de stoomkracht in de weverij opkwam, richtten fabrikanten de
„Enschedesche Vereeniging tot verschaffing van woningen
voor den arbeidenden stand" op. Samenwoning wees in
die jaren reeds op woningnood. Zoo huisden in één
geval 3 gezinnen, in een ander 21 ongehuwden bijeen (16),
De vereeniging deed 145 woningen in 5 rijen bouwen,
de z.g.n. „Krim", een smakeloos en eentonig geheel van
afdakswoningen met de achterzijden dicht opeen. De
lage eischen, die toen aan arbeiderswoningen werden
gesteld, deden de gebreken over het hoofd zien van die
zeer beperkte tweekamer-woningen, welke zelfs als
modellen werden geprezen, doch die nu alleen nog
kunnen aantoonen, dat de maatschappelijke waarde van
een goede woning in een vriendelijke omgeving toen
nog niet hoog werd aangeslagen. De Enquête-Commissie
van 1$63 schreef de typhus, welke tijdens haar onderzoek in Enschede woedde, ten deele toe aan den toestand
van vele oude woningen, doch vreesde, dat het in „de
Krim" weldra niet beter zou gesteld zijn ( 17). De aard
der bewoning heeft deze groep dan ook weldra een
slechten naam bezorgd, ondanks de herhaalde verbeteringen, waardoor de Gezondheids-Commissie in 1915
den toestand, behoudens het wenschelijke van een enkele
doorbraak, voldoende meende - te kunnen achten, wat
de inrichting op zich zelf betrof. Reeds in 1890 waren
de buurten echter door de eigenlijke arbeiders verlaten (18).
De vrees van Graandijk (19), dat zulke wijken in bewogen
tijden brandpunten zouden zijn van oproerigheid, is tot
heden niet bewaarheid ! Wel geeft dit stadsgedeelte de
politie door het bijeenwonen van vele onmaatschappe-
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lijken vaak bijzonderen last en in aller belang is reeds
sinds jaren het doel van het gemeentebestuur om die
eenheid door verspreiding te breken.
Op aandringen van de Commissie voor Noodlijdenden
van den Brand werden in 1863 een veertigtal woningen
voor arbeiders (,,Sebastopol") gebouwd voor f 25.200
tezamen ! Bij de afbraak in 1924 brachten zij per stuk
f 8 a f 9 op ! Door het iets honger achtervertrek, de
vervanging van de bedsteden door ijzeren ledikanten, del
betere inrichting der privaten en de volkomen onderlinge
afscheiding der woningen door scheidsmuren achtte men
deze woningen bij den bouw beter dan de meeste bestaande arbeiderswoningen, doch de afwatering en de
constructie gaven reeds spoedig aanleiding tot klachten(20).
Een bezwaar was ook, dat het licht door een hooge
fabrieksmuur werd ondervangen. Hoewel deze woningen
overigens beter waren gebouwd dan die in de z.g.n.
Krim, zijn zij reeds voor Benige jaren afgebroken.
In 1866 deden de fabrikanten een nieuwe poging om
de woongelegenheid te vergrooten, door het bijeenbrengen
van i 5000, waaruit premiën werden betaald(21 ). Het
resultaat was, dat voor 118 nieuwe woningen een uitkeering werd gevraagd, waarvan echter 9 niet in aanmerking kwamen, daar zij aan de bescheiden voorwaarden
niet voldeden. Het fonds schijnt later te zijn aangevuld,
want het Verslag der Kamer van Koophandel en Fabr.
maakte er in 1868 ook melding van, terwijl uit dat van
1869 blijkt, dat er in dit jaar 45 premiën werden uitgekeerd. In het begin beliepen deze f 50, later f 30 tot
f 20 per woning en onder de voorwaarden kwamen
bepalingen voor omtrent de grootte van de „keuken"
en den afstand tusschen welput en privaat( 22). Toen in
de haren voor 1914 de woningbouw door particulieren
steeds meer terugliep, kwamen 11 fabrikanten overeen,
te zamen naar verhouding van het aantal arbeiders, dat
zij in dienst hadden, 162 woningen te bouwen( 23). In
1920 was volgens de woningtelling, die toen plaats had,
het aantal arbeiderswoningen in Enschede en Lonneker,
dat in het bezit was der fabrikanten 214.
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De bouw van arbeiderswoningen door fabrikanten vindt
geen algemeenen bijval, zooals o.a. bleek in 1929 bij
de besprekingen in den Gemeenteraad van de geruchten,
als zouden de fabrikanten tot woningbouw op grooten
schaal hebben besloten. Wel is de gebondenheid der
huurders niet zoo groot als in kleine plaatsjes over de
grens, waar zelfs meubelen door den fabrikant werden
verstrekt, doch in tijden van conflict kan de bedreiging
van uitzetting van invloed zijn op een beslissing. Ook
is de vrees geuit, dat door dien woningbouw gezinnen
van elders konden worden aangelokt, waarvan de volwassen leden, die de textielnijverheid niet kan opnemen,
de arbeidsmarkt zouden overstroomen. Het kon vroeger
door dit woningbezit ook wel eens komen tot ongewenschte huiselijke bemoeiingen van de zijde van den
fabrikant (24). Een hunner beboette een jongen arbeider
om een burenruzie met f 2.50 en toen deze weigerde
te betalen en met 14 dagen het werk opzei, werd door
pressie op de ouders de zoon tot onderwerping gedwongen. Huuropzegging kon blijkens het contract ook
volgen, wanneer de kinderen, die daartoe in de termen
vielen, niet in dienst van den verhuurder traden, voorzoover deze dit verlangde. Wel is bij het laatste conflict
geen uitzetting of bedreiging daarmede voorgekomen,
doch een huurverhooging daarna opgelegd, meenden de
betrokkenen in vele gevallen te moeten toeschrijven aan
hun houding in die tijden.
In 1907 kreeg het vraagstuk van den woningbouw
een geheel ander aanzien, doordat toen te Enschede
werd opgericht een vereeniging, die zich ten doel stelde
in overeenstemming met art. 30 van de Woningwet,
uitsluitend werkzaam te zijn in het belang der Volkshuisvesting. In dat jaar toch werd onder leiding van den
Burgemeester de vereeniging „De Volkswoning" opgericht, die weldra gevolgd werd door tal van anderen,
vaak godsdienstig of politiek gekleurd. Op 31 Dec. 1927
hadden zij tezamen 3040 woningen gebouwd, een aanmerkelijk getal als men rekent, dat volgens een onderzoek
de stad op 1 Juli 1926 in totaal 9727 woningen telde.
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Het overwegen der arbeidersbevolking blijkt ook weer
uit het aantal van 8482 woningen, wier huurwaarde
toen niet boven f 6 per week bedroeg.
Het bezit van een eigen huis, voor velen in de groote
steden met haar kazernebouw ondenkbaar, is in streken
met overwegend eengezinswoningen ook voor den arbeider aanlokkelijk. In 1880 sprak de Kamer van K. en F
te Enschede als haar oordeel uit, dat er weinig fabriekssteden waren, waar het bezit van eigen woonhuizen
onder de fabrieksarbeiders zoo veelvuldig voorkwam.
In 1$83 vermeldde het, dat er wel 147 dier arbeiders te
Enschede of Lonneker één of meer woningen bezaten,
in 1885 gaf zij zelfs een getal op van 247, terwijl nog
38 alleen grondbezit hadden. Naar aanleiding der Enquéte
van 1890 gaf de Kamer in haar verslag van: 1893 een
uitvoeriger en waarschijnlijk nauwkeuriger overzicht,
waaruit bleek, dat van de 3581 bewoonde huizen binnen
Enschede er 435 op naam van fabrieksarbeiders stonden,
terwijl nog een grooter aantal in bezit was van ambachtslieden en kleine neringdoenden.
De woningtelling in 1920 gaf de volgende uitkomsten
voor de woningen, (a) zonder en (b) met nering, bedrijfsruimte of grond ten behoeve daarvan
Totaal
a.

6876

b.

1053

Bewoond door eigenaars
Totaal f-iuuzw. niet boven f 4
1018

667

442

294

Hieruit blijkt, dat leden van de groepen der kleine
neringdoenden en hoofden van kleine bedrijven naar
verhouding vaker hun woning in eigendom hebben
dan de arbeiders.
Ds. Cramer noemde in 1883 als den grootsten wensch
van den arbeider het bezitten van een eigen hoekje
grond en volgens denzelfden schrijver kwam het veel
voor, vooral onder de arbeiders, die niet vroeg huwden
en die daardoor langer konden sparen, dat zij een
woning deden bouwen, of liever nog twee onder één
kap, waarbij de huur van de tweede de exploitatie
dekte(25). Ook van het loon, dat de kinderen inbrachten,
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of uit het versterf der ouders, werd wel gebouwd. Er zijn
echter nog wel gevallen aan te wijzen, dat zulke bijzondere bronnen niet noodzakelijk zijn, als eenmaal de
begeerte is ontwaakt. Als voorbeeld kan dienen, hoe
een jong paar, dat bij het huwelijk nauwelijks de kerkelijke
onkosten kon betalen, drie of vier jaar later, zij het
aanmerkelijk bezwaard, een eigen huis bezat en tevens
het gezin met Benige kinderen had zien vermeerderen.
Elke gelegenheid, die zich daartoe bood en die kon
worden waargenomen, had de vrouw aangegrepen, om
naast haar man als noodhulp in de fabriek de inkomsten
te vergrooten.
De voorkeur voor het bezit van een eigen woning
gaat boven die voor het bouwen in gemeenschappelijk
bezit. Ofschoon C. T. Stork voor het Delftsche voorbeeld
meer voelde, vooral daar het waarborgen gaf voor
goed onderhoud en een behoorlijke omgeving, moest
hij ervan afzien dit in te voeren door de bepaalde
voorkeur zijner arbeiders(26). Een uitzondering vormt
dit verlangen naar eigen woning in Twente niet. Villermé
merkte het reeds op in het Kanton Zurich, Shadwell
in Bolton en onder de gezeten arbeidersbevolking der
katoenindustrie van New-England (U.S.A.) komt het
eveneens veelvuldig voor. Zoo waren ire Fall-River
74 °io der woningen eigendom der bewoners, in geheel
Massachusetts slechts 31.6 °; o (27).
Na 1900 daalde de bouw van eigen woningen te
Enschede, wat ook blijkt uit de jaartallen in de gevelsteenen, welke in die dagen de arbeiders gaarne deden
aanbrengen naast de deur van de woning, die zij voor
zich deden bouwen. De duurdere voorschriften der
bouwverordening, de stijgende grondprijzen en de
hoogere eischen die kleeding, voedsel en ontspanning
gingen stellen, benevens het opkomen van bouwvereenigingen, die op voordeelige voorwaarden bouwden,
en waarin de krachtigste persoonlijkheden, die vroeger
het eerst een eigen woning zouden hebben doen bouwen,
nu door hun aard spoedig een bestuursfunctie konden
verwerven, hebben het streven, zelf bezitter te worden,
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eenigen tijd minder tot uiting gebracht, vooral in de
periode met opgevoerde prijzen, die weldra aanbrak. In
de laatste jaren is de lust tot eigen bouw onder de
arbeiders weer zeer toegenomen. Zoo werd in 1924
opgericht de R.K. Vereen. „Eigen Woon", die jaarlijks
onder haar 75 leden Benige woningen bij loting toewijst.
In 1926 waren reeds 10 leden daardoor in 'het bezit
eener eigen woning. De hypotheken verstrekt de CoOp.
Arb. Levensverz. Mij. „Concordia", het ontbrekende
wordt aangevuld door de gezamenlijke bijdragen. Ook
te Glanerbrug bestaat onder de R.K. arbeiders een
soortgelijke vereeniging, wier eerste woning als het ware
steen voor steen onder de algemeene belangstelling der
leden werd medegebouwd. De voorspoedige groei der
financieele instellingen van den Bond van R. K. Werklieden-Vereenigingen is voor den steun van het streven
naar een eigen woning in die kringen niet zonder beteekenis (28).
Daarnaast heelt te Glanerbrug de Chr. B. B. met
Patrimonium en den Chr. Nat. W. B. een woningstichting opgericht, wier bouwplan van 60 woningen op 6
Sept. 1928 door den Gemeenteraad van Lonneker werd
goedgekeurd, hoewel een enkel arbeiderslid het niet
bewonderde, daar het volgens hem een te zwaren druk
op het gezin legde, vooral als de inkomsten mochten
verminderen, terwijl het volledig bezit na de 40-jarige
betaling van omstreeks f 5.50 per week wel eens bouwvallig kon blijken, niet alleen door den bouw, doch
vooral doordat het geregelde onderhoud bezwarend kon
worden. De vereeniging blijft daar echter gedurende die
40 jaar op toezien en zij kan dus ook maatregelen
treffen voor het uiterlijk aanzien der omgeving, dat bij
arbeiderseigenbouw licht gevaar loopt. De woningstichting te Glanerbrug heeft ook een plan gereed van
45 woningen, waarvoor op 1 Augs. 1929 reeds 30
liefhebbers zich hadden aangemeld en een ten Z.W. van
Enschede, dat 52 woningen omvat en waarvoor zich
meer dan 300 gegadigden opgaven, waarvan na selectie
er 178 op een lijst werden geplaatst. De arbeiders laten

Arbeiderswoningen „De Krim", gebouwd in 1863.

Volkswoningen nabij den Wooldriksweg. 1912.
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zich dus niet door de bezwaren terughouden, waarvan
een niet geringe is, dat eerst na 40 jaar de woning
eigendom van den huurder zal zijn. Ze zijn ook onge.voelig voor den factor, die voor- en tegenstanders
interesseert : dat n.l. de kleine bezitter allesbehalve een
revolutionnair pleegt te zijn, tenzij hij zijn met moeite
verworven bezit bedreigd acht.
Elders in Lonneker blijkt het verlangen naar een
eigen woning eveneens te leven. Zoo wordt aan de
Kon. Ned. Zoutindustrie het fabrieksfonds voor de
arbeiders, dat ongeveer f 50.000 groot is, gebruikt tot
het verstrekken van hypotheken aan arbeiders( 29). Ook
de N.V. „Padox" te 's-Gravenhalte bouwde onder
Lonneker een zevental woningen, die na het betalen
gedurende 22 jaar van een huur van f 5 per week
eigendom worden van den bewoner, die van het Rijk
onder waarborg der gemeente een tweede hypotheek
kreeg, waardoor op hem alleen de nadere verplichting
rustte, de ontbrekende f 500 te storten.
Advertenties van hypotheekbezorgers, makelaars en
banken als de N.V. „De Pharusbank" en „Eigen Woon"
te 's-Gravenhalte, wijzen er wel op, dat deze allen
Enschede en omgeving als een terrein beschouwen,
waarop de adspirant-eigenbouwer veelvuldig voorkomt.
Op grootex schaal nog zal binnenkort het woonhuis
als eigendom aan den arbeider kunnen komen, doordat
in 1929 een twaalftal Enschedesche ondernemingen in
de textielnijverheid met de N.V. Bouw-, Handel- en
Exploitatie Mij. „Haringkade" te Den Haag de N.V.
Bouwmaatschappij „Mijn eigen Huis" oprichtten met
een kapitaal van f 300.000. Deze N.V., wier naam het
beoogde doel aangeeft, zal binnenkort rondom Enschede
547 arbeiderswoningen doen verrijzen.(3o)

20

XII. DE ZEDEN EN DE ZEDELIJKHEID.
Naar oude Twentsche zeden kwamen bij familieplechtigheden en jaarlijksche feestdagen velen samen,
die niet steeds nabestaanden waren. Tegen de geschenken,
die bij de eerste gelegenheden werden meegebracht in
natura of in geld, vielen de economische bezwaren eener
te ver doorgevoerde gastvrijheid weg. „Is van mfr ein
grote kindelnbier gewest van 32 tonne bier ende an
geld gekomen 395 gl.", noteert Engelbert ter Kuile
(1660-1748)( 1 ) Geen wonder, dat zelfs op begrafenissen
dronkemansvechterijen plaats hadden, waartegen Provinciale Synoden en Drosten weinig vermochten( 2 ). Het
schijnt, dat de Code Pénal, welke in plaats van boeten
gevangenisstraf oplegde aan vechtlustige boeren, die
elkaar met de koeze, een taaien stok met knoest, gevaarlijk
schedelwonden toebrachten, meer invloed had( 3 ). Uitgebreide begrafenismalen waren volgens De Clercq in 1812
te Almelo reeds aan het vervallen( 4 ). Te Enschede ziet
men nog als nawerking ongewoon velen mede ter begrafenis gaan, aan wie na den terugkeer ververschingen
worden aangeboden. Op de Alg. Begraafplaats is daartoe
gelegenheid, evenals in de buurt daarvan, waaraan een
voor vreemden wat ongewone advertentie af en toe
herinnert, als een caféhouder bericht, dat hij in zijn
achterzaal een uitstekende gelegenheid heeft voor het
houden van begrafenissen, of waarin het heet, dat de
beste gelegenheid daartoe in de wachtkamer der Algemeene Begraafplaats is.
Sinds 1828 treedt er de diaconie op als begrafenisonderneming, doch in plaatsen als Rijssen en Nijverdal
kwam eerst in 1926 een begrafenisvereeniging tot stand,
als teeken, dar ook daar de oude „noaberplicht" aan
het vervallen was.
Op bruiloften ging het licht wilder toe en al is dit in
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het stedelijke milieu aanmerkelijk verzacht, toch komen
vechtpartijen op die meestal door zeer velen bezochte
feestavonden nog wel voor.
Oudtijds werd ook het klootschieten veel beoefend.
De opwinding bij dit balspel kan gauw voeren tot
mishandeling van den argeloozen voorbijganger, die den
bal zonder opzet stuit. Ootmarsum bewaart nog steeds
het vaandel, dat zijn klootschieters in 1747 in een gevecht aan die van Oldenzaal ontnamen na een wedstrijd
om 80 ducaten ( 5 ). De gewoonte om voorbijgangers
lastig te vallen schijnt vroeger tot de Twentsche zeden
van beschonkenen te hebben behoord ( 6 ), waartoe vooral
aanleiding werd gezocht bij terugkeer van de beruchte
kermissen te Gronau en aan de Glanerbrug ( 7 ). Overigens
droeg tot die excessen in niet geringe mate bij, dat de
gelegenheid tot ontspanning zeldzaam was, en het alcoholgebruik daarbij groot. Feestdagen werden allereerst
gewaardeerd als gelegenheden tot bovenmatig eten en
drinken. „Vrétmoalkens" aanrichten ( 8 ) was lang nog
onder de meer gegoede stedelingen zeer algemeen, en
de gewoonte om een kraamvrouw opzienbarend groote
krentenbrooden aan te bieden herinnert er ook aan, dat
de Enschedeër in zijn afgesloten milieu lekker en veel
eten op hoogen prijs stelde. Steeds meer zijn echter de
oude zeden, vooral in de stad, aan het verbleeken. De
Paaschkermis mist elke historische wijding en de herleefde viering van Palmpaasch en Paaschvuurbranden,
hoe aantrekkelijk ook als blijk van piëteit voor het verleden, mist de primitieve sfeer, waarin deze gebruiken
eens zijn opgebloeid en worden daardoor voor de
meesten een verstrooïing in de rij der vele.
De meerdere afgelegenheid, het ontbreken van een
ambtenarengroep en van een adellijken kring, maakte,
dat Enschede vroeger voor ruw van zeden doorging :
„Les habitants d' Enschedé ont des moeurs beaucoup
plus libres et sont tous les jours a la société, mais ceux
d'Almelo n'y vont qu'une foss par semaine, le samedi.
Its sont en général fort réiigieux", meende De Clercq. Naast
de sociëteit voor de mannen trof men te Enschede de krans
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voor de vrouwen aan, een scheiding „qui détruit tout
commerce aimable entre les deux sexes." Ook Boom
viel die scheiding op : de jongelui zaten hem te veel
op de sociëteit of gingen op de Zondagen naar „de
beruchte herberg" aan de Glanerbrug, terwijl de meisjes
op den Hengeloschen weg wandelden. Feestdagen
werden gevuld met zware eetpartijen. De belastingambtenaar, die eenige jaren later te Enschede vertoefde,
vond er de heeren niet toeschietelijk en kreeg er aanvankelijk de dames nauwelijks te zien, doch toen het
ijs gebroken was, vierde hij er zijn schoonsten triomf
door het aanrichten van een vischmaaltijd ( 9 ). Boom
geeft nog eenige trekken van de burgerlijke zeden van
zijn dagen, zooals ze hem te Enschede opvielen. Hij
wilde zich geen partij stellen in de strijdvraag, of Enschede te plomp en Almelo te overdreven gemanierd
was, wat het van de ambtenaren zou hebben afgekeken,
doch dat bij het bal op 's Konings verjaardag te Enschede
de pijpen dampten en de jassen uitgingen was iets, dat
te Almelo niet zou zijn voorgevallen. Boom oordeelde
de Enschedesche burger ook phlegmatischer, de mindere
ontwikkeling sprak er uit de moeite, die de Nutsvergaderingen er hadden, om iets uit eigen kring aan te
bieden. Ondanks het veelvuldig sociëteitsbezoek was de
burgerij er echter niet verkwistend en speelde ze niet
grof. Het reglement der sociëteit had zelfs moeten bepalen, dat elk lid in de wintermaanden minstens 10 cents
per avond verteren moest. Ook het sluitingsuur, dat
op 10 uur was gesteld, wees er wel op, dat in het
dagelijksch leven de maat werd gehouden, die aan
zakenlieden paste. (lo)
Sinds de dagen, dat Boom Enschede bezocht, zijn
de manieren er heel wat verzorgder, ofschoon onder
de hoogere klasse, die er zich zeer overwegend in het
bedrijfsleven beweegt, niet de verfijning opvalt, welke
de hoogere standen in steden als Den Haag kenmerkt,
en die ook onder de oude aristocratie van sommige
onzer provinciesteden wordt gecultiveerd.
Vele ambachtslieden hebben door veelvuldiger contact
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met andere groepen der samenleving meer gelegenheid,
zich betere omgangsvormen eigen te maken dan de
fabrieksarbeider, (lOa) wat ook te Enschede aan den dag
treedt. Een zekere terughouding, mogelijk versterkt door
de plattelandsafkomst van velen, die in de fabrieken
arbeiden, treft bij dezen den bezoeker, een voorzichtig
afwachten tot het doel is duidelijk geworden, waarvoor
de vreemdeling is gekomen en als het ijs eenmaal is
gebroken, niet de plastische uitingen van volkshumor
of van het beeldend vermogen eener wat ruwe omgangstaal, doch eer een ingetogenheid, die veel minder
emotioneel aandoet dan bij de kennismaking met een
grootstedelijke arbeidersgroep.
Het bijeenbrengen van arbeiders en arbeidsters in
dezelfde werklokalen, waar de atmosferische gesteldheid
vaak tot een luchtige kleeding dwong, moet niet gunstig
hebben gewerkt in moreelen zin. Villermé merkte het
op bij een bezoek te Rheims : ( li ) „Ce sont toujours....
des travaux ordinairement exécutés en commun par les
deux sexes et dès-lors ce sont aussi les mémes désordres,
la méme depravation des moeurs." Als eerste eisch
stelde hij dan ook : scheiding der sexen, verbetering der
schandelijke inrichting van de privaten, optreden tegen
oneerbare taal en een vroeger vertrekuur voor de
vrouwen. ( 12) Driekwart eeuw later oordeelde Marie
Bernays over de toestanden in München-Gladbach niet
veel beter : ( 13) „Ein leichtlebiger Volksschlag, ein ganzlicher Mangel háherer Interessen, dazu die Vereinigung
junger Manner and Frauen in demselben Betrieb, oft
in denselben larmerfiillten, iiberhitzfien Solen bei eintâniger
and doch nervenerregender Arbeit ist es zu verwundern, dass sexuelle Interessen and Gesprdche innerhalb
der Arbeiterschaft vorherrschend waren ? Gefühle and
Stimmungen, die der Angeh6rige gebildeter Kreise
namentlich die hóhersíehende Frau — in irgendwelche
Winkel des Lebens zuriickdrángt, traten in der Fabrik
so nackt and offen heroor, dass man sie an manchen
Taffen bei einem Gang durch die Fabriksâle fast zu
fühlen glaubte, dass manchmal selbst im menschen-
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eriiillten Arbeitssaal die sexuelle Begierde rich auf die
hasslichste Weise austobte.,,, Man kann wohl sagen,
dans die Arbeiterin, zum mindesten diejenige, die nicht
bei ihren Eltern lebte, in sexueller Beziehung fast ebenso
ungebunden war wie der Mann."
In Twente waren de toestanden minder ernstig. Daar
zat niet als te Rheims een oude en dichte stedelijk
industriëele bevolking, die plotseling onbeschermd in een
nog primitieve fabrieksnijverheid werd gedreven, daar
is ook niet als te Gladback een zoo los levend slag
volk, waarvan vele jongeren niet eens in gezinsverband
wonen. De geleidelijke ontwikkeling en de vestiging
van het platteland af in gezinsgroepen hebben aan
Twente de donkerste zijden van het fabrieksstadsleven
voor een groot deel gespaard. Wel rezen er spoedig
na 1832 reeds klachten en werden er wenschen geuit,
die er op wijzen, dat het moreele gevaar opviel. B. en
W. te Oldenzaal achtten reeds spoedig een voorschrift
tot scheiding der jongeren naar de sexen in de fabrieken
gewenscht ( 14), in 1841 stonden Gedeputeerde Staten
van Drente dit ook voor ( 15), evenals Coronel, die de
Zeeuwsche toestanden nauwkeurig had nagegaan (16),
Enkele jaren later, in 1866, verklaarden B. en W. van
Almelo ten aanzien van de fabrieksarbeiders : „Hunne
taal is ruw, gepaard met zekere stoutheid, hunne uitdrukkingen getuigen van verregaande onzedelijkheid en
onbeschaamdheid." Verder heette het, dat twee derden
hunner huwelijken gedwongen waren, wat B. en W.
toeschreven aan het samenzijn der sexen bij den arbeid(17).
De toestand in 1890 vatte de Enquête-Commissie in dat
jaar aldus samen ( 18) : „De scheiding der beide sexen,
die tot dusver in nagenoeg alle fabrieken alleen in zooverre bestaat, als de aard van het werk meebrengt,
werd van sommige zijden in het belang dir moraliteit,
zoo in woorden als in daden, voor alle werkzaamheden
wenschelijk genoemd. Voor de spinnerij zou dit weinig
bezwaar opleveren, maar ook voor de weverij achtte
men het niet onoverkomelijk. Niet gering echter was
het aantal van hen, wien het nut nimmer was gebleken,
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De moraliteit in daden, meende men, liep te midden van
een groote menigte menschen weinig gevaar, en die in
woorden werd voldoende beveiligd geacht door het
gedruisch in de werkplaats. Zelfs de voorstanders zagen
als practisch bezwaar, dat in de weverij de vader vaak
de dochter als hulp heeft, de jongen thans vaak een
zusje vervangt en vrouwen de hulp van mannen vaak
moeilijk ontberen kunnen." In Almelo was de ervaring
opgedaan, dat scheiding der sexen de productie ten
goede kwam, wat ook Coronet dertig jaren te voren
in Zeeland had opgemerkt ( 16). In Hengelo waren in de
bontweverijen blijkens de Enquête in 1890 de sexen
van het 15áe jaar af gescheiden bij den arbeid, doch de
verhooren brengen voor Enschede geen ernstige misstanden aan het licht. De klacht over de coëducatie
der Fabrieksschool kwam meer voort uit de stemming
in sommige kringen tegen het verplichte neutrale onderwijs dier instelling. Het gevaar, dat school in het bijeenblijven tijdens de rusturen, was een gegronder bezwaar.
Wel werd te Enschede het aantal onecht geborenen
zeer gering genoemd, doch het aantal z.g.n. gedwongen
huwelijken zeer groot ( 19). Wat Brusse in 1912 noteerde
als de meening van een der hoofdbestuurders van den
Textielart. Bond „De Eendracht" moet men dan ook
als eenigszins gekleurde historie lezen : „De onzedelijkheid
nam ellendige verhoudingen aan. Het werken droeg er
toe bij, van mannen, vrouwen, jongens en meisjes, te
zamen in de warme lokalen, zeer licht gekleed, de mannen
meestal in hun onderbroek, op bloote voeten, de vrouwen
in hun borstrokken. En dit trok dan na afloop zoo met
elkaar in donker naar huis. Maar tot hun eer moet
gezegd : als het moest, trouwden ze ook. Een ongehuwde
moeder is hier een zeldzaamheid, doch van de 100 huveelijken waren er zeker 90 noodzakelijk." (20)
Tegenwoordig wordt buiten de weefzalen vrijwel
elke soort van arbeid door leden van één sexe verricht (21),
Ook de schaftlokalen zijn gescheiden. Toch is niet te
verwachten, dat daardoor alle contact is buitengesloten
en platte, dubbelzinnige taal door volwassen arbeiders
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tegen jongt arbeidsters geeft wel eens reden tot klagen,
al komt het daartoe niet. En waar het rumoer der
machines het gesproken woord overstemt, kan ook het
gebaar aanstoot geven. Feitelijkheden komen echter
uiterst zelden voor.
Enschede heeft niet de stuctuur om een centrum van
zedelijk verval te zijn. Het overwegende deel der bevolking leeft van bescheiden, doch geregelde inkomsten,
in dagelijkschen arbeid verdiend, het vreemdelingenverkeer is er onbzteekenend en het milieu nog zoo klein,
dat niemand in de massa verloren gaat, zoodat de
meening van de omgeving of van de buurt nog een
geduchte rem is op buitensporigheden.
Conceptie voor het huwelijk komt echter zeer veel
voor. Cijfers zijn daaromtrent niet verzameld, doch
welingelichten schatten het aantal gedwongen huwelijken
op 25°l0 van het totaal. Niet onwaarschijnlijk werkt
hierbij ook na de plattelandszede, die verloving en
huwelijk eigenlijk eenerlei acht, wat dan in de fabrieksstad door de aanraking der sexen en de zelfstandigheid,
die de jeugd al spoedig krijgt door de hooge jeugd
bonen, zich handhaaft. Dat dit intieme verkeer zeer
veelvuldig is, konden enkele artsen uit hun praktijk
eveneens bevestigen. Een hunner, bij wiep ongeveer
6000 arbeiders zijn ingeschreven, constateerde vrijwel
maandelijks zoon geval en een twintigjarige arbeidster,
tot wie hij de opmerking maakte, dat zij er nogal vroeg
bij was, antwoordde bij zoon gelegenheid met zekere
verontwaardiging, dat ze ook al twee jaren was verloofd.
Tegenover de vele gevallen van z.g.n. gedwongen
huwelijken, die de openbare meening zeer licht telt,
indien slechts de gevolgen worden aanvaard, wat ook
bijna steeds plaats heeft, in totaal vond het onderzoek
van 1908-'09 slechts 14 ongehuwde moeders in de
fabrieken te Enschede en Lonneker, staat ook een matig
aantal onwettige geboorten per 100 geboorten : (22)
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1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
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Enschede Den Haag Nederland Gem. met 20001-50000 inw.
2.3
-2.20
.1.9
-2.16
1.7
.—
2.02
1.95
1.9
—
1.91
1.3
2.8
1.83
1.62
1.2
3.1
1.80
1.59
1.2
3.5
1.90
1.61
1.6
3.4
1.82
1.54

Ofschoon abortusgevallen, die tot inmenging der
politie leiden, gering in aantal zijn (in 1924 tot 1927
totaal 5 gevallen), komt volgens geneeskundigen deze
praktijk er zeer veel voor, evenals het gebruik van anticonceptioneele middelen. Z.g.n. deskundigen vinden er
een drukke practijk. Daardoor is eer het lage geboortecijfer te verklaren, dan dat dit zou worden veroorzaakt
door de — naar Wolf terecht meende — onhoudbare
uitspraak van Brentano, als zou bij stijgende welvaart
de grootèr wordende verscheidenheid van genotsmogelijkheden de sexueele neiging terugdringen.
In zijn beperkt milieu vindt Enschede ook een krachtige bescherming tegen prostitutie, waar de openbare
meening geheel afwijzend tegenover staat. De enkele
gevallen van overtreding in die richting zijn er direct
van te algemeene bekendheid, dan dat ze kunnen
voortwoekeren. Vele aanwijzingen berustten zelfs op
losse praatjes, zooals die in een provinciestad licht in
omloop komen onder menschen, die van het kwaad
slechts een zeer gebrekkige en daardoor fantastische
voorstelling hebben, zoodat ongewone opschik of verzorging van het uiterlijk soms voldoende is om kwade
vermoedens te wekken. Het gevaarlijke terrein der
prostitutie ligt voor Enschede niet in de stad zelve.
Vóór den oorlog, toen Beiersche gezinnen in Gronau
tot de textielindustrie waren aangelokt, kwamen uit dezen
haard wel luesgevallen te Enschede voor. Ook in den
„valutatijd" waren de wilde uitstapjes over de grens
niet zonder gevaar, doch een der artsen met de belangrijkste dermatologische praktijk te Enschede had den
laatsten tijd bijna geen enkel nieuw geval onder de
oogen gekregen en schatte het aantal syphilislijders, dat
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hij over de jaren 1920-1927 had behandeld, op niet
meer dan 30.
Betreffende de zedenmisdrijven geven de politieverslagen over 1925—'27 de volgende gegevens :
Openbare schennis der eerbaarheid
20
Verspreiding van voor de eerb. aanst. geschriften 8
Ontuchtige handelingen met pers. ben. 16 jaar
11
Abortus provoc.
5
Feitelijke aanranding der eerb. of poging daartoe 12
Verkrachting of poging daartoe
3
Gelegenheid geven tot hazardspel
5
Homosexualiteit
1
Totaal
65

De misdrijven van schennis der eerbaarheid bepalen
zich in hoofdzaak tot die van bij de politie bekende
psychopaten. Homosexualiteit is er zeer zeldzaam, incest
komt bijna niet voor.
Omtrent de huwelijksleeftijden over 1923 ,-- '27
verzamelde de afd. Burgerlijke Stand te Enschede de
volgende gegevens :
ben.

Vrouw 2 0 i.

20^ 21

22^ 23

24^25 26^27 28^ 29 30 / 34 35 r 39

Man ben. 20 j.
„ 20/21 j.
„ 22/23 j.
„ 24/25 j.
„ 26/27 j.
„ 28/29 j.
„ 30/34 j.
„ 35/39 j.
„ 40/49 j.
„ 50/59 j.
Daarboven

12
23
28
18
7
3
3
-—
—
-r

6
28
57
44
36
20
13
2
1
—
—

1
25
72
126
75
42
30
4
2
—
---

2
8
48
127
125
80
66
6
—
—
—

—
2
21
69
103
85
60
7
4
—
—

—
1
4
29
45
43
54
12
3
—
—

Totaal

94

207

377

462

351

191

•-—
.—
1
6
3
5
—
18
2
38
5
87
7
40
19
13
20
—
,—
—

215

49

40^ 49
—

Daar-

50^ 59 boven Totaal
o^
.—

—
—
.—
.-—
—
1
—
-.-—
—
10
12
19
13
4
13
34

38

.-r
.-,^
—
—

^

21
88
239
418
412

^--

316

—
—
.-4
5

320
90
65
36
22

9

2027

Voor de mannen blijkt de top der curve op den
leeftijd van 24 tot 25 jaar te liggen, ofschoon eerst in
de groep die ouder dan 34 jaar in een snelle daling te
lezen valt. Voor de vrouwen ligt de huwelijksleeftijd
voor de talrijkste groep evenhoog, doch in zeer veel
meer gevallen dan bij de mannen lager.
Bij de zeer jong reeds te verdienen relatief hooge
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loongin, zouden lagere leestijden zijn te verwachten.
Mogelijk werken in tegengestelde richting de oude zeden,
waar op de kleine boerenerve het huwelijk van een der
kinderen meestal een gevoelige schadepost was. Zelfs
hij die inhuwde, en dus de werkkrachten daardoor vermeerderde, ging er niet vroeg toe over, omdat veelal
werd gewacht tot de ouders zich terugtrokken(23). Ook
in het industriëele gezin beteekent het huwen der kinderen
het einde der goede jaren met het hooge gezinsloon.

XII[. HET ALCOHOLISME.

Op het Twentsche platteland bepaalde zich het drankmisbruik hoofdzakelijk tot de bijzondere gelegenheden,
wanneer vele samenkwamen( 1 ). Dat het misbruik in de
stad vrij algemeen was, bewijst wel het besluit van den
kerkeraad der N.H. gemeente in 1828, om het jeneverschenken tenminste op de voormiddagvergaderingen af
te schaffen. In 1839 trok de gemeente Enschede van
het totaal harer inkomsten van f 9569,24 voor f 2161
uit de drankaccijns, terwijl er in dien tijd zeer veel
gesmokkelde Pruisische jenever werd gedronken( 2 ). Met
de ontwikkeling der industrie steeg volgens de opmerking
van een tijdgenoot ook het drankmisbruik( 3 ). De „Aanspraak gerigt tot de werklieden der Stad Enschede en
Omstreken", kort voor 1840 opgesteld door den Raad
van Administratie der Mij. van Nijverheid en Koophandel
te Enschede richtte zich dan ook vooral tegen deze
volksplaag, waaraan zich zelfs vrouwen in het openbaar
heetten over te geven. Nog lang daarna bleef het misbruik er groot. In 1890 oordeelde men het onder de
jongeren door hun hooge loonen het ergst. De textielarbeiders schijnen toen meer de bierhuizen, de ambachtslieden de cafés te hebben bezocht( 4 ). Dit lag waarschijnlijk
aan de herkomst : de ambachtslieden kwamen uit de
grootere Hollandsche plaatsen, de textielarbeiders van
het platteland. De bierhuizen lagen ook meer aan den
half-agrarischer rand, het ging er gemoedelijker toe, en
in vele was toch ook wel jenever te krijgen ! Ook de
verslagen der Kamer van K. en F. richtten af en toe
hun aandacht op het alcoholmisbruik. Zoo vernemen we
in 1884, dat te Enschede f 82.000 aan accijns was
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betaald, „een ontzettende som voor onze gemeente met
nog geen 13000 inwoners".
Reeds vóór 1900 was de daling echter onmiskenbaar en
beliep het verbruik in L. van 50 °/o per hoofd volgens
de genoemde verslagen:
1885
1893
1894
1895

18.13 L.
18.76 L.
18.67 L.
18.06 L.

1896
1897
1898
1899

17.70 L.
16.62 L.
16.17 L.
15.90 L.

Als tegenstelling diepe, dat het verbruik te Lonneker
in 1899 slechts 7.64 L. per hoofd bedroeg. Bij zoo
groot verbruik moesten pogingen tot sociale opheffing
aanvankelijk weinig resultaat hebben. „Alle actie smeet
de jenever omver", heet het van kapelaan Ariëns' pogen.
Toch stelde deze aanvankelijk zijn wenschen niet hoog :
„Als de vrouwen ten minste niet meer dronken"(5).
Hoewel de algemeene daling zich ook te Enschede
deed gevoelen, bleef toch het alcoholgebruik er boven
het gemiddelde in Nederland. De statistieken van het
gebruik van veraccijnsd gedistilleerd, gepubliceerd door
het Centr. Bureau voor de Statistiek, waarbij rekening
is gehouden met de gelegenheid tot uitslaan zonder
document in aangelegen gemeenten, geven per hoofd
in L. van 500/0:
Nederland
Twente
Twentsche industrieplaatsen
Twentsche plattelandsgemeenten
Enschede, Lonneker en Hengelo

1913

1920

5.24
6.97
7.32
5:83
7.43

5.15
5.40
5.64
4.61
5.49

Het groote verschil met het gemiddelde verbruik is
dus in 1920 tot veel bescheidener afmetingen teruggebracht
en voor de laatste groep gemeenten zelfs gedaald beneden dat van alle Twentsche plaatsen met een groot
aantal fabrieksarbeiders. Wij moeten echter niet voorbijzien, dat vooral in gemeenten als Lonneker en Enschede
door de nabijheid der grens veel gelegenheid is tot het
verbruik van gesmokkelde jenever. Het cijfer wordt er
echter weer opgevoerd, doordat Enschede, hoewel het
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geen vreemdelingenverkeer heeft als Oldenzaal en Delden,
voor velen uit de omliggende kleine fabrieksplaatsen
op dagen, dat de arbeid rust, een groote aantrekkingskracht heeft en wel juist voor hen, die groote verbruikers
zijn. Tegenover de omstandigheid, dat de groep bouwvakarbeiders veel minder dan vroeger is samengesteld
uit z.g.n. karweizoekers, zooals b.v. nog bij den bouw
van de fabriek Rigtersbleek het geval was, en die veel
misbruik van alcohol maakten, staat, dat de immigreerende
stroom naar de textielnijverheid weer sterker is geworden,
die uit het oude milieu gerukt en beter betaald dan
daarvoor, licht het gebruik zal verhoogen( 6 ).
In de fabrieken zelf heerschee echter reeds vroeg
een discipline, die alcoholgebruik in de weefzalen met
ontslag bedreigde. Alleen in de kleine werkplaatsen
voor deelbewerkingen, die voor een veertig jaren 's winters ook wel ambachtslieden in dienst namen en in enkele
fabrieken over de grens was de tucht heel wat minder
streng.
Het Maandaghouden was voor een textielonderneming,
die zoo lang mogelijk haar getouwen wenscht te zien
loopen, onduldbaar. Van den aanvang af al schijnt de
Twentsche fabrieksindustrie, toen zij den stoom ging
toepassen, aan den eisch te hebben vastgehouden, dat
ook op den eersten werkdag werd gearbeid. Hofkes
ontsloeg omstreeks 1830 reeds zijn Belgische werklieden,
die daar niet toe waren te bewegen. In Borne waren
de oude huiswevers gewoon, Maandag te houden, tot
met de stoommachine die gewoonte moest worden opgegeven ( 7 ). Duprez c.s. noteerden dan ook in 1897,
dat te Enschede op dien dag geen vermindering van
werkuren plaats had ( 8 ). Alleen op de kermissen werd
een uur vroeger gestopt ( 9 ). Nog lang schijnt de Dinsdagsche markt een groote verlokking te hebben geboden.
Het kwam tenminste vroeger wel voor in de kleinere
bedrijven, dat een arbeider onder een voorwendsel op
dien dag na schafttijd wegtrok en op en om de markt
bleef rondboemelen, doch zulke elementen zijn toch op
den duur meest allen over de grens beland.
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Villermé meende te Rijssel te mogen constateeren,
dat de katoenindustrie er niet als de oorzaak van het
drankmisbruik was te beschouwen, daar dit reeds vóór
dien tijd er ernstig was geweest ( 10). Voor Enschede,
dat zijn arbeiders betrok uit een agrarisch milieu, kan
echter de invloed van de katoenindustrie op het alcoholmisbruik niet worden betwijfeld. De arbeid daarin had
op zichzelf zoo weinig verheffends, dat reeds ds. Cramer
daaraan de versuffing toeschreef, welke in den drank
een prikkel tot opwekking zocht, hoewel dit sociale
inzicht hem nog niet tot heldere overtuiging was geworden, zooals uit een andere opmerking blijkt, waarin
hij het geestelooze van den arbeid niet daarin, doch in
den mensch zelve zoekt ( 11 ). Als we bij Heyermans
lezen (12) : „Het is vrij zeker, dat een eentonige en automatische arbeid, verricht met maximale vlugheid, op
hersenen, die veelal van huis uit weinig intellectueel
functioneeren, verstompend en demoraliseerend werkt en
kunstmatige prikkels, in de eerste plaats alcoholgebruik
met de gevolgen van dien voor het zenuwleven, in de
hand moet werken", dan is daarmede het bijzondere
gevaar, dat de mechanische textielnijverheid voor het
alcoholgebruik biedt, duidelijk aangewezen, waarvoor
te Enschede nog als bijzondere factoren kwamen : lange
arbeidsdagen, die alle verheffende belangstelling doodden,
hooge kinderloonen, die het kroegbezoek ook aan jeugdige
personen mogelijk maakten, vrouwenarbeid, welke de
huiselijke omgeving soms aan verzorging deed te kort
komen, en een groote groep geïmmigreerden, los van
de oude en nog niet ingeleefd in de nieuwe omgeving.
Als de onzekerheid van het bestaan en de gedwongen
werkloosheid ook factoren zijn, die het alcoholgebruik
in de hand werken (13), dan hebben zij in Enschede geen
bijzonderen invloed kunnen oefenen, waar er door
bijkans alle crises heen de nijverheid doorwerkte en
werkloosheid er zoo goed als onbekend was.
Tegen het Maandaghouden en de drankgewoonte op
Zondagen had men reeds voor 1890 te Hengelo het
gebruik ingevoerd, de loonen uit te betalen op Woens-
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dag (14) ; in Enschede was het vrij algemeen gewoonte
dit te doen op Maandag. Vroeger stonden op dien
avond bij de fabrieken straatkooplieden met eetwaren
als haring, eieren, enz., tegenwoordig is het een avond,
die zich alleen onderscheidt door drukker winkelnering
en cafébezoek dan elders, waar de loonen 's Zaterdags
worden uitbetaald. Het aantal overtredingen wegens
dronkenschap op dien loonavond is niet opvallend groot,
waaruit, in tegenstelling met andere meeningen ( 15), zou
zijn af te leiden, dat lediggang op zich zelf eer verleidt
tot drankmisbruik dan het beschikken over ruimer geldmiddelen. De overtredingen wegens openbare dronkenschap vielen op :
1924
1925
1926
1927

Zond. Maand. Dinsd. Woensd. Donderd. Vrijd. Zaterd. Totaal
8
15
8
6
24
95
20
14
29
96
8
8
9
6
26
10
42
136
15
7
16
8
30
18
14
47
189
29
24
7
14
54

Totaal 130

71

62

30

47

34

142

516

Op dagen als Nieuwjaarsdag en bij de vroegere loting
voor de militie wordt een tapverbod voorgeschreven,
terwijl de Paaschkermis zich niet kenmerkt door het
groot aantal malen, dat wegens dronkenschap wordt
geverbaliseerd, in 19251927 slechts 6 keer te zamen.
Het aantal malen, dat openbare dronkenschap door
de politie werd vastgesteld bedroeg in
J
inw.
Jaar
op 31 Dec.
30.587
1905
34.992
1910
1924
44.532
1925
45.637
1926
46.748
49.498
1927

Aantal
prot. verbaal
430
287
95
96
136
189

Per aantal
inwoners
71
122
469
475
344
262

De stijging na 1925 zal voor een groot deel wel zijn
toe te schrijven aan de verbetering in de welvaart na
het loonconflict in de jaren 1923 en 1524. Als ook de
verkorte arbeidsdag daarop van invloed is geweest, dan
schijnt het door deze cijfers aannemelijk, dat de economische toestand toch in die jaren een veel krachtiger
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factor was dan de vrije tijd, waarover in de stakingsperiode ruimschoots werd beschikt, en die zich in normale
omstandigheiden als factor uit door het verhoogde aantal
overtredingen op Zaterdagen en Zondagen.
Wel is het aantal verlofslokaliteiten gestegen, die,
vooral als zij behooren aan bierbrouwerijen, vaak van
breede allure zijn, doch als rem op het bezoek kunnen
zij vooral in de buitenwijken niet gemakkelijk vergunning
tot dansen krijgen. Haar aantal bedroeg in :
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927

Totaal
36
36
44
53
65
73
73

Verh. tot sant. inw.
1168
1183
983
827
688
628
655

Het drankmisbruik moge dus zijn gedaald, wat ook
wel is te merken aan het relatief en absoluut sterk toenemend gebruik in gewone lokalen van ontspanning van
thee, koffie of limonade, de uithuizigheid en de lust om
verstrooiing te zoeken buiten het gezin zijn er zeker
niet minder op geworden. Naast de propaganda en de
overheidsmaatregelen, waarschijnlijk zelfs meer dan deze,
hebben het verhoogde zelfrespect, dat in dronkenschap
iets vernederende ziet, en dat door de vakorganisaties
in niet geringe mate is gekweekt, de sportbeoefening
en ook de tallooze andere gelegenheden om zich op
beter wijze te ontspannen, waaraan tevens de vrouwen
veel meer deelnemen dan vroeger en haar invloed kunnen
laten gelden, het alcoholmisbruik in belangrijke mate
doen verminderen. Als algemeene grondslag van deze
gelukkige wijziging mag echter wel worden aangewezen
de verbetering der arbeidsvoorwaarden in haar terugslag
op de maatschappelijke levensvormen.
De aanvankelijke uiting van drankbestrijding was ook
in Enschede de welgemeende, maar in haar resultaat
even nuttelooze preek. Wij herinneren hiertoe aan de
reeds eer genoemde „Aanspraak", in het laatst der 30er
21
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jaren door de fabrikanten tot de arbeiders gericht. Een
der beletselen, om tot een georganiseerde en uit de
arbeiders zelve voortgekomen drankbestrijding te geraken,
was de vrees, zich in een klein milieu belachelijk te
maken door met de algemeene drinkgewoonte te breken.
„Tegen de openbare meening inroeien in een klein
stadje, onder menschen, die je allemaal kennen, is nu
juist niet zoo lollig", herhalen we hier als de uitspraak
van een der eerste R.K. drankbestrijders onder de arbeiders
te Enschede. Hun organisatie „Het Kruisverbond" ontstond dan ook eerst in 1895. Van haar groei getuig
wel, dat zij in Sept. 1927 een plaatselijken drankbestrjdersdag organiseerde, waarbij een stoet van 1500
deelnemers door de straten trok. Wel was reeds in 1852
door den Aartspriester van Twente een vereeniging van
dien aard gesticht, doch het herstel der hiërarchie bracht
een gewijzigde kerkelijke organisatie, die voorloopig op
ander terrein heel wat te doen vond. Die eerste vereeniging was trouwens niet veeleischend geweest. Eén
borrel daags was aan een lid geoorloofd, mits hij dienzeifden dag een „Onze Vader" en een „Wees Gegroet"
bad ! (16) Pok in andere kringen werd in de 90er jaren
de drankbestrijding georganiseerd, zoo in 1891 door de
oprichting van een afdeeling van de Nat. Chr. Geheelonthouders Vereen., die weldra een koffiehuis en logement oprichtte, en in 1899 door de opening van het
volkskoffiehuis en logement „De Volksvriend", waartoe
kapelaan Ariëns met steun der fabrikanten den stoot gaf.
Ook de gemeente is, in samenwerking met Lonneker,
niet achtergebleven. Het algemeene sluitingsuur is daardoor op half elf gesteld, en de wijken om de parken en
sportterreinen, het arbeiderskwartier Pathmos, de Marktpleinen en de deelen der gemeente, waar zich de fabrieken
concentreeren, zijn zooveel mogelijk drooggelegd. Het
aantal vergunningen liep dan ook in de stad terug van
90 in 1900 op 63 in 1929, welk getal door het uitstervingsstelsel nog steeds dalende is.
Met het verminderd alcoholmisbruik daalde ook het
aantal agressieve misdrijven, terwijl door den groei
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van het milieu die van economischen aard toenamen.
Van de in de jaren 1924—'27 geverbaliseerden wegens
misdrijf, waarvan de politieverslagen de geboorteplaats
aangeven, was deze :
In 0/0 v/h totaal

Nederland buiten Overijsel
257
Overijsel buiten Twente
117
Twente buiten Enschede en Lonneker 118
Enschede en Lonneker
437
Buiten Nederland
91
Totaal

25.1
11.6 I
11.6 66
42.8 4
8.9

1020

100

De volkstelling van 1920 gaf als geboorteplaats der
inwoners :
Nederland buiten Overijsel
Overijsel buiten Enschede
Enschede

Buiten Nederland

18.1
28,2
48.2
5.5

76.4

Of uit deze cijfers volgt, dat de inheemsche bevolking
en die, welke uit den naasten omtrek er zich vestigde,
minder misdadig is, dan die van verre kwamen, moet
onzeker blijven, daar de geboorteplaats en niet de
woonplaats wordt opgegeven in het politieverslag. De
vreemdelingen b.v., die wegens misdrijf worden geverbaliseerd, zijn bijna steeds tijdelijke gasten van over
de grens.

XIV. DE GEESTELIJKE ONTWIKKELING.

Toen De Clercq in 1834 in Twente vertoefde, vloeide
hem uit de pen: „Het is hier een materiëel land en ik
droom van niets als van weefspoelen en calicots. Veertien
dagen zou ik dat niet kunnen uithouden"( 1 ). De beperkte
belangstellingskring, meer op de practijk gericht dan op
de wetenschap om haarzelve, wordt nog wel eens kenmerkend voor Twente geacht( 2 ). Toch zijn de tijden
veranderd, sinds Staring kon klagen, dat hij voor een
geologisch onderzoek in den Losserschen Esch op geldelijken bijstand van beteekenis uit de omgeving niet durfde
hopen( 3 ). In die dagen bepaalde zich de hoogere belangstelling van de enkelen, die niet geheel in het bedrijfsleven, de landontginning en de jacht opgingen, tot
astronomie en mechanica, zonder dat daardoor belangrijke
uitvindingen de textieltechniek hebben vooruitgebracht.
Als verdienstelijke dilettanten waren zij vertegenwoordigers
van den tijd, toen ook elders de ondernemer aan liefhebberijen een groot deel van zijn tijd kon geven, en
veel weerklank vonden zij in hun kring niet( 4 ). Wel
kocht J. B. Blijdenstein in 1773 reeds voor f 150 een
verzameling van 174 boeken op allerlei gebied, en was
hij met Fransch en Duitsch, waarschijnlijk ook eenigszins
met Latijn, op de hoogte, terwijl de belangstelling voor
de publieke aangelegenheden hem onder de Bataafsche
Republiek het ambt van Representant deed aanvaarden,
doch hij was de beste onder zijn stadgenooten. Ook
enkele andere familiën schijnen boekverzamelingen te
hebben bezeten, maar met den overgang tot de stoomnijverheid der 60er jaren valt in 1862 opmerkelijk samen
de verkoop van de bibliotheek der Doopsgezinde gemeente, eens door haar predikant geschonken( 5).
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Het is ook opvallend, dat onder de ruim 300 inteekenaren op Blaupot ten Cate's Geschiedenis der Doopsgezinden (1847), een werk, dat ook Overuse! behandelt,
geen enkele naam uit Enschede voorkomt, ofschoon
daar toch een groep welvarende geloofsgenooten woonde.
De lijst van inteekenaren op De Jonge's Geschiedenis
van het Nederlandsche Zeewezen (1862) telt 2 Enschedesche namen, doch geen enkele der fabrikanten teekende
er op in. Hun voorkeur schijnt meer te zijn gegaan
naar Vorsterman van Oyens Stam- en Wapenboek
(1885-90), dat te Enschede 8 inteekenaren had, van wie
4 dan ook hun familiën erin konden vinden. Fruins
Verspreide Geschriften (1900) hadden reeds weer heel
wat minder inteekenaren te Enschede : slechts één, die
niet tot de fabrikanten behoorde. Zoo vinden we op
de ledenlijst van 1928 van de vereeniging Het EconomischHistorisch Archief, wier jaarboeken zooveel belangrijks
voor de oude textiel-industrie bevatten, onder de 913
contribueerenden 8 namen en onder de 1391 leden van
het 20ste Nederl. Natuur- en Geneeskundig Congres in
1925 er niet meer dan 3 uit Enschede. De lijst van
leden der Linschoten-Vereeniging telde in 1927 onder
de 500 namen er één te Enschede (de Openb. Leeszaal).
Ook het Historisch Genootschap te Utrecht en de Mij.
van Nederlandsche Letterkunde te Leiden hebben slechts
3 a 2 Enschedesche leden. Lange jaren was ook in
de Vereen. tot beoefening van Overijsselsch Regt en
Geschiedenis, ofschoon onder de oprichters een ingezetene van Oldenzaal behoorde, het overwicht van het
Westen der provincie, waar de geordende archieven
onder deskundige leiding zich bevonden, zeer groot.
Eerst na 1900 begint Twente er meer beteekenis in te
krijgen, doch al waren ook in 1925 van de 454 leden
er 67 woonachtig te Enschede en Lonneker, op een
enkele uitzondering na zijn dit belangstellende contribuanten, die door dezelfde passieve gevoelens worden gedreven als de zeer talrijke bezoekers der lezingen over
folklore en gewestelijke geschiedenis : piëteit voor het
verleden, waarmee het heden te sterker contrasteert door
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de snelle verandering der toestanden, die zich in één
generatie in Twente voltrok. Diezelfde belangstelling
blijkt ook uit de herdruk van boeken, die de laatste
jaren verschenen over Twentsche folklore en geschiedenis
en de schenkingen, die de vereeniging „De Twentsche
Oudheidkamer" ontving. Het blijft daarnaast echter opmerkelijk, dat er zich niet een dialect-literatuur van Benige
beteekenis ontwikkelde, zooals dat in andere provinciën
en over de grens het geval is : de actieve werkers op
die terreinen zijn niet talrijk.
De eenzijdige belangstelling voor het bedrijfsleven
viel ook Boom op, die meende, dat Almelo dien trek
in mindere mate vertoonde dan Enschede, wat volgens
hem vooral was toe te schrijven aan de omstandigheid,
dat in Almelo verschillende hooge ambtenaren woonden.
Ook C. F. Stork maakte de opmerking, dat in den huiselijken kring van zijn vader de aanwezigheid van diens
oudsten broer, die advocaat te Almelo was en een man
van wijsgeerigen aanleg en letterkundigen smaak, een
ander element bracht ( 6 ). Dat Twente ligt buiten het
centrum, waar de arbeidersbeweging in haar geheel het
best kan worden overzien, bewijst wel de verplaatsing
van den zetel van den Textielarbeidersbond „De
Eendracht" naar Amsterdam, ofschoon in Twente de
meeste leden wonen. Daarnaast kunnen we stellen het
groote verloop onder de leeraren der H.B.S. Terwijl
de ondernemers in den bodem zijn geworteld, trekt 'van
de vorige groep een groot deel op den duur weg. Het
gaat hun, en verscheidene predikanten, als Ds. Cramer,
die er zich, verwijderd van het wetenschappelijk verkeer, wel wat eenzaam gevoelde (7).
Misschien onder den invloed van de kennismaking
met Engelsche toestanden, waar verscheidene jongelui
in de tweede helft der 19de eeuw zich technisch bekwaamden, werden ook te Enschede debatingclubs
opgericht. De Volksalmanak voor Enschede en Lonneker
vermeld in 1894 er twee met tezamen 33 leden, doch
veel breeder plaats namen de gezelligheidsclubs in van
groepen jongeren uit de gegoede burgerij, die zich van
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jongsaf samenhoorig voelden. Eenzelfde tegenstelling
vormden in dat jaar de 3 leesgezelschappen met te zamen
56 leden tegenover de opsomming van 12 kegelclubs,
wier ledental bij de kleinste 7, bij de grootste 64
bedroeg en waarvan de namen variëerden tusschen
„Excelsior" en „De natte Spons". Daarnaast somt de
Almanak nog 4 sociëteiten op, waarvan er drie samen
490 leden telden.
Terwijl in primitieve maatschappijen de economische
behoefte reeds spoedig zoo verzadigd kan zijn, dat de
voorwaarden, waaronder schoonheidsgevoel en kunstbeoefening tot uiting kunnen komen, vervuld zijn, geldt
dit niet voor een betrekkelijk gering ontwikkeld economisch milieu, waarin nieuw leven binnentreedt, dat de
oude rust verstoort en vervangt door een verhoogde
belangstelling voor het zakenleven. Eerst later worden
daarin de nieuwe voorwaarden geschapen voor hoogere
levensuitingen dan de economische (8).
Toch kon de belastingambtenaar, die er omstreeks
1850 woonde, er met een zestal dames een Engelschliteraire club organiseeren( 9 ) en in 1860 kreeg ook Van
Limburg Brouwer een gunstiger indruk dan De Clercq
een kwart eeuw daarvoor : „De hoogere standen -- bijkans uitsluitend industriëelen — verheugen zich doorgaans
in een mate van geestesontwikkeling, welke men dikwerf
te vergeefs niet alleen in de Hollandsche binnensteden,
maar ook bij vele bewoners van groote plaatsen zoeken
zou. De beste vruchten van binnen- en buitenlandsche
letterkunde zijn den meesten bekend, vreemde talen worden
er vrij algemeen gesproken en allerlei vakken van wetenschap vinden ijverig beoefenaars". In het slot dezer
aanhaling laat de schrijver zich zeker door de vaart der
welsprekendheid meesleepen, want de ijverige beoefening
van al die vakken van wetenschap heeft, behalve op
technisch gebied, weinig overtuigende vruchten gedragen.
Eén beperking heeft hij slechts : „Twenthe's bewoners
blijven nog die hoogere genietingen ontberen, welke
alleen de kunst in staat is, ons te verschaffen"(10). Daarmee
vervalt een belangrijk deel van den lof, dien hij den
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literairen smaak toezwaait, doch op den algemeenen
regel was ook hier een uitzondering, Chr. A. Blijdenstein
(1823x'59), die als dilettante de kunst van het portretschilderen niet onverdienstelijk beoefende('1).
Aan scheppende krachten op letterkundig gebied was
Enschede zeker niet rijk. Wel was reeds vóór 1800
J. B. Blijdenstein lid van het Taal- en Dichtlievend
Genootschap te Amsterdam en beoefende hij evenals de
Almelosche fabrikant Hoftres de dichtkunst, doch als
proeve zijner Muze zond hij een dichtstuk in, dat sterk
door een Duitsch voorbeeld was geïnspireerd. Wat een der
vruchtbaarste Twentsche poëten, de cathechiseermeester
H. Smelt (11873), heelt nagelaten aan poëzie, schijnt nog
heden waardeering te vinden, te oordeelen naar de
zorgvuldigheid, waarmee vele zijner ontboezemingen zijn
bewaard en naar het herdrukken ervan in verschillende
Twentsche publicatiën. Van zijn kunstzin kan men zich
door het volgende een denkbeeld vormen : (12)
„Helaas, wat droef geschrei vervult ons hart en noren !
„Wat droeve mare laat in onze stad zich hooren !
„Helaas, ook mij, ik voel, het harte doet mij zeer :
„De vraagbaak van elkeen, ter Kuile is niet meer."
Het schijnt, dat naast zulke impotente kleppermansrijmelarij de dichter Tollens zich tot op heden heelt
kunnen handhaven in de voorkeur van een enkele uit
de klasse, die in 1860 door Van Limburg Brouwer werd
geprezen om haar bekendheid met de beste voortbrengselen van de binnen- en buitenlandsche letterkunde (13),
Waarschijnlijk spelen daarbij de vaderlandsche en huiseselijke deugden, die Tollens aanprijst, een werkzamer rol,
dan het platgemoedelijke van zijn gedachten en vormen.
Dat onder de arbeidersgroep ook nog heel wat voortleeft uit die vervalperiode onzer letterkunde, bewijzen
wel de familieadvertenties, wanneer daarin de poëzie tot
uiting der ontroering wordt te hulp geroepen en waarvan reeds de aanhef : „Wij waren dorre ranken"... of
ook wel : „Vijftig jaar is 't nu geleden, dat ons dierbaar
ouderpaar"... of nog rechtstreekser : „Vier tiende van een

DE GEESTELIJKE ONTWIKKELING

329

eeuw is voor LI heen gevloden".... herinnert aan den
tijd, toen bijna ieder zich tot het maken van een „lief
vers" in staat achtte en een niet alledaagsche woordenkeus
iemand tot dichter verhief. Een verademing geeft dan
hij, die zich bepaalt tot het doen afdrukken der eerste
regels van het : „Veilig in Jezus' armen..."
Het is verklaarbaar, dat in een klein milieu waar
ieder elkeen kent, de persoonlijkheid, die tot kunst kan
stempelen, niet licht tot uiting komt. Het subjectieve,
de hartekreet, zou er de sensatie geven van een onbescheiden biecht, een opzienbarend démasqué. Met voorbijgaan der lyriek, de persoonlijkheidspoëzie, hebben
dan ook zij, wier proeven ernstiger zijn te nemen, zich
gewend tot de verhalende poëzie, het gelegenheidsgedicht, de sterk beschrijvende natuurpoëzie, waarbij
weer de belangstelling voor den inhoud, die vaak
topografisch, lokaal patriottisch, of folkloristisch is, bij
menigeen reeds van te voren het oordeel bepaalt.
Op het gebied der beeldende kunst heeft Twente, zij
het ook niet als producent, den achterstand eenigermate
ingehaald, die Van Limburg Brouwer er eens opmerkte.
Wat de schilderkunst betreft, zijn het niet de z.g.n.
modernsten, die er hun werk het gereedelijkst verknopen.
De offervaardigheid der Twentsche fabrikanten ging dan
ook niet in die richting, toen zij het Goudsche kerkraam
no. 24 onlangs deden herstellen, evenmin als het kunstbezit van den Enschedeschen fabrikant, die daarbij een
belangrijke rol speelde en die, zelf verzamelaar van
oude kunst, tevens het drieluik van den Alkmaarschen
meester aan het Mauritshuis schonk, de bezitter is van
het bruikleen van den Brugschen Meester in hetzelfde
Museum en lid van het bestuur der Vereen. „Hendrick
de Keyser". Een ander lid dezer familie maakte door
een legaat mogelijk, dat binnenkort een Rijksmuseum te
Enschede wordt geopend, waartoe hij behalve de bouwkosten en een belangrijke verzameling schilderijen
een aankoopfonds van f 200.000 schonk. Daarnaast
vindt ook de „Vereeniging Rembrandt" in die kringen
steun.
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Ook op het gebied der bouwkunst heeft Enschede,
ondanks de groote bouwbedrijvigheid, niet een overvloed van voorbeelden aan te wijzen, waarin de moderne
richting zich accentueert. Onder hen, die persoonlijk
bouwopdrachten geven, schijnen weinig neophielen voor
te komen. Menigeen schijnt zich zekerder te gevoelen
onder een schuine kap, dan onder een plat dak, ook
al schaadt dit de beperkte ruimte in het huis, en het
behaaglijkst in een woning, wier stijl herinneringen
oproept of in haar algeméenheid weinig opvalt.
Die eerbied voor de traditie uitte zich ook in den
wensch van de schenkers van het klokkenspel in den
toren te Enschede, waardoor er in hoofdzaak vaderlandsche en historische melodieën ten gehoore gebracht
zullen worden.
Met de arbeidersbevolking, die nog meer werd in beslag
genomen door de directe zorg voor het bestaan, was
het nog minder gesteld in de belangstelling voor ideëele
dingen.
Coronel noemde voor bijna driekwart eeuw als voornaamste middelen tot de geestelijke verheffing van den
arbeider : volkslectuur en volksgezang. Voorlezingen
stelde hij daar nog boven en ook tooneel en gymnastiek
achtte hij op 't voorbeeld der Antieken doeltreffende
middelen( 14 ). Aufklarung en Klassicisme waren nog niet
verdrongen door inzichten van historisch-materialistischen
aard, welke in het opbouwen van een kuituur zonder
economische grondslagen een luchtkasteel zagen. Een
slecht onderlegde bevolkingsgroep, die door lange arbeidsdagen en bekrompen materiëele omstandigheden zelfs
het geregeld lezen niet gewend is, zal zoo aanstonds
maar niet voor geestelijke indrukken vatbaar blijken. Ook
bij verbeterde omstandigheden zijn de ouderen onder hen
voor hoogere belangstelling moeilijk meer te wekken,
en daardoor is het van zooveel waarde, dat de jeugd
in dit opzicht niet aan zich zelve wordt overgelaten(ls).
De arbeid ter verdere geestelijke ontwikkeling ondervindt
echter in arbeiderskringen de concurrentie van het vereenigingsleven, dat zich veelal op ontspanning richt. De
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inspecteur van het onderwijs in de gemeente Lonneker
meende dan ook in zijn verslag van 1925—'26 van het
door hem georganiseerde onderwijs na de schooljaren,
dat een poging moest worden gedaan om door overleg
met de besturen der verschillende vereenigingen een
toestand te scheppen, waarbij althans een paar avonden
per week voor onderwijs beschikbaar bleven. Het betrof
hier het zuivere arbeidersmilieu in de wijk Glanerbrug.
Doch ook in de stad zijn er klachten over te weelderigen groei van het vereenigingsleven. Bij het afscheid
van een orthodox predikant te Enschede sprak korten
tijd geleden een ambtgenoot hem namens niet minder
dan 15 vereenigingen van die richting toe ! Wel moeten
wij niet gering schatten de energie, die vooral door de
bestuursleden dier tallooze vereenigingen vaak wordt
verkwist, doch tegelijk rijst daarmede de vraag, of de
som daarvan niet kon worden gericht op wegen, die
doelbewuster tot verheffing voeren dan, zooals bij vele
het geval is, dig van het vermaak.
Coronel was niet de eerste, die het belang van goede
lectuur hoog aansloeg. Reeds in 1793 had de Mij. tot
Nut van het Algemeen haar eerste Volksbibliotheek
gesticht en in 1860 beheerde zij er wel 250. Door het
initiatief van J. de Bosch Kemper was in 1851 te
Amsterdam een leeskabinet geopend( 16), dat de volksontwikkeling wilde dienen, doch daarin stonden wij bij
Endeland geheel ten achter(17).
Ook te Enschede kon het publiek al vóór 1862 gebruik
maken van een inrichting om kranten te lezen. In dat
jaar kwam de Volksbibliotheek tot stand, die in 1869
de gelegenheid opende om Benige avonden per week
kranten en tijdschriften in te zien( 18). Langzamerhand
breidde zij zich uit tot zij in 1920 opging in de H. B.
Blijdensteinstichting, die een openbare leeszaal en bibliotheek exploiteert. In hoeverre de arbeiders gebruik
maakten van de vroegere volksbibliotheek is niet na te
gaan, wel is zeker, dat deze bijna uitsluitend ontspanningslectuur uitleende. Waarschijnlijk trok zij daarbij meer
fabrieksarbeiders dan de in 1891 op Steinmetz' initiatief
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te Leiden opgerichte leeszaal en bibliotheek, die geen
enkelen „fabrieker" onder haar weldra tot 400 leden
gestegen arbeiderslezers telde, hoewel de contributie er
op 10 cent per half jaar was gesteld(19).
Waar de Enschedesche arbeider zonder leiding naar
een boek greep, was het --- de kleine groep daargelaten,
die voelde, dat ook in den politieken en economischen
strijd kennis macht beduidde — om het sensationeele te
doen. Een colporteur-propagandist, die voor een kwart
eeuw te Enschede voor de z.g.n. „vrije" richting ijverde,
haalde uit zijn herinnering op, dat hij van Maria Monk
400 exemplaren sleet, van De Papenspiegel, De Kroeg
en De Amusante Bijbel elk omstreeks 200. Werken van
Kropotkin, Domela Nieuwenhuis en Jaures vonden veel
minder aftrek. Het werk over de Fransche Revolutie
van den laatsten schrijver kon maar 40 koopers halen.
De tegenwoordige Openbare Bibliotheek splitst haar
statistiek niet naar de bevolkingsgroepen, doch heel wat
van haar boeken worden in arbeidersgezinnen gelezen,
en het vermoeden is er niet ongegrond, dat niet alleen
in die, doch ook in beter gesitueerde gezinnen verouderde
romantiek als van Mühlbach en Werner nog grif lezers
zou vinden, bij gebreke waarvan men zich richt op Hall
Caine en gelijksoortige auteurs. De inhoud overdekt
alle andere eischen en de sensatie van het ongewone
gebeuren in een milieu, dat de aantrekkelijkheid heeft
van het onbekende, is voor velen de Benige prikkel. Daar
te Enschede echter niet, zooals in plaatsen als Den Haag,
een groot deel van het publiek zich wendt tot huurbibliotheken, die als nederige dienaressen den publieken
smaak volgen, in plaats van haar te leiden, kan er de
Openbare Bibliotheek een veel overwegender invloed
doen gelden op het gehalte van de lectuur der bevolking.
Van de studiezaal kan met een weinig meer zekerheid
worden nagegaan, in hoeverre arbeiders er gebruik van
maken. Noemenswaard werd het aantal niet geacht,
dat er den lust toe gevoelde of den schroom overwon,
doch in de krantenzaal was het waarschijnlijk niet onbelangrijk. De bezoekers der technische studiezaal kwamen
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vrijwel uitsluitend uit andere bedrijven dan dat der textiel,
en daarbij niet uit de eigenlijke arbeidersgroep, doch
die der leiders van kleine bedrijven, technici, teekenaars,
enz. Voor velen in het textielbedrijf is reeds aanstonds
een bezwaar, dat de vakliteratuur bijna geheel in vreemde
talen verschijnt.
De staat der uitleeningen (zonder die der jeugdbibliotheek) geeft over:
Romans (Ned.) Idem (Vreemde) Totaal
1925
1926
1927
1928

38497
48191
50597
49604

3574
4346
5097
4668

42071
52537
55694
54272

Studiewerken
totaal per 100 uitl.
4462
9.6
7511
12.5
9137
14.1
9399
14.7

Die der bezoekers :
Studiezaal
Vr.
M.

1925
1926
1927
1928

9404 1282
16144 1466
16785
1265
17533 1061

Courantenzaal
Vr.
M.
12303 1193
10151
973
10718
871
10514 1120

Techn.zaal

Totaal

-.—
871
1521

24182
28734
30510
31749

Te Glanerbrug waren deze cijfers :
1927 (10 mnd)
1928

Romans
1952
3157

Studiewerken
71
498

Bezoekers leeszaal
1862
1516

Rekent men het aantal inwoners van Enschede met
de naaste omgeving op 60.000, dat van Glanerbrug op
5000, dan steekt de belangstelling in dit laatste dorp
een zuiver arbeidersmilieu — niet gunstig af bij die
der meer gemengde stedelijke bevolking. Vooral het
teruggaan van het aantal bezoekers der leeszaal -- in
den regel de meest belangstellenden — is niet bevredigend, en wijst er op, dat daar de volksopvoeding nog
voor een groote taak staat. Het toenemen van het aantal
uitleeningen en het stijgen van het percentage der uitgereikte
studiewerken geeft hoop, dat ook het aantal bezoekers
evenals te Enschede zal toenemen, indien over meer
leiding kan worden beschikt. Overzien we daarnaast
de cijfers van een geheel ander milieu, die van de
Openbare Leeszaal te 's-Gravenhalte (zonder corres-
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pondentschappen en stations, terwijl deze inrichting ook
geen jeugdbibliotheek bezit) :

1925
1926
1927
1928

Totaal uitl.

Romans

0/0 van het totaal

Bezoekers

286120
293610
304866
319432

122006
124830
125684
130934

42.64
42.52
41.22
40.99

91723
99688
97956
96326

Stellen we het aantal inwoners te 's-Gravenhalte,
dat door de O.L. zou kunnen worden bereikt, op 7 X zoo
groot als dat van de Enschedesche inrichting, dan maakt
de laatste een gunstige figuur wat uitleening en bezoek
betreft. Wat het percentage uitgeleende studiewerken
aangaat echter, valt een zeer ongunstig verschil vast
te stellen.
Die indruk ten gunste van Enschede voor het aantal
uitleeningen wordt echter geschaad door er rekening
mee te houden, dat in Den Haag een 150-tal huurbibliotheken zijn, waaronder zeer groote, terwijl ook
vereenigingsboekerijen, o.a. die der Witte Sociëteit en
van het Dames Leesmuseum druk gebruikt worden, en
er ook een R.K. Leeszaal is. Wel wordt het percentage uitgeleende studiewerken bij de O.L.. te 's-Gravenhage opgevoerd, doordat de romanlezers daarbuiten
zooveel gelegenheid vinden om romans te leenen, doch
anderzijds wordt dit toch gecompenseerd door de aanwezigheid der Koninkl. Bibliotheek, die zeer druk wordt
geraadpleegd en geen romans uitleent.
Het is zeer twijfelachtig of de arbeidersbevolking te
Enschede naar haar aantal een evenredig deel der
lezers vormt. Zekerheid dienaangaande heeft men in
Den Haag. Ook een oppervlakkig kenner van die stad
zal op de grafische voorstelling in het verslag van die
leeszaal over 1927 kunnen zien, dat in de arbeiderswijken,
waar de bevolking toch veel dichter opeenwoont, het
aantal lezers veel geringer is, dan in de wijken, waar
andere groepen overwegen.
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Het Leeszaalboekje over 1926-'28 geeft ons nog
Benige andere gegevens ter vergelijking :
Enschede
Almelo Hengelo; en aangeb.
Amersfoort
Aantal inw.
Lonneker
1 Jan. 1929 30.634 32.757
63.000
37.162
O.L.
O.L. R.K.L.
Uitleeningen
O.L.
O.L.
52.922 36.401
68.754
67.917 22.460
1926
78.622
67.717 21.985
56.093 40.193
1927
57.029 38.213
84,937
75.382 21.875
1928

Bussum

Zutfen

24.238
O.L.
R.K.L.
61.036 15.273
60.561 15.294
59.430 12.765

19.659
O.L.
36.481
44.107
44.187

Bezoekers Lees- en Studiezaal
1926
1927
1928

21.777 14.174;
21.711 14.827
19.406 12.465

32.469 I 19.268
18.381
33.684
15.172
35.280

14.381
12.970
12.432

33.151 I 8.796 I 10.958
33.346 10.430 i 10.852
35.319 10.452 I11.140

Uit deze cijfers blijkt wel, dat naar verhouding van
de bevolkingsgrootte de drie fabrieksplaatsen van Twente
in uitleeningen relatief achter staan, wat zeker voor een
groot deel moet worden toegeschreven aan de omstandigheid, dat de middenklassen in de drie laatste plaatsen van
de rij betrekkelijk sterker zijn vertegenwoordigd, wat te
Enschede niet geheel compensatie vindt in het groote
percentage, dat de Joodsche bevolking er vormt, en die
daar als elders zeer veel leest. Almelo heeft van de
drie nog de betrekkelijk hoogste cijfers. Het blees ook
in groei bij de andere twee Twentsche plaatsen achter,
en kreeg dus niet zoon groote toestrooming van het
immigrantenelement.
Wat het bezoek betreft is de onevenredigheid niet
zoo opvallend, behalve voor Bussum, waar velen onder
de bevolking ruim over hun tijd kunnen beschikken.
Zou het bezoek in de fabrieksplaatsen ook worden
opgevoerd door het ontbreken van de sfeer, die in het
gezin de ruime gelegenheid tot lezen biedt ?
Een zeer groot tekort treft te Enschede in de groep
arbeiders, welke zich kan richten tot de bibliotheek
van de R.K. vereeniging St. Joseph. Deze had in 1926
slechts 21 lezers, die 132 boeken leenden ! Geen wonder,
dat dit onbevredigend wordt genoemd, te moeer, daar
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het zelf aanschaffen van een goed boek vrij algemeen
als grove verkwisting wordt gevoeld !
Ook andere pogingen tot verheffing der ontwikkeling
zijn wel ondernomen. Het eerst was men daarbij natuurlijk op de jeugd bedacht, wier arbeid in de nijverheid
reeds Van Hogendorp niet zonder gevaar voor beschaving en zedelijkheid had geacht (20). Toen na 1830 de
fabrieksnijverheid in Nederland opkwam, vervulden
dezelfde bezwaren ook De Clercq met zorg (21). Reeds
vóór dat jaar konden de kinderen uit de Enschedesche
handspinnerijen tegen betaling van i 1 per jaar van 12
tot 1 uur onderwijs van gemeentewege ontvangen( 22 ). In
1835 schreven B. en W. dan ook, dat er reeds voor
25 jaar een spinschool was opgericht met het doel,
kinderen het reeds genoten onderwijs te doen voortzetten, terwijl er nu — wat kan wijzen op toenemende
kinderarbeid bij het toepassen van de stoomkracht —
ook kinderen kwamen, die nog heel geen onderwijs

genoten hadden.
Het gemeentestuur van Oldenzaal uitte bij die gelegenheid een ernstige klacht over de „assidueele onderlinge
neiging der jongelieden van beiderlei geslacht, in hetzelfde
lokaal vereenigd". Reeds in januari 1835 had het dan
ook tegen de verwildering tot de oprichting van een
fabrieksschool besloten, die echter in October d.a.v. om
de kosten weer werd opgeheven (23).
Wij wezen er al op, dat het optreden van het provinciale bestuur van Overijsel in dien tijd vruchteloos
is gebleven. Het openbaarde echter, hoe eenzijdig men
zich toen de grondslagen van de deugd in verstandelijke
ontwikkeling dacht, zoodat men door het inleggen van
schooluren voor en na de arbeidstijden, die de dagtaak
verzwaarden, op groote verbetering hoopte. Ook de
regeeringsenquéte, die het gevolg was van de activiteit
van het provinciale bestuur van Overijsel, liep in 1841
dood (24), toen de politieke aangelegenheden de sociale
op den achtergrond drongen.
Lonneker had, waarschijnlijk als gevolg der officieele
aansporingen uit Zwolle, in 1837 aan het hoofd eener
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school het onderwijs opgedragen van de kinderen der
Enschedesche Spinnerij ( 25). De fabrikanten schonken
daartoe bijdragen (26) en in 1841 bleek uit de Enquête,
dat er vier maal per week van 4-6 onderwijs werd
gegeven, terwijl voor godsdienstonderwijs verlof werd
verleend (27). Te Enschede was in dat jaar nog steeds
gelegenheid om van 121 onderwezen te worden,
terwijl Zondags twee uren godsdienstonderwijs kon
worden gevolgd. Hier en daar bestond in de kleine
handspinnerijen te Enschede in de 50er jaren voor de
kinderen gelegenheid om 's morgens van 8-9 uur lezen
te leeren (28), doch over het algemeen werd in die jaren
een te kort op dit gebied geconstateerd, wat te erger
was, daar kinderarbeid in de katoennijverheid een groote
plaats innam. Wij herinneren hier aan de gegevens, die
de Enquéte in 1863 omtrent het analfabetisme onder
de fabriekskinderen verzamelde. (Bl. 246).
Aan de toenemende aanwending van de stoomkracht in
de textielfabrieken van Twente werd ook een ongunstige
invloed toegeschreven op het schoolbezoek. De stoommachine toch eischte de regelmatige aanwezigheid van
allen, terwijl de oude huisnijverheid aan de kinderen
eer gelegenheid bood tot een, zij het ook beperkt, ter
school gaan(29). In 1867 heette het dan ook in een
bericht uit Almelo( 30), dat de avondschool, die er vele
jaren in den winter van 7-9 was gehouden, geheel
was vervallen door de lange werkdagen der fabrieken,
waarbij de kinderen even lang arbeidden als de volwassenen. Het aantal leerlingen was er gedaald van
140150 op 5-6 en van de 50 leerlingen, die een
andere onderwijsgelegenheid bezochten, welke door gebrek aan medewerking van de zijde der fabrikanten
eveneens met den ondergang werd bedreigd, en waar
op Woensdagmiddagen van 1 —3 uur onderwijs werd
gegeven, waren er 10 analfabeet en 30 konden alleen
hortend en stootend enkele woorden lezen. „Hoe zal
het met de overigen wezen?" vroeg de memorie met het
oog op de velen, die heel geen onderwijs kregen. Diezelfde bron vermeldt ook, dat een paar Twentsche
22
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fabrikanten, uit overtuiging dat verstandelijk ontwikkelde
arbeiders voor den patroon voordeeliger waren dan niet
onderwezenen, een fabrieksschool onderhielden, welke
proeven een gunstig resultaat hadden gehad. Niet meer
dus uitsluitend om de zeden te verbeteren, de nieuwe
tijd was ook op productieverhooging bedacht en daarin
zag hij misschien scherper dan bij het zedelijke pogen,
dat lang te eenzijdig in de vermaning en het onderwijs
als heilmiddelen geloofde.
Voor zoover de belangen van het onderwijs der
arbeidende jeugd waren bevorderd, was dit gebeurd van
de zijde der overheid, of van de individueele ondernemers(31 ). Uit zulke pogingen groeide te Enschede de
overtuiging, dat alleen samenwerking der betrokken
fabrikanten een afdoende regeling kon scheppen. Onder
leiding van ds. Evers vergaderden zij in 1866 en de
15 fabrikanten, die zich toen aaneensloten tot oprichting
van de Vereeniging „De Fabrieksschool", gaven daarmee
een getuigenis van hun samenhoorigheidsgevoel en goede
sociaal-economische bedoelingen. Samen hadden zij 362
kinderen in dienst van 10,-14 jaar, die de eerste maanden
in gemeentelijke lokalen 's winters van 7.30--8.30 uur
en 's zomers van 7.-8.30 uur v.m. vijf maal per week
onderwijs ontvingen( 32). Reeds in het jaar 1872 werd
ook geheel zonder gemeentelijke hulp de afzonderlijke
school gebouwd. Dat deze een taak te vervullen had,
bleek reeds aanstonds, daar geen enkel kind voldoende
onderwezen kon heeten. Van de 5 klassen begonnen
de laagste twee met het aanvankelijk leesonderwijs, de
hoogste reikte niet verder dan tot de hoofdbewerkingen
met geheele getallen. Geen wonder, dat dan ook in
1860 op een der Enschedesche fabrieken 30 a 40 0/0 der
arbeiders analfabeet was( 33). Niet alleen, dat de Fabrieksschool door aanvullings- en voortgezet onderwijs, een
tijd lang ook door theoretisch onderwijs in technische
richting voor oudere leerlingen op een avondcursus, het
verstandelijke peil der arbeiders heeft verhoogd, zij heeft
ook direct maatschappelijk werk verricht door cursussen
in koken, handwerken, zingen, enz.. en dour het aan-
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moedigen van sparen en het uitleenen van boeken. De
eischen, die zij reeds in 1869 stelde ter toelating, en
welke tevens voorwaarden waren, om in de fabrieken
werk te vinden vóór het 18de jaar, voerden voor
Enschede in de praktijk reeds in dat jaar leerplicht in.
Slechts enkele fabrikanten bleven buiten deze regeling.
In 1890 waren 23 kinderen in een cartonnagefabriek en
87 in dienst van 3 textielfabrikanten, die geen lid der
vereeniging „De Fabrieksschool" waren, van dit onderwijs verstoken. Een deel der afgewezenen vond vroeger
over de grens werk. Vaak behoorden ze tot de meer
verwaarloosde gezinnen of maakten deel uit van immigreerende groepen, die op geregeld onderwijs minder
toegezien hadden. Ondanks de bezwaren, waarvan de
neutraliteit, de coëducatie en de loonderving het meest
werden vernomen, handhaafde de Fabrieksschool haar
eischen en voerde die zelfs op. Eerst in 1894 werd de
leeftijdgrens van den leertijd naar boven van het 17de
tot het 16ae jaar teruggebracht.
Wel zullen niet alle leden zoo optimist zijn geweest
als het bestuurslid, dat in 1875 met instemming een
uitspraak aanhaalde, als zou de oorzaak van alle maatschappelijke kwalen zijn te zoeken in niet of in verkeerd
lezen, en aanvankelijk zullen de resultaten wel niet aan
hooge eischen hebben voldaan, waar bij de lange werkdagen

voor velen de lesuren rustpoozen waren. Zoo

verscheen in 1890 een arbeidster voor de Enquêtecommissie, die de Fabrieksschool had bezocht, maar
haar naam niet kon zetten. Dit terugvallen tot analfabetisme, waartoe ook medewerkte het geheel ontbreken
van Tederen prikkel of gelegenheid om het geleerde
eenigszins te onderhouden, merkte Singer(34) in een
garenfabriek in N.O. Bohemen zeer treffend op, waar
van 42 werksters er 28 analfabeet waren, hoewel 40
van haar toch minstens 6 jaar de school hadden bezocht.
In het verslag der Enquête-commissie van 1890 lezen
we evenwel, dat de algemeene volksontwikkeling te
Enschede en Hengelo aanmerkelijk honger stond dan
in andere Twentsche plaatsen.
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Dat de instelling in de arbeiderswereld gewaardeerd
wordt, blijkt wel hieruit, dat in 1927 van de 678 leerlingen vrijwillig deelnamen aan bijzondere cursussen voor:
koken
160
handwerken 416
teekenen
14
gymnastiek 32

openluchtspel
45 en 26
zingen
13 (in 1926)
handenarbeid 100

Uit denzelfden tijd, dat de Fabrieksschool uiting gaf
aan het verlangen der ondernemers tot verheffing der
volksontwikkeling, dagteekenen de eerste volksvoordrachten te Enschede, gelijk die ook elders na 1860
opkwamen. Te Enschede waren toen nog geen teekenen
van een opkomende arbeidersbeweging, zoodat dit directe
verband ook daar niet bestond (35). Het verslag der
Kamer van Kooph. en Fabr. bericht in 1869, dat door
het organiseeren van volkssamenkomsten den werkenden
stand gelegenheid werd gegeven, om zich op verscheidene
Zondagavonden nuttig en aangenaam te vereenigen en
dat daardoor werd getracht, bij deze klasse den grond
te leggen tot het verkrijgen van Benige algemeene kennis
en helderder denkbeelden omtrent orde, spaarzaamheid,
vlijt en zedelijkheid. De Zondagavonden waren gekozen,
omdat op de andere avonden, behalve des Zaterdags,
de werktijd eerst te 8 uur eindigde. Ondanks de attractie
van gratis uitgedeelde pijpen en tabak schijnen deze
bijeenkomsten te zijn verloopen.
Voor de gezeten burgerij werden vóór 1862 de Nutslezingen gehouden, over wier kwijnend bestaan echter
Boom reeds in 1846 een en ander vernam. Daarnaast
bezat Enschede al vóór 1862 in „Het College Beerman" een vereeniging, die eveneens tot ontwikkeling
der leden onderlinge voordrachten hield. Tegenwoordig
leeft het nog voort als leesgezelschap. In 1866—'67
vinden we daarnaast te Enschede een commissie, die
Prof. Opzoomer deed optreden met een lezing over „De
wetenschap, haar vrucht, haar gang, haar refit", terwijl
een tweetal leeraren van de middelbare school er
spraken over „Causaliteit" en over „Historiographie".
Volgens de Ensch. Courant was de belangstelling groot
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geweest, doch waarschijnlijk had zij de voldoening verre
overtroffen, want de commissie klaagde, dat er op de
lijst voor den tweeden winter slechts door 5 ingezetenen
was geteekend (36),
Ook de vereeniging „Evangelie en Vrijheid" organiseerde samenkomsten ter ontwikkeling en toen zij haar
lokaal kwijt was, vereenigden zich eenigen uit de
Enschedesche burgerij tot een „Commissie voor Volksvoordrachten", die in het begin van het seizoen een
lijst deed rondgaan ter inteekening. Voor het volk waren
goedkoope galerijplaatsen beschikbaar, doch ook werden
wei vrijkaarten uitgegeven. Voor haar sprak o.a.
J. Beukers op 3 Oct. 1896 over „De Brand van
Enschede in 1862". Later heelt de vereeniging „Evangelie
en Vrijheid" die taak weer opgenomen.
Spoedig na 1880 deed het opgekomen socialisme
onder de voortrekkers der arbeidersbeweging verlangen
naar andere voorlichting, die zij soms met meer goeden
wil dan eruditie op cursusvergaderingen poogden te
verwerven of waartoe zij ook openbare samenkomsten
belegden.
Sinds 1920 heeft ook het Instituut der Volksuniversiteit er wortel geschoten, waarna de Commissie voor
Volksvoordrachten werd ontbonden. Wel was weldra
de V. U. te Enschede na die te Amsterdam, Rotterdam
en Den Haag de vierde in ledental, doch bezien we
de statistiek der deelnemers aan de leergangen, dan
blijkt daaruit, dat de textielarbeiders door haar maar
weinig worden aangelokt.
1920—'21
1921—'22
1922--'23
1923-'24
1924—'25
1925—'26
1926—'27
1927—'28
1928—'29

Aantal ingeschrevenen :
862
929
1054
1063
1116
1022
1222
1324
1053

Waarvan textielarbeiders
39
55
37
41
19
54
31
12
37

Ook bij de andere arbeiders staan zij ten achter in
belangstelling voor de gelegenheid, die dit instituut
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biedt. Zoo waren er in 1925--,'26 totaal 265 inschrijvingen van „handarbeiders", doch slechts 54 van
textielarbeiders. Losse lezingen trekken altijd meer bezoekers, daar zij gewoonlijk onderwerpen van den dag
behandelen. Zoo had in 1927—'28 „Patrimonium" voor
3 losse lezingen gemiddeld 140 bezoekers, de Chr.
Werkmansbond 200. Het aantal daalt echter voor een
cursusreeks. Het Instituut voor Arbeiders-Ontwikkeling
had dan ook heel wat lager cijfers in dien winter :
Aantal avonden:
3
2
8
5

Onderwerp;
Lassalie
Soc. Verzekering
Ned. Letterkunde
Staatsinrichting

Aantal bezoekers:
44
22
25
18

Bij twee losse lezingen steeg dit echter tot 42 en
150 en op twee concerten tot 200 en 500.
Het verslag der R.K. Werklieden Vereen. St. Joseph
noemt in 1926 het bezoek aan de wijkcursussen niet
bevredigend en aan die in haar gebouw „Concordia"
„wel eens teleurstellend". Zouden daarom blijkens het
verslag over 1928—'29 de door de V.U. gesubsidiëerde
vereenigingen zich hoofdzakelijk tot het organiseeren
van z.g.n. losse lezingen hebben bepaald?
Tegelijkertijd toont echter de poging, sinds Benige
jaren in de gemeente Lonneker ondernomen onder leiding van den gemeentelijken inspecteur van het onderwijs, dat elk streven om de volksontwikkeling te verheffen bij hen, die de schooljaren reeds achter den rug
hebben, niet reeds bij voorbaat pessimistisch behoeft te
worden beschouwd, indien slechts minder hoog wordt
gericht dan de V.U. krachtens haar naam en oorsponkelijk doel moet doen en de propaganda zich niet bepaalt tot de advertentiebladzijde der krant. Het onderwijs ter verdere ontwikkeling — wel te onderscheiden
van die samenkomsten, waar men door film, dans, declamatie, enz. inderdaad kan meehen, dat leeren en zich
ontspannen elkaar dekken — groepeert zich te Lonneker
om de scholen der buurtschappen en door middel van
ouderavonden en commissies worden doel en waarde
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van dit onderwijs onder ieders aandacht gebracht, waardoor traagheid en schuchterheid 't best worden overwonnen. Dat deze intensieve propaganda noodig is,
blijkt wel uit het aantal gegadigden, dat te Almelo 12
en te Enschede ongeveer 100 bedroeg, terwijl hij het
grondige propaganda-systeem te Lonneker zich heel wat
meer aanmeldden. Zoo kon in Enschede een cursus
der V.U. in aanvankelijk Duitsch niet doorgaan ; in
Lonneker meldden zich toen 73 deelnemers. Dat persoonlijke aansporing een krachtig middel is, bewijst ook
het optreden van een enkele, waardoor te Enschede
indertijd een R.K. kookcursus werd gered van den
ondergang.(37)
Het aantal deelnemers aan dit „Onderwijs aan de
Rijpere jeugd" bedroeg te Lonneker in :
1925-'26 913, 1926-'27 1021, 1927-'28 1242
Naar den ouderdom kon men hen in 1926-'27 indeelen:
Leeftijd

Aantal

Verloop

102
847
13.-19 jaar
20
132
20--29 jaar
2
28
30-39 jaar
0
13
40-49 jaar
1
0
66 jaar
In het jaar daarop waren er zelfs 58 boven 30 jaar,
terwijl soms vaders, met zoon of dochter eenzelfden
cursus volgden. Ter nadere beoordeeling diene, dat dit
onderwijs niet als dienares van de practijk optreedt,
zoodat het vooruitzicht, er op den duur meerdere
inkomsten door te verwerven, als attractie ontbreekt.
Het nuttig besteden van den vrijen tijd om te komen
tot meer innerlijke levensvreugde is hoofddoel, waartoe
de deelnemers hun schoolsche kennis vernieuwen of uitbreiden, doch vooral de cursussen volgen in talen, boekhouden, naaldarbeid, handenarbeid, illustratief zeekenen,
letterkunde, electriciteit, enz.
De dorst naar kennis is lang geen algemeene eigenschap(38). In hoeveel belangrijker mate geldt deze uitspraak voor een arbeidersmilieu. De inspecteur van het
onderwijs in de gemeente Lonneker wijst er terecht op
in zijn lezenswaardig verslag over 1927, hoe gering het
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inzicht en daardoor ook de waardeering is onder de
groep, die nog nooit na de schooljaren in de gelegenheid
was, kennis te maken met de mogelijkheid, om op het eens
geleerde steunend, in velerlei richting intenser te leven.
De behuizing is reeds vaak een beletsel, en ook de
omgeving van ouderen, van wie geen enkele prikkel
uitgaat in die richting. Dat verscheidene minder bedeelden
in het maatschappelijk leven een zwoegerig en ongeregeld
bestaan hebben, wat als een rem werkt om naar honger
ontwikkeling te streven, moge de ervaring ook in Lonneker
hebben geleerd, voor groote groepen van textielarbeiders
is dat bij de tegenwoordigen arbeidsverhoudingen geen
afdoende verontschuldiging. Bij de ouderen is de volslagen vervreemding echter in de meeste gevallen te
groot, om hen nog tot ingespannen en actieve geestelijke
belangstelling te wekken, doch het organisatietalent, de
menschenkennis en de vindingrijkheid, waarbij nog als
noodzakelijke factor mag worden genoemd een groote
mate van idealisme, die in Lonneker naast de geldelijke
opoffering zijn aangewend, hebben daar reeds resultaten
bereikt, die, hoe voorloopig ze ook nog zijn, voor hun
verdere ontwikkeling de aandacht verdienen van ieder,
wien de vraag belang inboezemt, hoe de jonge arbeider
moet leeren zijn vrijen tijd te gebruiken, vóór dien geheel in beslag wordt genomen door de sport of den
dans en op lateren leestijd in niet geringe mate door
„Vereinsmeierei" en het familieleven in wijden zin, dat
zich in bezoeken uit, waarbij hecatomben van uren op
het altaar der familiegoden worden geofferd.
Voor het grootste deel der bevolking is de krant
wel het Benige venster, dat uitzicht geeft op het gebeuren
in de wereld daarbuiten, en daar deze behoefte hoofdzakelijk wordt bevredigd door de lectuur van het
plaatselijke dagblad, waarvan een groote aantrekkingskracht uitgaat, doordat het de uitvoerige kroniek is van
alle plaatselijk nieuws, is dit wereldje vrij begrensd.
Eerst in 1855 begon de uitgave van het eerste Enschedesche nieuwsblaadje. Voor dien tijd zullen het wel
uitsluitend de gegoeden zijn geweest, die zich de weelde
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konden veroorlooven en de ontwikkeling bezaten, om
kranten te lezen. Het is niet onwaarschijnlijk, dat de
afschaffing van het dagbladzegel de oorzaak was, dat
de verslagen der Kamer van Kooph. en Fabr. over
1873 en 1874 konden vermelden, dat het aantal abonnés
der plaatselijke bladen ook onder de mindergegoeden
toenam. Tegenwoordig leest wel bijna ieder gezin te
Enschede het „Twentsch Dagblad Tubantia en Enschedesche Courant>" dat in October 1929 bijna 17000
abonnés telde en vooral in de crisisjaren, toen ieder snel
wenschte te worden ingelicht omtrent distributiemaatregelen, het geheele terrein veroverde. Kleine partijbladen
van plaatselijk karakter zijn bovendien ten ondergegaan
door de ontwikkeling der groote vakvereenigings- en
partijpers, die landelijk haar lezerskring uitlegde. Hoe
sterk het plaatselijke blad het veld heeft veroverd, leert
o.a. het verslag der R.K.W.V. over 1926, waaruit blijkt
dat het R.K. blad „De Volkskrant" onder de 1080 leden
van St. Joseph slechts 188 abonnés had te Enschede.
Daarnaast maakte „Het Volk" een beter figuur met
ruim 3000 abonnés in 1928, terwijl in datzelfde jaar
„De Telegraaf" er omstreeks 1000, „De Courant" 3500
en de „N. R. Courant" ruim 200 abonnés bezat. De
groote belangstelling voor de sport maakt, dat er bovendien in het voetbalseizoen nog wel 500 exemplaren van
het Maandagochtendnummer van „De Courant" worden
verkocht.
Coronel, die, zooals wij reeds zagen, hoopvolle verwachtingen had van den beschavenden invloed van het
tooneel, zou waarschijnlijk het aantal tooneel- en reciteervereenigingen een gunstig teeken achten, ware het
niet, dat bij velen de grens tusschen kunst en vermaak
niet is te trekken. Bijna geen godsdienstig of politiek
gekleurde groep, of zij heeft naast haar onvermijdelijk
harmoniegezelschap, strijkje en zangkoor ook haar club,
die tooneelspeelt of reciteert. De klacht der beroepsspelers, dat daardoor hun bestaan wordt bemoeilijkt, is
nog niet een getuigenis voor het kunstgenot, dat deze
dilettanten brengen, die in vele gevallen het goede
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voorbeeld misten, of hun spel zagen beoordeeld met een
maatstaf, niet onafhankelijk van bijoverwegingen. Behalve
door deze omstandigheid worden de ernstig te nemen
beroepstooneelgezelschappen, die af en toe optreden,
beconcurreerd door een soort, die Enschede met zijn
groote arbeidersbevolking heeft leeren kennen als een
geschikt terrein voor Zondagavondvoorstellingen van
z.g.n. volksstukken. „Schier Zondag op Zondag worden
we vergast op z.g.n. volksstukken, waarvan de meeste
zich nimmer boven het middelmatige verheffen", verzucht
de gewoonlijk zeer milde en op deze avonden bijzonder
welwillende plaatselijke critiek. „Tooneelstukken met een
sensationeelen titel trekken steeds een groote belangstelling", heet het ook van die zijde en de motto's
rondom een advertentie : „Lachen ! Brullen ! Spanning !
Emotie !" bereiden voor op de ontvoeringen en geven
een doorzicht in de leegte, die de volksopvoeding nog
heeft te vullen. „De Twee Weezen" en „De Voddenraper van Parijs" ' zijn reeds lang achterhaald door
„Ploert", „Uit het dagboek van een kinderjuffrouw", of
soortgelijke producten. De opvoedende kracht van zulke
vertooningen is af te meten aan de geestdrift, waarmee
bij de opvoering van „Rooie Sien" de toeschouwers
den verheffenden deun meezongen : „Carolientje, ik wil
met je vrijen" of „Waarom zullen we treuren, de bajes
is zoo groot".
Terwijl voor goede kunst vaak de belangstelling te
gering is, en daardoor de ondernemers van een herhaling afschrikt, trekken vertooningen van „revues",
die alweer worden overtroffen door „super-revues",
zooveel kijkers, dat avond aan avond herhaald moet
worden en de teleurgestelde, die geen plaats kan krijgen, zijn humeur door een ingezonden stuk poogt te
herstellen. Dat daarbij echter de plaatsen van f 3.50
wel beschikbaar blijven, wijst de groepen aan, waaruit
de aandrang komt. Zij vormen ook het deel der bevolking, waarvan 's Zondagsavonds wel 1100 a 1200
samenstroomen voor het aanhooren van „zangduetten"
eener in vol verval verkeerende „variétékunst".
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Ook de toonkunst is in Enschede een jonge plant.
In de 40er jaren klaagde Boom over haar stiefmoederlijke achteruitzetting(39) : „Vroeger had men hier geregeld
concerten, maar deze hielden op ; er zijn weinig liefhebbers der muziek ..... Het is te bejammeren, dat vele
voorname Enschedesche families, met geld en kinderen
rijk bedeeld, ook niet de toonkunst dienstbaar maken
als krachtig en aangenaam middel tot opvoeding en
veredeling van hun kroost". In een landstadje als Enschede in die dagen was, waar de kapitaalvorming tot
ontwikkeling van het bedrijf vooraan stond in het leven
der meer gegoeden en waar uitgaven, die niet praktisch
verantwoord waren, werden afgekeurd, is het te begrijpen, 'dat men niet de waardeering en opofferingsgezindheid aantrof voor muziek, zooals die in streken
met ouder beschaving en welvaart werd aangetroffen.
De muzikale genoegens dier dagen en nog lang daarna
bepaalden zich tot het aanhooren van de muziek van
militaire kapellen van over de grens. Zoo blijkt uit een
advertentie in de Enschedesche Courant van 15 Augs.
1872, dater een „Commissie voor de Zomeruitvoeringen"
bestond, die op „Dolfla". een buitenherberg, een concert deed geven door de kapel van het 13de Pruisische
Inf. Rei. De toegangsprijs voor een heer met dame bedroeg f 1.50, wat in die dagen arbeiders zeker uitsloot.
Het bericht van 18 Augs. licht ons dan ook in, dat het
publiek „uitgelezen" was, doch we vreezen, dat de
kellners zich even druk hebben moeten weren als de
musici.
Vooral de ontwikkeling der arbeidersbeweging deed
het aantal harmoniegezelschappen te Enschede zeer toenemen, die er bima even talrijk zijn als de richtingen.
Daardoor telt Enschede er minstens een achttal, het
naburige arbeidersdorp Glanerbrug drie, waarvan er een
in een half jaar tijds zooveel geld wist bijeen te brengen,
dat voor alle 50 leden een uniform kon worden aangeschaft. Kort daarop trok dit gezelschap met 140 plaatsgenooten in een extra-trein naar Rijssen, om er mede
te dingen in een wedstrijd. Aan geestdrift ontbreekt
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het dus niet. Of echter de muzikale prestaties bij allen
de kunst boven het vermaak verheffen, is niet zeker,
zoomin bij de uitvoerenden als bij de toehoorders. Bij
de laatsten komt dit ten deele wel, doordat bij vele
uitvoeringen in de open lucht het jongere, rumoerige,
deel der bevolking er toestroomt. Wordt een entree
geheven, dan is het veelal onvermijdelijke bal na afloop
bij de niet kerkelijk gegroepeerden zeker niet bevorderlijk tot nawerking der kunstzinnige indrukken, die
reeds leden, doordat de arrangementen naar de krachten
van het gezelschap de schoonheid van de werken der
meesters niet steeds ongerept laten, terwijl veel geliefde
programmamuziek met kleurigen viammengloed als „De
Slag bij Waterloo" meer waardeering voor sensatie
dan voor emotie verraadt. De opmerking, die soms
voorkomt in sommige verslagen van muziekuitvoeringen
voor arbeiders: dat de muziek werd aangehoord in
stilte, wijst er wel op, dat het ook wel eens anders is,
waaraan dan zeker wel het peil van het gebodene mede
schuld heeft.
De stijgende welvaart en daarmee ook de toenemende waardeering voor het niet direct materiëele
hebben in Enschede, ook al ligt het ver van de centra
van ons muziekleven, toch sinds Booms dagen het
muziekleven niet weinig beïnvloed, zoodat een kern
van ernstige beoefenaars en kunstzinnige liefhebbers
ook daar niet ontbreekt. Toen echter in de behoefte
aan een Twentsch Volkslied Benige jaren geleden werd
voorzien, schijnt de schaarschte aan inheemsche componisten mede te hebben veroorzaakt, dat het met een
Duitsche melodie werd aangeboden.
Dat de geestelijke waarde der muziek wordt gevoeld,
bewijzen de belangrijke bedragen, tot opvoering van
het muziekleven geschonken. Het Kunstgenootschap organiseert er jaarlijks een vijftal concerten, door een gift van
f 24.000 werd een fonds voor kamermuziekuitvoeringen
gesticht, terwijl f 20.000 werden geschonken voor kerkconcerten, die gratis toegankelijk zijn. Ook de V. U.
en het Instituut voor Arbeiders-Ontwikkeling vonden
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voor hun pogen om ware kunst te doen genieten breede
belangstelling en het verlangen, de werken der groote
meesters zoo ongerept mogelijk uit te voeren, leidde
tot de oprichting van een orkestvereeniging en tot die
van een symphoniegezelschap aan een der fabrieken,
terwijl er ook een symphonie-orkest bestaat met als
kern een aantal beroepsmusici. Voorloopig wordt dit
alles echter nog bijkans overstemd door vele georganiseerde en ongeorganiseerde bespelers van mandolines,
cithers, harmonica's, en bezitters van gramaphones, orgels
en piano's met weinig ontwikkelden kunstzin. In 1928
werd er zelfs een Mondharmonica Orkestvereeniging
opgericht, aanvankelijk met 50 leden, welke in 1929
een uitvoering organiseerde. Het adresboek van Enschede
vermeldt, evenredig aan de zeer verbreide beoefening
der muziek, voor Enschede niet minder dan 21 muziekleeraren, in een plaats, waar geen vast orkest van
beroepsmusici is, met een bevolking, die overwegend
uit .fabrieksarbeiders bestaat, een belangrijk aantal !
Nu nog onlangs de kosten voor bijna alle leden van
den Gemeenteraad een beletsel bleken om over te gaan
tot de oprichting van een bescheiden gemeentelijke
muziekschool, is het zeker niet te verwachten, dat zij
eerlang, zoo noodig in overleg met andere gemeenten,
zullen besluiten, door een ruim subsidie aan een orkest
als het Arnhemsche dit in staat te stellen tot honger
kunnen, onder de verplichting tot het geven van geregelde concerten in de bijdragende gemeenten. Gerechtvaardigd zou dit zijn door de ontzaglijke opvoering
van het muziekleven in die steden, waar een voldoende
bezet symphonie-orkest regelmatig concerten geeft. Een
groot bezwaar zou echter niet alleen de excentrische
ligging blijven, doch aanvankelijk ook bij het overgroote
deel der bevolking de ongewoonte en ook de onmogelijkheid om voor het genieten van goede kunst persoonlijke
offers van Benige beteekenis te brengen.
Ook de zang is bij de ontwikkeling niet achtergebleven
in aantal beoefenaars. Zoo telde in 1927 de afdeeling
Enschede van de Mij. tot Bevordering der Toonkunst
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196 leden. Verder zijn er vele koren, die meestal naar
godsdienstige of politieke richting zijn gegroepeerd. Dat
ook zij door de algemeene belangstelling worden gesteund, toont het organiseeren van een concert van de
„Maastreechter Staar" door de R.K. Gemengde Zangvereeniging „St. Caecilia" op haar 25-jarig jubileum.
De luidruchtige mededeeling in de advertentie, dat bet
koor 250 zangers telde en f • 5000 waren bijeengebracht
voor dit concert deed echter Transatlantisch quantitatief
aan, terwijl onheilspellend na afloop groote feestelijkheden
werden aangekondigd !
Hoe omvangrijk het leven is, dat op de grens van
kunst en vermaak, meestal in hoofdzaak op het laatste
gebied, zich beweegt, blijkt ook nog uit de ontboezeming
van den Enschedeschen verslaggever der Prov. Overijs.
en Zwolsche Courant van 11 Mei 1927:
„Toen in October van het vorige jaar het uitgaansseizoen aan den gang was, hadden we in een slordige
bui enkele programma's op de schrijftafel laten liggen,
die binnen Benige weken tot een behoorlijk stapeltje
waren aangegroeid. Weldra rijpte de idee, eens een
heelen winter al de ontvangen programma's te verzamelen
van de uitvoeringen, die we geheel of ten deele konden
bijwonen en er dan eens een beschouwing aan te wijden.
Laat ons direct zeggen, dat her physiek niet mogelijk
was, overal aanwezig te zijn, en dat we dus een aantal
opvoeringen misliepen. Dat we verder ons ten doel gesteld
hadden, alleen de programma's van liefhebberijgezelschappen bijeen te brengen. De onvolprezen concerten van het
Kunstgenootschap, van het Muziekfonds, de Kerkconcerten
en nog enkele andere op hoog peil staande kunstbijeenkomsten vielen er dus buiten. Maar na deze schifting
lag er dan toch nog aan het eind van het seizoen een
stapeltje van 69 programma's voor ons. Er zijn er 19
bij, waar enkel door een of meer vereenigingen gezongen werd ; in 17 werd uitsluitend muziek gemaakt ;
dan zijn er een tiental met zang en muziek ; een stuk of
acht met zang en tooneel, even zooveel met tooneel en
muziek ; enkele met muziek, tooneel en zang. Er zijn
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nog zanguitvoeringen waaraan toegevoegd een praatje;
een of meer redevoeringen, waaraan toegevoegd een
stukje vocale of instrumentale muziek. En, behoeven we
het nog te zeggen : op bijna alle programma's staat met
dikke letters : „na afloop bal".
,Onder de uitvoeringen waren er een stuk of wat, die
uitsluitend de kunst trachtten te dienen (liefst met een
groote K) ; andere, die voor een liefdadig doel waren
georganiseerd ; vele, die de uitvoering stelden in dienst
van de politiek, meerdere ook in dienst van de religie.
En tenslotte waren er ook nog wel eenige, die heelemaal
geen pretentie hadden, doch waar gezongen werd, geblazen of tooneel gespeeld, louter . om het plezier van
het spelen zelve.
,,Er werden stukken vertolkt van Bach en van Beethoven, van Mozart en van Wagner, van Handel en
van Haydn, van Chopin en van Verdi, en deze grooten,
ze moeten zich in hun graf hebben omgedraaid, als de
klanken tot hen hadden kunnen doordringen en ze vernemen konden, hoe hun scheppingen vaak werden
mishandeld. Maar ook de mindere goden kregen een
beurt, zooals Olman, Koops, Hol, Mens en wie er al
meer door de tooverstaf van de Muze waren aangeraakt en getracht hebben de daardoor ontstane gevoelens
in klanken uit te beelden.
„Er werden liedjes gezongen met godsdienstige of
socialistische, met humanistische of naturalistische tendenz ; liederen die getuigden van een opgewekte levensvisie of van een onoverkomelijke Weltschmerz. Bezongen
werd de natuur en de cultuur ; de bloemen en de zee ;
de maan en de wolkenstoeten ; het veld en de lente ;
de vogelenzang en de Mei ; de oogst en de rijpende vruchten. Ook de liefde kreeg ruimschoots haar deel, evenals
het verloren geluk, de morgen werd begroet en de
nacht, de schemering en het duister.
„Er werd Latijnsch gepreveld met „oes" en „us" ;
een enkele maal kreeg ook Fransch een beurt, trachtte
men het Duitsch naar behooren te verknoeien of werd
onze bloedeigen Hollandsche taal verhaspeld. Er waren
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uitvoeringen, die tot het einde toe alleen maar ernstige
en onder de loupe gekeurde stukken gaven, weer andere
gaven gemengde kost, maar de meeste besloten met
een vroolijke mop of een vuurwerk-stukje. Zoo hoorden
we dus verscheidene malen het afgezaagde „O Pepita",
een volgende maal kwam er een zangkoor op de proppen
met een zinneloos „spreekwoorden-quodlibet", en zoo
had bijna elke uitvoering zijn eigen aardigheidje. Een
enkele maal was het wel aardig, meestal was het flauw,
ook wel eens erg flauw.
„We hebben uitvoeringen bijgewoond, die ons alleen
maar de verzuchting ontlokten : „guttegut" ! Andere,
waarvan we dachten : kijk, van dit clubje zou onder
goede leiding en bij doorgezette oefening wel veel te
maken zijn ; nog weer andere, waar individueele krachten sterk opvielen, die ver boven hun milieu uitstaken,
en er was maar eens een hoogst enkele maal een uitvoering, waarbij een fijnere snaar in het gemoed te
trillen begon.
„69 bijeenkomsten dus, die alien tot doel hadden, de
kunst te dienen. Of er geen „Báse Menschen" waren
waar gezongen werd, hadden we ons niet tot taak gesteld te onderzoeken. Doch dat er in al deze bijeen
komsten, aan de Muze gewijd, waar hopeloos veel
gegeven werd, maar bitter weinig tot de binnenste
kameren der ziel is doorgedruppeld ; dat er maar heel
weinig zielen grooter, of, om het anders te zeggen :
heel weinigen ook maar een greintje beter, mooier zullen
zijn geworden, dat is iets, waarvan we ten volle overtuigd zijn.
„En toch : al die vereenigingen, al die medewerkenden
offeren veel van hun tijd, veel van hun kracht en van
hun zakgeld op voor hun idee : op hun wijze de kunst
te dienen. Daarvoor worden tientallen repetitie-avonden
gehouden, worden de kelen schor gezongen, de lippen
droog geblazen en werkt men zich aan de voorbereiding
van een of andere vertonning in het zweet.
„Wat gaat hier toch een energie en toewijding verloren, die zoo ten goede zou kunnen worden aangewend i
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Als toch eens al die goede krachten, al die energie, al
die toewijding en liefde zou kunnen worden gecontroleerd en geleid, wat zou er dan veel meer goeds tot
stand kunnen komen, de volkssmaak gelouterd en de
ware Kunst gediend kunnen worden.
„Ligt hier voor de overheid geen taak? Reeds eenige
malen is er in den raad aangedrongen op de oprichting
van een muziekschool, waar ernstige dilettanten en hun
leiders misschien een goede opleiding zouden kunnen
ontvangen. jaarlijks worden er honderden guldens opgebruikt voor subsidies aan liefhebberij-vereenigingen. Als
eens dit geld besteed kon worden aan een opleidingsinstituut voor hen, die in hun vrijen tijd behoefte hebben aan kunstbeoefening, wie weet, hoeveel dit ten
goede zou komen aan veredeling van den smaak, aan
verheffing van het dilettantisme.
„Toen we het bovenstaande geschreven hadden, leek
het ons interessant, eens te weten hoeveel gelegenheden
tot vermaak we wel gepasseerd waren. We richtten ons
daarom te bevoegder plaatse, met verzoek, eenige gegevens te verstrekken met betrekking tot deze materie,
aan welken wensch men zeer welwillend voldeed. De
belasting op de openbare vermakelijkheden maakt het
n.l. mogelijk, een juist overzicht te krijgen en de betreffende ambtenaar was zoo vriendelijk, voor ons een
staatje op te maken, van wat er in het tijdvak van 1
October 1926 tot 30 April 1927, dus over een periode
van 7 maanden, aan publiek vermaak hier geboden
werd. We wisten wel dat het heel wat was. Maar de
cijfers, die we onder de oogen kregen, hebben ons
toch perplex doen staan en onze schatting verre overtroffen. Men oordeele :
„Er werden gegeven : 58 muziek-, zang- en tooneeluitvoeringen, die waren aangekondigd als kunst-avonden.
28 muziek-, zang- en tooneeluitvoeringen met na
afloop bal.
19 muziek-, zang- en tooneeluitvoeringen zonder bal.
115 feestavonden met bal.
39 feestavonden zonder bal.
23
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210 muziek- en/of voordrachten met gelegenheid tot
dansen.
451 muziek en/of voordracht-avonden zonder dansen.
204 maandvergunningen voor muziek in café's.
355 gehouden bals.
5 gymnastiekuitvoeringen met dansen.
4 gymnastiekuitvoeringen zonder dansen.
40 voetbalwedstrijden.
„Ziedaar de oogst van 7 maanden seizoen-genoegens.
Veel behoeven we er niet meer aan toe te voegen.
De feiten en de cijfers spreken voor zich zelf een overtuigende taal. In alle geval heeft de gemeente van al
die feestvreugde het voordeel gehad, dat ongeveer
f 45.000 aan vermakelijkheidsbelasting werd ontvangen."
Wij voegen hieraan alleen toe, dat de vermakelijkheidsbelastingen te Enschede over 1927 opbrachten
f5

XV. DE VERMAKEN.
11011111111•11110114111NONVO

De eentonige en ingespannen fabrieksarbeid der
textielnijverheid is wel geschikt, den arbeider buiten de
werktijden tot vermaken te lokken, die geen bijzondere
geestelijke inspanning vragen ( 1 ). Dat voor velen het
lokkende vooruitzicht niet wenkt, om door bijzondere
inspanning of zuinigheid zich op te werken, is mede
een factor. Herkeer meende dan ook, dat de vele feesten
en snel aangegrepen gelegenheden tot ontspanning onder
de arbeiders eer een reactie op den arbeid, dan een
bewijs voor welvaart zijn ( 2 ). De aard der vermaken
zal echter toch zeer door de inkomsten worden beïnvloed. Ook De Man ziet in de herberg, de bioscoop,
de sport, de erotiek, het kansspel en het vereenigingsleven voor de massa der arbeiders belangrijke factoren
voor „der Normalausgleich des Betriebskomplexes ( 3 )."
Niet zonder invloed is ook voor den eenvoudig behuisden arbeider de aantrekking van den uiterlijken pronk
en weelde, die vele inrichtingen van vermaak suggereeren.
Het alcoholgebruik met het herbergbezoek zijn, zooals
we reeds opmerkten, zeer achteruitgegaan. Onder de
ouderen schijnt daarvoor in vele gevallen niets anders
te zijn in de plaats getreden dan het rondlummelen bij
huis en het bespreken van pluimveeaangelegenheden,
vooral bij bezoeken in de buurt, waarbuiten zij hun
wandelingen niet ver uitstrekken. Voor de gehuwde
vrouwen schijnt de marktdag een veel belangrijker dag
van ontspanning dan de Zondag, daar op dien dag
vele inkoopen worden gedaan, die de huismoeder uit
economische overweging voldoening schenken, terwijl
de talrijke kennissen, die ze in het marktgewoel ontmoet,
ruimschoots gelegenheid geven om het laatste nieuws
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te verhandelen. Voor de jongeren heeft de dansvloer
op Zondag groote aantrekkelijkheid en boven wandelen
in de vrije natuur verkiezen zeer velen hunner het gedrentel in de winkelstraten en het gewoel op het voorste
gedeelte van het Volkspark.
Ook in de talrijke buurtfeesten uit zich de lust tot
ontspanning. Wel worden verscheidene van die feesten
in de landelijke omgeving aangericht, doch zij trekken
toch ook zeer velen, die in de fabrieken arbeiden.
De besturen der vakorganisaties zorgen er eveneens
vaak voor, het nuttige met het aangename te overdekken,
terwijl de tallooze vereenigingen, die de kunst heeten
te dienen, zooals we zagen, meestal niet honger dan het
vermaak reiken. Elk lustrum wordt aangegrepen tot feestvieren en bij een algemeen stedelijk of nationaal feest
handhaaft de stad haar oude reputatie, dat de bevolking
er van een pretje niet afkeerig is.( 4 ) Optochten, serenades, landauers, waarin hooggehoeden de grillen van
ons klimaat stoïcijnsch trotseeren, zijn geen zeldzame
verschijnselen in deze fabrieksstad. Reeds eer wezen we
op de populariteit van het kegelen. (bl. 327) Een recente
opgave vermeldde in Enschede en Hengelo alleen 26
clubs met 259 leden, die waren aangesloten bij den
Twentschen Kegelbond.( 5 ) Ook de veelvuldige tentoonstellingen, die de laatste tijden vrijwel regelmatig jaarlijks te Enschede worden gehouden en waarbij kermisvermakelijkheden de aantrekking verhoogen, bewijzen
dezen drang naar ontspanning onder een bevolking.
waarbij het arbeiderselement overweegt, evenals de
meerdaagsche muziekfeesten, die er herhaaldelijk worden
aangericht. Zelfs een bijna uitsluitend plaatselijke belangstelling trekkende electriciteitstentoonstelling had 9.387
bezoekers en het „sluitingsbal" hield een 500 tal tot
een zeer gevorderd uur bijeen. Voeg daarbij nog de
circussen, die Enschede niet licht overslaan en de aantrekkingskracht, die zelfs een primitieve en verafgelegen
wielerbaan eenigen tijd uitoefende, zoodat zij in 1926:
26.500 bezoekers trok, dan blijkt daaruit zeker wel, dat
de Enschedeër geen Puritein is. Het voortbestaan der
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Paaschkermis verzekerde dan ook de gemeenteraad onlangs met 21 tegen 6 stemmen.
Verder mogen we de bioscoop niet vergeten, die
volgens de gegevens der vermakelijkheidsbelasting in
1928 een aantal van 241.900 bezoekers trok, gemiddeld
dus 4.652 per week. De omstreeks f 3000, die aan dit
vermaak wekelijks worden geofferd, zijn in een arbeidersmilieu een niet onaanzienlijk bedrag.
Een der factoren, welke den aard der Zondagsgenoegéns
deed veranderen en het herbergbezoek verminderen, was
de sport, in de eerste plaats, zooals Shadwell ook in de
Engelsche textielsteden opmerkte, bet voetbalspel( 6 ).
Wel worden er ook andere takken van sport beoefend,
tot de hengelsport toe, ofschoon de beoefenaars, georganiseerd in een vereeniging, welke in 1928 niet minder
dan 170 leden telde, zich de verre tochten naar Schipbeek, Dinkel, Berkel en Almeloosch Kanaal moeten
getroosten, doch het voetbalveld heeft de grootste aantrekkingskracht. Behalve een 7-tal clubs, die er buiten
bleven, spelen in den N. V. B. 6 en in den T. V. B. 5
Enschedesche clubs, die met hun elf organisaties samen
54 elftallen in het veld brengen, wat dus met de reserves
neerkomt op 54 X 15 = 810 spelende leden. Het totaal
aantal voetballende Enschedeërs mag men zeker wel op
1500 stellen. Vooral na den oorlog breidde de T.V.B.
zich "zeer uit, doordat de gemobiliseerden in het leger
het spel druk hadden beoefend en het aantal spelende
elftallen in dien Bond steeg dan ook van 1917 tot 1927
van 23 op 115 elftallen. Behalve deze actieven op het
veld scharen zich nog vele toeschouwers er omheen, die
echter niet minder de sensatie ondergaan. Bij belangrijke
wedstrijden van zuiver plaatselijke beteekenis komen
ondanks dreigend regenweer nog 8.000 toeschouwers op,
wat bij beter weersgesteldheid wel tot 9.000 stijgt, d.i.
het 8ste deel der bevolking van Enschede en Lonneker!
Wedstrijden, die ook daarbuiten belangstelling wekken,
tellen wel 14000 toeschouwers en de belangrijkste club
ziet in een veelbewogen kampioensjaar haar inkomsten
tot f 50.000 aangroeien. Bij den beslissingswedstrijd om

DE VERMAKEN

358

het kampioenschap van Nederland tusschen de Enschedesche „Sportclub" en den Maastrichtschen mededinger
trokken 1000 geestdriftigen met de Enschedesche club
mede naar het verre Zuiden, wat 900, die gezamenlijk
reisden, toch elk minstens f 6 aan reisgeld kostte. Ter
ontvangst der overwinnaars bevond zich ondanks het
late uur en den stroomenden regen een onafzienbare
menigte vol plaatselijke trots en voetbalopwinding aan
het station, terwijl 2 commissies noodig waren, om aan
deze gevoelens o.a. door vele geschenken, een gedenksteen, een huldigingsdag met défilé, een officiëele ontvangst
ten stadhuize en een feestavond, waarbij 8000 betalende
bezoekers aanwezig waren, uiting te geven. Doch de
ijlheid van al die geestdrift springt in het oog door de
mededeeling van de V. U. te Enschede in haar verslag
over 1925-'26, dat ondanks de propaganda in en door
vereenigingen en personen het niet gelukte voldoende
belangstelling te wekken voor een reeks theoretischwetenschappelijke lezingen over de voornaamste takken
van sport. „Luidruchtig meedoen aan het practischdaadwerkelijke sluit blijkbaar nog niet begeerte aan verhelderend inzicht in", veronderstelt dan ook het hierboven
genoemde verslag. Het oordeel van de Inspectie van
den Arbeid, die in haar verslag van 1923 opmerkte, dat
deze sport, die eens goede diensten bewees als reactie
tegen fabrieksarbeid en alcoholmisbruik, wel eens het
streven naar geestelijke ontwikkeling kon belemmeren,
vindt in deze verschijnselen te meer steun( 7 ), en is voor
Enschede niet denkbeeldig als we vernemen, dat over
1928 volgens de gegevens der diensten van de gemeentelijke vermakelijkheidsbelasting werden verkocht :
Enschede
Lonneker

73900
24000

seizoenkaarten
2857
967

Totaal

97900

3824

toe gangsbewijzen

De cijfers voor Enschede betreffen bijna uitsluitend
de wedstrijden tusschen clubs, die in de eerste klasse
van den N. V. B. spelen, daar er bij die van lagere orde
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vrijwel nooit toegangsgeld wordt geëischt. Op het gebied
van Lonneker doen deze laatste dit vaker, waarin ze
dan slagen, doordat de concurrentie met de grootere
clubs er niet zoo sterk is. Rekent men nu, dat er per
jaar op omstreeks 30 Zondagen op de voetbalvelden
„wat te doen" is, dan komt men tot een gemiddeld
aantal betalende toeschouwers van 7000 per Zondag,
bijna 10 "lo der gezamenlijke bevolking.
Een minder opwindende ontspanning, die onder de
ouderen zeer geliefd is, is het houden van pluimvee.
Reeds Boom noemde Enschede : „het , kippenland" (8).
Als rudiment uit het landelijke leven heeft het zich door
het stelsel der eengezinswoningen, waarbij met dezen
trek rekening werd gehouden( 9 ), gehandhaafd. Vaak
heeft hit zich ontwikkeld tot het aanfokken van bijzondere
rassen, waardoor plaatselijke tentoonstellingen soms 700
inzendingen tellen, terwijl verscheidenen, die men niet
tot de gezeten burgers kan rekenen, niet er tegenop
zien, voor een tentoonstellingsbezoek naar Den Haag
te reizen. Tot uit Duitschland en Engeland weten arbeiders
zich fokdieren te verschaffen, soms tegen prijzen van
f 100 voor een enkelen haan en dat hierbij een dieper
belangstelling van ouderen bestaat, bewijzen wel de 98
deelnemers aan een 6-tal lezingen, die voor pluimveehouders werden georganiseerd. Ook het houden van
duiven verbreidt zich steeds meer en begint de vormen
aan te nemen, zooals wij die in de groote steden kennen.
Ouder is de liefhebberij voor ganzen- en hanengevechten.
Een goede vechtgans woog in N.O. Twente voor een
eeuw in waarde wel tegen een middelmatig zwijn op(lo)
en oude Enschedeërs herinneren zich nog zeer goed de
hanengevechten, die 's Zondags na kerktijd achter de
bierhuizen werden gehouden en waarbij vooral het ruwere,
reeds langer in fabrieken werkende en beter betaalde
spinnersvolk zich weerde. Zelfs van het katknuppelen
weet een enkele nog te verhalen( 11 ) en het vogelschieten
bij de Glanerbrug moest in 1847 verboden worden om
de buitensporigheden, waartoe het aanleiding gaf(12).
Vroeger ging ook een groote voorkeur uit naar vinken,
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die blind in kooien werden gehouden en wier slag de
kenners, die voor een goeden vogel wel f 70 betaalden,
met fijn gehoor voor nuances beoordeelden. In herbergen
kregen de vogels Zondags gelegenheid proeven af leg
gen voor de verzamelde liefhebbers, die tot Eibergen
en Denekamp trokken om goede vogels te belagen,
wier bestaan het gerucht verbreidde. Ook aan het vangen
en africhten van goudvinken en putters werden tallooze
uren besteed. Wel is deze vogelliefhebberij aan het verminderen, vooral sinds in de oorlogsjaren het zaad zeer
schaarsch was, maar nog steeds heet het in de jaarverslagen der politie, dat het toezicht op de naleving van
de vogelwet meermalen, vooral op Zondagen, tot bijzonder toezicht in tuinen en op landerijen noodzaakte.
Het aantal overtredingen bedroeg in 1912 nog 25, in
1915 nog 19, in 1927 echter nog maar 2. De verminderde liefhebberij in deze soort van ontspanning kan
evenals het kleiner aantal overtredingen ook veroorzaakt
worden door de steeds voortgaande bebouwing van
het stadsgebied. De drang der jongeren naar meer
sensationeele vermaken zal er evenmin vreemd aan zijn,
benevens een zekere modezucht, die nu de liefhebberij
voor dieren meer heeft gericht op de honden, vooral
op de Duitsche herders. In 1927 werd in Enschede dan
ook voor niet minder dan voor 2.894 z.g.n. weeldehonden en voor 129 trek- en waakhondenbelasting
betaald, met een totale opbrengst van f 13.171, voor
een stad, zoo overwegend door arbeiders bewoond,
verwonderlijk hooge cijfers. In 1929 bracht er een
„Rashondenclub" op een „clubmatch", dus geen tentoonstelling, niet minder dan 150 honden van allerlei
ras bijeen.
Onder alle ontspanningen neemt vooral het dansen
in Enschede een zeer breede plaats in. Mogen wij de
legende gelooven, dan zou reeds in 1215 een kruisprediking er aanvankelijk geen gehoor hebben kunnen
vinden, doordat de bevolking juist in een dans opging(13).
Het Calvinisme heeft er de gewoonte om feesten lang
te rekken -- zoo werd er in 1747 bij de verheffing van

Tooneel uit de Duitsche huisweverij omstreeks 1840.
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Stadhouder Willem IV drie dagen leest gevierd( 14) — en
daarbij de liefde tot den dans bot te vieren, niet kunnen
onderdrukken. Ook op het platteland van Twente is
onder de boerenbevolking de dans een algemeen vermaak
gebleven( 15) en ziet men reeds tamelijk bedaagden nog
de oude volksdansen mededansen. De oude kermissen
waren ook vooral dansfeesten en reeds vóór de spoorwegverbinding trok men uit Enschede tot naar Delden
en Bentheim ten dans( 16). Boom vernam, dat de oorzaak
van het kwijnen van het Enschedesche casino de twist
was tusschen de ouderen, die te 1 uur en de jongeren,
die te 5 uur wenschten te eindigen met het bal, dat
begon, zoodra de Duitsche kapel om 10 uur was geeindigd met haar concert (17). Nog in Craandijks tijd
waren de oude volksdansen met handgeklap en passen
voor- en achterwaarts in de stad niet verdwenen en hij
vernam, dat de fabrieksmeisjes zeer gaarne en zeer goed
dansten (18).
Toch was het dansvermaak in vroeger tijd aan bepaalde feestdagen gebonden en met het verval daarvan
scheen ook de dans een bescheidener plaats bij de ontspanning in te nemen. Brusse vernam daardoor in 1912,
dat de bals uit den tijd raakten. Het dansen had werkelijk
in die dagen, waar het als volksvermaak nog voortleefde,
zich vooral teruggetrokken in gelegenheden, waar het ruw
kon toegaan. Doch daarna kwam de dansgolf van de jaren
na den oorlog en wat elders meer voorbijgaand was,
scheen in Enschede zich op oude neigingen in te legeren.
De vroegere danslokalen maakten plaats voor meer
weelderige zalen, waar de jongeren toestroomen en de
ouderen worden heengelokt door de toevoeging in vele
aankondigingen, dat zij geen toegangsgeld behoeven te
betalen, wat waarschijnlijk gebeurt in de hoop, dat zij
zich beter drinkers zullen tonnen dan het jongere geslacht. Speelt in enkele zalen een automatisch instrument,
in andere zorgt een strijkje met uitheemschen naam voor
het geluid. De toegangsprijs gaat gewoonlijk het bedrag
van f 0.25 niet te boven, doch deze wordt niet overal
geheven. In het wekelijksche „Gratis Advertentieblad"
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telt men soms niet minder dan 20, waaronder tamelijk
opdringerige en dus kostbare, advertenties van caféhouders, die hun zalen aanbevelen of van vereenigingen,
die berichten, dat hun uitvoeringen door een bal zullen
worden gevolgd, wat voor velen de Benige aantrekkelijkheid vormt. Harmoniegezelschappen, kinderkoren,
zangvereenigingen, die „Liederenavonden" geven, vakvereenigingen, die propaganda-avonden organiseeren,
allen kennen zij het zwak van hun menschen voor het
dansen, en ze weten, dat de bezoekers wegblijven zonder
het bal aan het eind, wat deze nog sterker aantrekt dan
„populaire humoristen', „harmonicavirtuosen" en „moppentappers", die er toch ook triomfen vieren. In Lonneker,
waar als regel niet meer dan twee maal per maand in
een café mag worden gedanst, werd in 1926 daartoe
258 maal vergunning geven en in Enschede bedroeg dit in
1926 in 704 gevallen uitsluitend dansvergunning en in
361 die voor dans met andere feestelijkheden. Samen
was dit voor de beide gemeenten over een vol
jaar 1323 maal, d.i. 25 a 26 keer per week. Doch daarbij
moeten nog worden gevoegd de clubs, waaronder men
er vindt, die, ofschoon de studie der klassieken of het
Fransch in Enschede niet bepaald inheemsch is, zich
tooien met namen, die aan Parijs herinneren of die zich
Venus tot beschermgodin kozen. Dat men niet met deze
dingen moet spotten, bewijst de ernst, waarmee een
dier groepen bekend maakte, dat zij wegens de zware
studie haar „Gala-avond" eerst laat (n.l. op Nieuwjaarsdag) kon geven. De aangelegenheden van een nieuwe
danspas schijnen in die kringen niet laag-bij-de-grondsch
te warden geacht !
Gelukkig hebben de Enschedeërs van ouds reeds hun
ontspanning ook hoogex gezocht. Mogelijk werd hun
reislust geprikkeld door het voorbeeld der oude garenhandelaars en fabriqueurs, die- voor hun bedrijf vaak
aanmerkelijke reizen ondernamen. Later trokken van de
jongeren, om hun kennis van de techniek of het afzetgebied te vergrooten, verscheidenen naar het buitenland.
Zoo valt het te begrijpen, dat de Enschedesche Courant
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op 14 Augs. 1867 bericht : „Naar het zielental te rekenen
levert Enschede denkelijk het zwaarste contingent van
alle Europeesche steden voor de bezoekers der Parijsche
tentoonstelling. Vanaf dit voorjaar reisden steeds velen
daarheen en op dit oogenblik bevinden zich nog ruim
20 onzer stadgenooten aldaar, waaronder een gedeelte
tot den burgerstand behoorende."
Tegenwoordig is die drang door de toenemende welvaart en de betere reisgelegenheden ook in de minder
gegoede lagen zeer toegenomen. Een overzicht wordt
bemoeilijkt, doordat vele groepen in autobussen verre
toeren maken, doch voor goedkoope treinen naar Holland zijn daarnaast dikwijls meer liefhebbers dan beschikbaar gestelde plaatsen. Nu eens worden 100 plaatsen
extra beschikbaar gesteld, dan weer wordt den volgenden
dag een soortgelijker trein ingelegd. Voor de betooging
van 19 Sept. 1926 te Den Haag voor ontwapening en
medezeggenschap meldden zich 500 deelnemers, de Katholieken trokken met een gelijk aantal in 1927 naar Nijmegen op, de afd. Enschede der Ned. Arb. Reisvereen.
vereenigde in 1927 voor een tocht naar het Teutoburger
Woud 200 leden en driedaagsche uitstapjes over de
grens, georganiseerd door deze Vereeniging of een
„Onderling Reisbureau", worden door tientallen arbeiders
ondernomen, welk cijfer, wanneer het niet verder dan
Munster gaat, spoedig tot 100 stijgt. De reislust naar
streken in het buitenland blijkt ook eenigermate uit den
staat der paspoorten :
1925
1926
1927

Buitenl. paspoorten
aangevraagd verlengd
714
415
590
485
615
798

Bewijzen van Nederlanderschap
± 2000
± 4000
± 4000

Was in het oude Enschede voor velen de band met
het platteland door grondbezit of familieverwantschap
blijven bestaan, bij den groei der stad werd dit aantal
relatief steeds geringer. Het nadere contact is pas tot
stand gekomen voor velen, nadat de verkeerswegen
het platteland naderbij hadden gebracht, en daarbij de
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arbeidstijden waren ingekort. En terwijl men vroeger
voor Zondagsche uitstapjes door de spoorwegen voornamelijk aangewezen was op de omgeving van Oldenzaal en Delden, zijn tegenwoordig plaatsen als Buurse
en het Lossersche zand, waar de Arbeiders-Cooperatie
een Vacantie-oord stichtte, evengoed te bereiken geworden en in trek gekomen. Ook het aantal kleine
optrekjes neemt toe, terwijl organisaties als „De Natuurvrienden" en de Enschedesche Museumvereen. de oplevende belangstelling voor de natuur aantoonen, evenals een actieve vereeniging van Dahliakweekers, waarvan
verscheidene arbeiders lid zijn. Het tegenwoordige geslacht zal dan ook niet algemeen aanvaarden de bewering
van een Enschedeschen arbeider voor een twintigtal
jaren : „Natuurschoon wordt in de onmiddellijke omgeving
niet gevonden"( 19). De velen, die op mooie zomeravonden per fiets de stad verlaten, doen ook vermoeden,
dat een niet onaanzienlijk deel der bevolking dat schoon
meer op prijs heeft leeren stellen.

E. DE VERHOLIDINOEN,

I. HET KLASSEGEVOEL.

Enschede behoort niet tot die Twentsche gemeenten,
waar een adellijk geslacht zich heeft gehandhaafd. Met
het vertrek der Van Loens in 1709 verdwenen er de
laatste vertegenwoordigers van deze groep ( 1 ) en was
de weg geheel open voor de geslachten, die in het
economische leven de leiding hadden, om de eersten in
aanzien te worden. De verdere ontwikkeling van de
textielnijverheid in Twente deed Halbertsma in 1836
reeds voorspellen, dat adel en hooge ambtenaren in
deze landstreek weldra in aanzien en macht zouden zijn
voorbi19estreefd. Als symbool dier verschuiving staat de
poort, die tot 1830 het Huis te Hengelo afsloot, thans
voor het Strooi, de bezitting van een Enschedesche
fabrikantenfamilie, waarvan tevens een der leden het
kasteel 's-Heerenberg bewoont en een ander zich een
woning bouwde, waarvan een gelijksoortige stemming
uitgaat. Voor den ouden adel, wiens verval Van Hogendorp ook opmerkte, die ter aanvulling dezer groep in
overweging gaf, om groote eigenerfden in de Ridderschap op te nemen, is een nieuwe aristocratie opgetreden :
die der industrie( 2 ).
Met den val van de oude staatsorde, die de groepeering
kende naar door haar vastgelegde politieke rechten,
hebben de standen in dien zin alleen historische beteekenis behouden. In den verbleekten inhoud van dit
woord, voor zoover het zich in het spraakgebruik handhaafde, rest alleen nog de losse eenheid, die voortspruit
uit een gelijke leefwijze, opvoeding, afkomst of beroep.
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Duidelijker spreekt de maatschappelijke indeeling naar
klassen, die zich geheel grondt op economische macht
door de bezitsverhoudingen ten aanzien van de productiemiddelen( 3 ). Veelal overdekt haar indeeling daardoor
die der z.g. standen, en zij zou het gebruik van dit
woord nog sterker hebben verdrongen, als het woord
klasse in het politieke- en economische leven voor velen
niet een onaangenamen klank had gekregen. De klasse
past echter meer in onzen tijd van wisselend bestaan
dan de stand, die, gebonden ook aan een niet af te
leggen opvoeding of afkomst, een zekere onveranderlijkheid voor het individu veronderstelt.
Had in den aanvang der 19de eeuw de uitsluitend
industriëele ondernemersgroep zich in het algemeen in
ons land nog niet losgemaakt uit het milieu van hoog
ambtenaren, grootgrondbezitters en renteniers, te Enschede
waren deze laatste groepen te zwak vertegenwoordigd,
zoodat er reeds in de 18de eeuw een ondernemersklasse
zich afscheidde, al viel ze nog niet sterk op, doordat
de economische ontwikkeling er nog in haar beginstadium
was, terwijl ook medewerkte, dat de levensgewoonten,
in wier verschil de differentiatie der klassen ook tot
uiting komt, en die haar tevens voor het bewustzijn
versterken, er langen tijd algemeen eenvoudig bleven.
De tegenstellingen waren er niet scherp en daardoor
bestond er geen aanleiding tot uiterlijke „deftigheid",
het verweer tegen opdringen van omlaag, zoomin als
het later noodig was, toen de hoogere klasse haar
overwicht onaantastbaar had gevestigd.
Hoe weinig de klassen nog vaneenstonden voor ruim
een halve eeuw in een kleine Twentsche plaats als
Oldenzaal blijkt uit het verhaal, dat een der zoontjes
van C. T. Stork eens boos thuiskwam, omdat een speelkameraadje hem links liet liggen, daar die zich nu te
groot achtte, omdat hij op een fabriek was gaan werken ( 4 ). Het dooreenwonen van welgestelden en mindergegoeden heeft langen tijd ook te Enschede de uiterlijke
scheiding geremd. Een getuige van de Enquête-commissie
van 1890 betreurde dan ook daarom de eerste stap,
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die in 1860 werd gedaan, toen een afzonderlijke arbeidersbuurt te Enschede verrees ( 5 ). Die afscheiding naar
wijken heeft zich te Enschede verder doorgezet in den
loop der jaren, al is het er niet zoo volledig geschied
als in een plaats als Den Haag, waar veelal het naambordje van de straat een klasseaanduiding van alle bewoners geeft .
Niettemin was de kern van een exclusief klassegevoel
te Enschede reeds vroeg aanwezig. Boom klaagt al vóór
1850 over de afgeslotenheid der gegoeden voor hen,
die geen fortuin bezaten ( 6 ), en omstreeks 1870 bleek
het al of niet bezitten van een „stoom" op de sociëteit
de mate van toeschietelijkheid tegenover een vreemdeling te bepalen ( 7 ). Wel was voor weinige tientallen
jaren de omgang tusschen de fabrikantengroep en het
ontwikkelde deel der gezeten burgerij nog vrij levendig,
doch de verdere groei heeft de divergentie grooter gemaakt. Het sterkst en het vroegst sprak wel het
klassegevoel uit de onderlinge huwelijken der textielondernemers.
Graandijk, die in een blijmoedige toaststemming Twente
doorwandelde, zag de verhoudingen wel wat te idyllisch,
toen hij het Volkspark beschreef als een gelegenheid,
waar fabrieksarbeiders en fabrikanten met hun vrouwen
en dochters „op de voet der meest mogelijke gelijkheid"
aan tafeltjes zaten en bier dronken. Waar Cramer, die
toegeeft, dat de maatschappelijke scheiding te Enschede

had doorgewerkt, al was ze minder groot door het kleine
milieu, bet Volkspark een ontspanningsoord noemt voor
rijk en 'arm, had hij waarschijnlijk het oog op traditioneele feestdagen, waarbij uit oude gewoonte het
klasseverschil vervaagde. Zoo kon men ook eendrachtig
en vroolijk aan den feestmaaltijd, waarop het slagen
van de land- en tuinbouwtentoonstelling in 1426 werd
gevierd, 375 gasten, een menge ling van boeren, industriëelen en burgers, bijeen vinden. De nuchtere verslagen der Kamer van Kooph. en Fabr, berichten in
1875, dat het park Zondagsmiddags door fabrieksarbeiders
werd bezocht en die over 1876 en 1879 geven evenmin
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een bevestiging van Craandijks bewering over de verbroedering. Engels klaagt zelfs, dat bij bijzondere
gelegenheden de arbeider werd uitgesloten door het
toegangsgeld, dat dan 9eëischt werd (8).
Toch is de scheiding, die zich voltrok, ook door de
hoogere groep niet dankbaar aanvaard. Daaraan is het
toe te schrijven, dat de gegoeden er tot voor korten
tijd herhaaldelijk zich uitspraken tegen een z.g.n. standenschool. Cramer had den weerzin daartegen reeds
opgemerkt ( 9 ) en ook in 1886 kwam uit de gegoede
kringen de tegenstand, die zich verzette tegen een verdere
scheiding van de schooljeugd ( 10). Toen dan ook in 1926
een vereeniging werd opgericht, die het volgend jaar
een school opende, welke kenteekenen van een standenschool droeg, hoewel verschillende leden ervan werden
gedreven door het vooruitzicht, dat een vrijer organisatie
het onderwijs zou ten goede komen, was dit een breuk
met de traditie, door den groei van het milieu gepredestineerd en de rede van den voorzitter bij de opening
der school kan men beschouwen als een weemoedig
doch onherroepelijk afscheid aan het verleden. Hoe ver
die scheiding in andere plaatsen heeft doorgewerkt, leert
het voorbeeld van Den Haag, waar in 1926 van de
ouders, wier inkomen meer dan i 20.000 bedroeg, 40
kinderen de openbare, 289 de bijzondere scholen bezochten('1).
Niet alleen de bovenste laag heeft zich afgescheiden,
ook de groep der eigenlijke fabrieksarbeiders teekent
haar grenzen steeds scherper af, wat door het opnemen
van vele vreemde elementen daarin werd bespoedigd.
Wel is het te Enschede nog niet zoo ver als te 1VIiinchen<
Gladback, waar Marie Bernays, naar we reeds vertelden,
ervoer hoe een bakkersvrouw het eigenlijk als een schande
voelde, dat zij een fabrieksmeisje op dé vijfde verdieping
huisvestte, doch ook in Enschede is de tegenstelling
groeiend. Advertenties als de volgende : „Gevraagd ee
nette vriendin, P.G. Leeftijd 14 a 15 jaar. Geen fabrieksmeisje,"teekenen wel de bestaande scheiding. Mijn kinderen
kwamen eens, toen wij voor de tweede maal gedurende
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een vacantie een tijdelijke woning betrokken, den eersten
morgen van een verkenning in den tuin haastig binnen
om te vertellen, dat kinderen uit een arbeidersbuurt
erachter, die door de afscheiding gluurden, elkaar hadden
toegeroepen : „Kiek, doar hèj dee rieke d.......... weer",
een voorbeeld, hoe ook die groep op uiterlijke verschillen
sterk reageert.
Ondanks deze doorwerking van een onafwendbaar
proces, waarbij elke groep door haar economische functie
zich maatschappelijk afscheidt, zijn in Enschede nog wel
sporen van een vroeger minder gevorderde klassesplitsing
blijven voortbestaan. Vooral in vereenigingen van maatschappelijk nut zitten ook leden van fabrikanten-familiën
als bestuurders en komt het belang, dat zoon corporatie
voorstaat, in het gedrang, dan schrijven zij mede in de
plaatselijke krant, waar de oud-Hollandsche „deftigheid"
zich in ongenaakbaar zwijgen zou hebben gehuld.
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II. FABRIKANT EN ARBEIDER.
VONNIOPO*4•1111■41

De verhouding tusschen fabrikant en arbeider werd
voor een eeuw, ook al was de Twentsche nijverheid
geen armoeïndustrie, gekenmerkt door denzelfden geest
als elders, waar het gewoonte was, den fabrikant voor
te stellen als den weldoener, die den arbeider het
bestaan mogelijk maakte( 1 ). Een bevestiging daarvan
vinden we in De Clercqs oordeel, die de kwaal der
Twentsche fabrikanten achtte, dat zij de zaken voorstelden, alsof die bestonden in een aaneenschakeling
van opofferingen hunnerzijds en zij alleen in het belang
der arbeidende klasse werkzaam waren (2).
Zoo zingt ook een Enschedesche poeét in 1837 : (3)
„Weest dankbaar Enschede en looft den milden gever,
„Hij schenkt den spinner werk, den verover en den wever."
In die jaren richtten de Fabrikanten zich ook zelve
met een omvangrijke gelithografeerde „Aanspraak" tot
de werklieden van Enschede, waarin het o.a. heette :
„De lieden, wier vermogen het toelaat liefdadig te kunnen
zijn, vinden altijd gelegenheid, nuttig voor natuurgenooten te wezen, en het is natuurlijk veel nuttiger en
tevens aangenamer voor hunne minder gegoede evenmenschen, wanneer zij deze liefdadige gezindheid aanwenden door hun werk te verschaffen dan wel om hen
door aalmoezen te verlagen."
Langen tijd was de organisatie der industrie een rem
op de vervreemding der klassen en het ontwikkelen van
het klassegevoel : de huisindustrie toch bleef tot voor
een halve eeuw bij zeer velen slechts een aanvulling
van het boerenwerk, en zij, die in den omtrek der
stad werkten, kregen bij het inleveren van het doek
en het in ontvangst nemen van nieuwe garens gemak-
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kelijker contact met den vaak kleinen werkgever dan
nu in de groote fabriek het geval is. Dat de verhoudingen, uit den omgang van verscheidene generaties
gegroeid, toch niet steeds idyllisch waren, is wel zeker.
Wel meent de geschiedschrijver van Enschede ( 4 ), dat
in den aanvang der 19de eeuw de arbeid door gehechtheid, kameraadschap en een geest van samenwerking
tusschen werkgever en werknemer werd verlicht, wat
geschaad werd door den opkomenden fabrieksarbeid
en ten slotte in vijandschap oversloeg door vreemde
inblazingen, doch Shadwell heeft terecht opgemerkt :
„The industrial Garden of Eden in which labour wanders, happy and innocent, under the protecting care of
capital, until the devil enters as an agitator, and brings
devastation on that fair scene, is a picture often painted, but seldom from life" ( 5 ). Reeds in 1782 vernemen
we van relletjes der boomzijdewevers, die te Enschede
ruiten ingooiden bij verschillende fabriqueurs, uit verbittering om een loonsverlaging en tegenwerking van
hun wensch, een gilde te mogen vormen( 6 ). Wel betreft
dit vrij zeker stedelijke arbeiders, dus dezelfde groep,
welke ook in 1867 zich op die wijze verzette tegen de
invoering van een verplicht ziekenfonds, maar op het
platteland moet eveneens menige grief zijn gevoeld,
hoewel het er niet tot gewelddaden leidde, doch waarbij
het idyllische gevoel waarschijnlijk voor dat van machtebooze berusting terugtrad.
Niet zonder grond zal Ainsworth in 1834' aan de
N. H. M. f 10.000 ter leen hebben gevraagd, ten einde
door een winkel de gedwongen nering te bestrijden(?).
De industrie moest nog heel wat groeien, eer dit stelsel
geheel verdween. Reeds in 1872 protesteerden de Enschedesche fabrikanten echter tegen de bewering van den
Minister van justitie, als zouden de stakingen in Twente
daardoor zijn veroorzaakt( $ ). Alleen te Borne, een zeer
landelijke gemeente met één werkgever, heette het nog
te bestaan. In 1890 bleken echter Oldenzaal, Delden en
Almelo nog niet geheel vrij van dit kwaad, ofschoon
het er ten einde liep. De Enschedesche fabrikanten
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voelden toen reeds het bezwaar, dat een baas een tapperij
hield, wat nog slechts aan een enkele uit oude gewoonte
werd toegestaan, terwijl tegen misbruik werd gewaakfi( 9 ).
In 1914 bleek bij het onderzoek, uitgegaan van de
Directie van den Arbeid, te Ootmarsum in de tabaksindustrie het systeem van gedwongen winkelnering nog
voor te komen, doch in de textielnijverheid vermeldt
het verslag van dit onderzoek in Twente evenmin gevallen als dat van 1918. Voor zulke „bijverdiensten"
waren de ondernemers te groot geworden.
Een tweede plaag was de uitbetaling in Pruisische
munt. Halbertsma meende, dat zij in 1813 was ontstaan
door de invasie van de vreemde troepen, doch dit is
niet waarschijnlijk, daar die hoogstens bons afgaven(lo).
Zeker is wel, dat in 1817 een bombazijnfabrikant uit
Enschede zijn wevers te Oldenzaal met die munt betaalde(11). Reeds in 1831 riepen kooplieden, fabrikanten
en winkeliers te Almelo de hulp in van den Goeverneur
der provincie tegen deze bedreiging( 12), die volgens hen
het eerst was in practijk gebracht door „schraapzuchtige
menschen en fabriqueurs" te Enschede, die hun wevers
de Pruisische daalders, tegen i 1.70 a f 1.75 ingekocht,
onder bedreiging opdrongen a f 1.80. Zelfs in Pruisen
ingetrokken munten circuleerden nog jaren daarna in
Twente en de tusschenkomst der regeering en der
N. H. M. schijnt weinig te hebben gebaat, evenmin als
de arbeid der Staatscommissie, die in 1856 over deze
aangelegenheid rapporteerde. In 1864 heetten Zwolle
en Deventer nog de Benige „bolwerken", die de vreemde
munt terugwezen en herhaalde besprekingen „op beleefd
verzoek der regeering", hadden in de Twentsche
Vereen. tot bevordering van Nijverheid en Handel
evenmin gevolg.
Eerst in 1873 kwamen de Enschedesche fabrikanten
overeen, met deze wijze van betaling te breken, waarschijnlijk onder den indruk van de stakingen in het
vorige jaar. Het uitbetaalde loon bedroeg er toen omstreeks f 20.000 per week en dat een levendige invoer
van munt was ontstaan, bewijst wel de opmerking in
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het „Denkschrift", in 1871 verschenen, toen het plan
van den aanleg van den spoorweg van Munster op
Enschede vasten vorm had gekregen en waarin het
heette, dat voor het goederenvervoer ook werd gerekend
op de zeer beduidende zendingen van Pruisisch geld. De
afspraak der fabrikanten schijnt niet aanstonds algemeen
te zijn geweest, want een oude Enschedeër, die in 1874
als milicien naar een Hollandsch garnizoen trok, herinnerde zich nog zeer levendig, dat hij als bijzondere
gunst zijn laatste weekloon in Hollandsch geld kreeg
uitbetaald en in 1875 staakten de arbeiders aan een der
fabrieken nog om de muntkwestie. Eerst in 1877 berichtte
het verslag der Kamer van Kooph. en Fabr., dat de
circulatie geheel had opgehouden, doch in 1890 was
het misbruik, eens de parasiet der katoenindustrie genoemd, in Oldenzaal en Haaksbergen nog niet geheel
verdwenen ( 13). Het Pruisische nikkelgeld, waarover in
1901 de Enschedesche winkelstand klaagde, zal waarschijnlijk door de arbeiders zijn in omloop gebracht, die
over de grens werkten.
Deze factoren zullen er toe hebben meegewerkt, dat
reeds lang voor de ontevredenheid zich uitte, de arbeider
zich in het productiestelsel allesbehalve behaaglijk gevoelde. De overleveringen, die Engels opteekende en
die wel moeten teruggaan tot 1850, getuigen ook in
dien geest( 14 ). Kort na dat jaar begint het fabriekssysteem
zich een breeder plaats te veroveren en wanneer in
1873 het verslag der Kamer van Kooph. en Fabr. te
Enschede opmerkt, dat de Enschedesche arbeider zich
onderscheidde door meer gevoel van eigenwaarde, vergeleek het hem zeker bij den landelijken wever. Uit
verschil in den aard hunner bezigheid zal dat eer zijn
voorgekomen, dan, zooals het verslag meent, als gevolg
van het onderwijs aan de Fabrieksschool, die toch eerst
zes jaar tevoren was opgericht ! Eenige ongeregelde en
rumoerige stakingen gaven omstreeks dit jaar in Enschede
uiting aan dat meerdere zelfbewustzijn en als Graandijk
kort daarop mededeelt, dat de verhouding te Enschede
leer voldoende was, klinkt dat niet heel overtui9end(l5),
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Cramer raakt in zijn schets van Enschede dit onderwerp
niet aan. De stilte, die aan den storm pleegt vooraf te
gaan? Weldra toch zou het optreden der socialisten
voor velen de verhouding zeer verscherpen, en door
het bewustzijn der klassengroepeering zou dat van de
tegenstelling grooter worden.
Wel merkte Cramer terecht op, dat de Enschedesch
fabrikanten niet als elders door participatie, fabrieksfondsen of andere sociale maatregelen de arbeiders
nauwer aan hun bedrijven bonden( 16), Het grondde zich
waarschijnlijk in het doctrinair liberale inzicht van vele
ondernemers, dat zeker niet de samenhoorigheid van
allen, die in één fabriek arbeidden, opzettelijk bevorderde.
Er zijn dan ook slechts weinig vereenigingen, die zich
om één fabriek groepeeren.
Dit laatste verschijnsel zou bijna doen gelooven, dat
De Man gelijk had, toen hij beweerde : „Menschen,
die in enger Nachbarschaft unter denselben Verhaltnissen an derselben Aufgabe arbeiten, sind dem Neid
besonders zuganglich". „Auch bei Arbeitern, die im
Zeitlohn arbeiten and in keinerlei Weise eipander untergeordnet sind, erzeugt der Zwang zur Zusammenarbeit
and zur Promiskuitat in der Regel eher eine Neigung,
Bich voneinander seelisch abzusondern". En ook waar
hij den mensch als sociaal wezen ziet, maakt hij het
voorbehoud: „die einsamsten Menschen finder man unter
den grassten Haufen," een argument, dat aan Sombarts
gevatheid herinnert, die, toen hem werd gevraagd, hoe
hij verklaarde, dat het nomadiseerende jodenvolk later
zoon typisch stadsvolk werd, pathetisch de wedervraag
stelde, of dan de groote stad ook geen woestijn was.
De Mans uitspraak : „Die Wertung, nicht die Messung
ist hier die gegebene Methode", maant ook tot voorzichtigheid, evenals de bewering : „die Physiognomik,
nicht die Statistik ist hier das Entscheidende"( 17), te
meer, daar, zooals we reeds zagen, de 78 berichten,
waarop hij vaak zijn gevolgtrekkingen bouwt, zijn verkregen van een bijzonder geselecteerde groep.
De concrete feiten, zooals Bernays. Goehre, Fischer
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en Bromme (17a) die beleefden en verhaalden, spreken in
het algemeen een andere taal en getuigen, trots de wrijvingen, van grooter eenheid in de arbeidersgroep eener
fabriek, dan De Man het zich wei voorstelt. Bernays werd
zelfs zeer getroffen door de wederzijdsche hulpvaardigheid en verdraagzaamheid in de werkzalen. Niet alleen,
dat de gemeenschap van grieven en belangen moet
binden, doch reeds het bijeenzijn op zich zelve moet
een band leggen, tenzij men ontkent, dat de mensch
een sociaal wezen is.
Waar De Man in zijn verwerping van het bestaan
eener opmerkelijke samenhoorigheid niet overtuigend
is, en zoover hij ze aanwezig acht, haar niet terugbrengt
tot den gemeenschappelijken fabrieksarbeid, doch er
eer een product van den loonstrijd inziet en van „die
antizipierende, teleologisch-vorgestellte Idealgemeinschaft
der sozialistischen Denker", mo lten we daartegen ook
stellen de meening van den grooten kenner van het
Fransche fabrieksproletariaat, die in de 30er jaren der
19de eeuw zijn bewonderenswaardige onderzoekingen
deed naar de toestanden onder de Fransche textielarbeiders, dus in een tijd, dat daar van loonstrijd nog
weinig sprake was en zeker niet van „die ganze psychologische Ahnungslosigkeit der marxistisch-mechanistischen Dialektik", en die nochtans opmerkte : „Je n'ai
trouvë chez les ouvriers qu' une seule vertu qu'ils posstdent a un plus haut degre que les classes sociales
plus heureuses, c'est une disposition naturelle aider
les autres dans toute espèce de besoins". (18)
Kwam te Enschede door het uitblijven van initiatief
van de zijde der fabrikanten de eenheid der arbeiders
aan eenzelfde fabriek weinig tot uiting, het familieleven
en dat der algemeene vereenigingen waren er te sterker
door, terwijl vroeger veel van het gezellig verkeer zich
ook in het bierhuis afspeelde. Vereenigingen, die de
arbeidsverhoudingen in een afzonderlijke fabriek poogden
te verbeteren, zijn nooit ontstaan. Toen na 1880 de
oude huisindustrie haar laatste terrein verloor en de
fabrieken groeiden, verspreidde zich tevens het socialisme,
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dat de exclusieve organen, zooals er een enkele was
ontstaan, tot bespreking der grieven, weinig gunstig
gezind was ( 19) en weer voelde voor een vereeniging,
waarin dan zoo noodig de bijzondere aangelegenheden
in een bepaalde fabriek afzonderlijk konden worden
behandeld. De aaneengeslotenheid der Enschedesche
fabrikanten leidde trouwens ook in die richting, en het is
niet verwonderlijk in „Het Hoogambacht", het orgaan
der R.K. Textielarbeidersorganisatie, op 1 Augustus 1929
een artikel te vinden, waarin door het bestuur afkeurend
wordt geoordeeld over de beweging, die aan enkele
fabrieken onder de arbeiders zich openbaarde, om te
trachten tenminste voor de fabriek, waarin zij arbeidden,
een vacantie te verwerven, die door de meerderheid
der arbeiders, Welke hun stem in de vergaderingen der
vakvereenigingen uitbrachten, was verworpen.
Een andere oorzaak kan wel zijn de eigenaardige
deelarbeid der textielnijverheid, waardoor de fabriek
uiteenvalt in een reeks van afdeelingen, die elk Naar
eigen vakbekwaamheid en eischen stellen, terwijl in de
weverij, die de meeste arbeiders omvat, het geratel zoo
luid is, dat een eigenlijke arbeidsgemeenschap er moeilijk
tot stand kan komen( 20). Wellicht kunnen ook het stukloon
en de discipline sours ongunstig hebben gewerkt. Het
reglement bedreigt ieder, die zonder noodzakelijkheid
van het werk loopt met een boete van 25 cts., en de jacht
naar het hoogste loon kan tot jaloezie aanleiding
geven ("a). Het ploegloon, dat in veel erger mate tot
wrijving aanleiding geeft, daar de zwakkeren het dan
moeten ontgelden, is echter te zeer uitzondering gebleven,
om van invloed te worden geacht.
Uit de gezamenlijke deelneming van hen, die in eenzelfde
afdeeling arbeiden, bij ziekten, jubilea en overlijden ,...,
in het laatste geval geeft ook een advertentie niet
zelden uiting daaraan — blijkt echter wel de aanwezig-

heid van het samenhoorigheidsgevoel. Sours toonde het
zich niet onvermakelijk, zooals b.v. toen een gedeelte van
het personeel eener fabriek uittrok om te trachten een waterplas leeg te scheppen, waarin een snoek was gesignaleerd.
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Vroeger kwam het gemeenschappelijk Leven der
fabrieksbevolking wel eens tot uiting door de fabrieksfeesten, of de gemeenschappelijke uitstapjes, die de
ondernemer organiseerde. Het eerste feest van dien acrd
schijnt gevierd te zijn ter gelegenheid van het 12 14 -jarig
bestaan der Enschedesche Stoomspinnerij, die dateert
van 1835. De vroolijke optocht werd door een ezelruiter
geopend (21 ). Ook familiefeesten in het gezin van den
fabrikant, of onderscheidingen, hem te beurt gevallen,
gaven daartoe wel eens aanleiding. Veelvuldig waren
zij niet. Engels, die er een vrij wrange beschrijving van
geeft, meent zoo om de 10 jaar( 22). Hij nam de kentering der
80er jaren reeds waar. Bij een feest, dat in Juli 1926
door een der fabrikanten werd aangericht ter gelegenheid van het huwelijk van zijn loon, en dat door zeer velen
hoog gewaardeerd werd, moest de feestredenaar een
geslacht teruggaan, om herinneringen aan het laatst-vorige
feest op te halen. Van de gemeenschappelijke, door den
fabrikant georganiseerde, uitstapjes( 23) hoort men te Enschede alleen nog maar bij de kleine confectie-ondernemingen, waar door den geringen omvang van het bedrijf
de leider zijn personeel nader staat. Dat de veelvuldige
wrijvingen over de arbeidsverhoudingen te Enschede de
lust tot het organiseeren van zulke feestelijkheden kan hebben gedoofd, mag volgen uit de omstandigheid, dat een der
groote ondernemers wel met het geheele personeel van
zijn fabriek te Losser, een ander uit dien kring met dat
te Boekelo, waar de invloed der vakbeweging Beringer
is, in Augustus 1929 een plezierreis naar Amsterdam
maakte. Meestal bepalen zich in de groote Enschedesche
textielfabrieken de uiterlijke teekenen van medeleven
van de zijde van den fabrikant tot een geschenk in
natura of geld bij bijzondere gelegenheden aan alien,
die in het bedrijf arbeiden, of het schenken van een
herinnering — bij voorkeur een horloge — na 25- of
40-jarigen diensttijd. Algemeen is dit echter niet. Onder
hen, die zich ervan onthouden, zijn er echter, die den
arbeider, als geldelijke hulp in bijzondere omstandig-
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heden noodig is, niet in den steek laten, mits er geen
ruchtbaarheid aan wordt gegeven.
In vroeger tijd kwam het meermalen voor, dat onder.
nemingen een crisis of een conflict doormaakten, terwiji
bij andere geregeld werd doorgewerkt. De band, die
de arbeidersfamilie aan de fabriek bond en het voordeel,
dat de jongeren door de oudere familieleden konden
worden onderricht, waren Coen niet sterk genoeg, om
te beletten, dat sours de leden van het gezin bij voorkeur
in verschillende fabrieken arbeidden (24). Zij wenschten
het risico te verdeelen. Tegenwoordig is dit vaak anders en
wordt bij de groote vraag naar productieve krachten wel
eens een oudere gehandhaafd, mits de jongeren in dezelfde
fabriek werken. De doorwerkende specialiseering van
de productie maakt het ook steeds lastiger, van fabriek
te verwisselen zonder aanvankelijk loonverlies door
ongeoefendheid t.o.v. de nieuwe eischen. Vroeger
kwam het verwisselen van fabriek daardoor weer voor,
vooral onder hen, die van buiten kwamen en voor wie
de traditie geen rem was ( 25). Het schijnt evenwel, dat
het bij de jongeren nog vrij aanzienlijk is. De versiagen
der Fabrieksschool geven toch
Ingeschreven op 31 December
Vertrek door het gaan werken
bij een niet-lid dier school :

1925 1926 1927 1928
676
678
662
708
56

62

65

53

In verschillende fabrieken bestaat, zooals we reeds
zeiden, in zooverre een band, dat een 25-jarige diensttijd ook van de zijde der patroons niet onopgemerkt
voorbijgaat, waarvoor de meeste arbeiders even gevoelig
zijn als menig burger voor een ridderorde, ook afgezien
van de materieele waarde van het geschenk. „De Heeren
hebben het er wel niet naar gemaakt, maar ik zal komen",
zei een oude arbeider, die bij zijn ontslag niets van
waardeering had gemerkt en die nu werd teruggeroepen,
omdat zijn opvolger aan de speciale machine, Welke hij
had bediend, ziek was geworden. In een ander geval
weigerde om soortgelijke reden een, Wien hetzelfde
was overkomen, in een drukke periode weer den arbeid
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op te nemen, en het is vaak niet zoo zeer noodzakelijkheld of arbeidslust, doch allereerst eerzucht, die er
toe brengt, den arbeid zoo lang mogelijk vol te houden,
om „een rond aantal" dienstjaren te waken.
Diezelfde gevoeligheid kwetst zich ook aan ruwe woorden door bazen of patroons tot arbeiders gericht. Wie
zich daaraan te buiten gaan, zijn ook buiten de fabrieksmuren bekend ! De Gronausche fabrikant, die in 1909
Brusse vertelde, dat hij van zijn Beiersche arbeiders het
meest gedaan kreeg met vormelijke verzoeken, en van
zijn Hollanders met een grooten mond, zal het verschil
in volksaard wel wat hebben aangedikt. In Enschede
tenminste verdraagt de arbeider ruw optreden niet gelijkmoedig (26).
Reeds de Enquete-commissie in 1890 richtte haar
aandacht ook op deze aangelegenheid. Net was haar
opgevallen, dat het fabrieksreglement er geen bepalingen
tegen inhield. Verscheidene fabrikanten meenden, dat die
weinig zouden uitwerken en zouden Leiden tot aanbrengen.
Tegenwoordig schrijft art. 2 van het fabrieksreglement,
hetwelk vrij algemeen in de textielfabrieken te Enschede
geldt, voor, dat iedere bass en iedere arbeider verplicht
is zich fatsoenlijk te gedragen. De bedreiging met een
boete van 25 cent bij het bezigen van godslasterlijke
of onzedelijke taal schijnt wel vooral tegen de arbeiders
gericht, doch bij de keuze der bazen wordt er ook prijs
op gesteld, dat zij eenige ontwikkeling en beschaving
bezitten(27).
Het groeien der ondernemingen tot grootbedrijven
heeft natuurlijk het individueele contact tusschen ondernemer en arbeiders benadeeld, wat niet alleen het gevolg was van den groei op zichzelf, doch daarbij van
het toestroomen van vreemde elementen. Ook de herhaalde conflicten hebben daaraan geen goed gedaan. Zoo
oordeelt de Commissie van Enquete, die in 1890 kort
na een woelige staking en de eerste uitsluiting haar onderzoek deed, dat de verhoudingen te Enschede naar het
algemeen gevoelen niet weinig te wenschen overlieten,
in tegenstelling met die in de meeste andere Twentsche
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industrieplaatsen ( 28). Het socialisme had er het Massebewustzijn gewekt, de verdeeldheid in de N. H. kerk
had er in enkele gevallen tot pressie geleid bij verkiezingen, de dwang der Fabrieksschool was voor sommigen
een grief, zoo ook het arbeiden op kerkelijke feestdagen,
terwijl over het boetestelsel en de bazen werd geklaagd.
Weldra voegde zich daarbij de druk der steeds hooger
opgevoerde intensiteit ( 29). De bezitsvorm der meeste
bedrijven zal op die vervreemding ook van invloed zijn
geweest. De eigenaars zijn er sevens veelal de leiders
en niet onbekende en onpersoonlijke aandeelhouders,
doch concrete individuen. Evenmin zijn zij als directeuren eener N.V. „ook maar loontrekkenden", een omstandigheid, waaraan Bernays de goede verhoudingen te
Gladbach ten deele toeschreef ( 30), doch de leiders zijn
degenen, wien de winst toevalt en daardoor voor de
ultra's de katoenkoningen, wier rijkdommen „zijn geba.
seerd op den dood van duizenden" ( 31). Maar ook de
bezadigden voelen door de herhaalde conflicten en de
onvervulde wenschen de tegenstelling steeds scherper.
De straffe discipline der Enschedesche fabrieken heeft
nog al eens tot klachten gevoerd, vooral tegen de
bazen, die uitvoerders van het stelsel zijn, waarvoor zij
de verantwoordelijkheid kunnen afwentelen. Brusse
noteerde in 1912 de uitdrukking : „de zweep der werkbazen" en ook Ford erkent : „A large amount of labour
unrest comes from the unjust exercise of authority by
those in subordinate positions." „Der Vorgesetzte gilt
dem Arbeiter als der schlimmste Feind", meent ook
De Man en hij wijst er op, dat dit vooral gericht is
op den naasthoogere. Daarbij gebruikt hij een vergelijking, die ook te Enschede wel words vernomen : „Genau
so, wie der Feldwebel beim Gemeinen noch seltener beliebt
ist als der Divisionskommandeur"(32). De minder ruwe omgangsvormen en het blijven buiten de kleine wrijvingen
vrijwaren den hooger geplaatste voor den directen haat,
Welke den lageren baas treft, die daarbij nog het nadeel
heeft, dat hij vaak uit hetzelfde milieu is voortgekomen
als de arbeider. Reeds de „dellenhoan", de baas, die
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het doek innam en de garens uitreikte bij het huisindustrie-systeem, was Been beminde persoonlijkheid. Niet
zelden moest zijn gunst door geschenken worden gekocht. Welke onbehaaglijke rol een ondergeschikte kon
spelen, heeft waarschijnlijk niemand feller geteekend als
Hauptmann in het eerste bedrijf van „Die Weber". Waar,
als in de kleine Westfaalsche fabrieken, de patroon voor
elke grief direct is te bereiken, achten arbeiders, die
ook daar hebben gewerkt, dit een belangrijk voordeel.
Onder de klachten der stakers van 1890, het eerste
conflict, dat door hardnekkigheid en organisatie leidde
tot een uitsluiting, was er een, volgens Welke de boeten
onbillijk werden opgelegd, zonder dat de Heeren het
wisten (33) en het reglement, dat in 1890 door de fabrikanten werd opgesteld, legde dan ook vast, dat de
gelegenheid tot reclame bij den patroon voor ieder
arbeider openstond. Wel meenden bij de Enquete van
1890 enkelen eenige verbetering te bespeuren, dock
daarnaast werd de overtuiging geuit, dat het voor den
arbeider moeilijk was, in een kwestie met een baas bij
den patroon recht te krijgen ( 34). Het tegenwoordige
reglement stelt in art. 2 uitdrukkelijk het recht van beroep vast en bedreigt met onmiddellijk ontslag elken
baas, die op eenigerlei wijs fooien of geschenken zou
aannemen van zijn arbeiders.
Wat de boeten betreft, die vaak als steen des aan-

stoots Belden, ook de klachten daarover zijn niet eerst
met den fabrieksarbeid opgekomen. Reeds de oude huisindustrie kende de kortingen voor weeffouten. Nieuwe
aanleiding ontstond echter tot het opleggen ervan, Coen
de fabrieksdiscipline door strafmiddelen moest worden
ingeprent en gehandhaafd. Zoo vermeldden we reeds,
dat in 1890 aan een fabriek telaat komen direct werd
gestraft met 30 ct. boete en een half uur wachten, wat
later evenwel werd verzacht. De grootste grief was
echter het opleggen van boeten voor weeffouten en
onvoldoende schoonhouden der machines, zonder dat
de getroffene erbij aanwezig was. Anderzijds blijkt
echter uit de verhooren der Enquete-commissie in 1890,
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dat de schade door slecht werk sours zoo ernstig was,
dat de boete daar ver beneden bleef en weer ter waarschuwing werd opgelegd (35). De boetebedragen kunnen
in hun totaal worden vastgesteld, daar zij in de kas
van het Pensioenfonds voor Enschede en Lonneker
worden gestort. Zij bedroegen
1924/25 f 15670.85
1925126 f 19230.74

192627 f 17937.17
1927/28 f 17521.40

Op het totaal van 13.331 textielarbeiders bedroeg dit
boetebedrag over het laatste jaar dus ten hoogste f 1.31
per hoofd. Het schijnt aan de verschillende fabrieken
nogal to varieeren, want aan een bedroeg het niet
weer dan gemiddeld f 0.20 per hoofd en per jaar, en
wel uitsluitend door telaat komen.
Tegenwoordig wordt vrij algemeen voor telaat komen
tot 5 min. 10 cts. boete opgelegd, tot een half uur 20
cts. Later verschijnen heeft gewoonlijk wel een geldige
reden. De portier noteert meestal de overtreding, de
baas legt de boete op. Wat de overige boeten aangaat,
veelal worden deze alleen opgelegd, wanneer achteloosheid of moedwil in het spel is en dekken ze meestal
niet de schade. Vooral bij de steeds stijgende kwaliteit
der weefsels drukken weeffouten de waarde van het
doek zeer belangrijk omlaag, en wordt dit daardoor
spoedig in den geregelden handel zelfs onverkoopbaar (36).

De algemeen door de vakvereenigingen geuite wensch
naar commissies voor geschillen in de fabrieken duidt
er echter op, dat bij de arbeiders nog het denkbeeld
leeft, dat zij niet steeds de voile maat van hun recht
krijgen, al uit zich dit gevoel ook niet zoo kras als in
het oude Boheemsche weverslied : (37)
„Wo hundertzwanzig Ellen zweiundneunzig ist,
„Wo man die Waaren hangend ohne Elle misst,
„Mit Mikroskop and Waage pride nebenbei,
„Dort is die schäne, schäne Weberei."

III. DE ARBEIDERSORGANISATIE.
11,......*•■•■••1.4

Het besef, te behooren tot een machtelooze groep,
doer het verlangen afnemen, mede te werken tot het
handhaven der bestaande maatschappelijke instellingen(1).
Ile Enschede uitte dit zich reeds onder de fabrieksarbeiders in 1867, toen zij rebelleerden tegen de oprichting van het Ziekenfonds, dat daarna weinigen weer
wilden missen. Geringe ontwikkeling en wantrouwen
zullen daarbij echter als drijfveeren wel sterker zijn geweest dan het bewuste gevoel, een onmondige klasse
te vormen. Overigens zijn uitbarstingen van verzet in
Enschede niet talrijk geweest in de jeugdjaren der
industrie. Na die van 1782 (bl. 371) vernemen we er
eerst weer van een zuiver arbeidsconflict in 1872, dat
door de uitbetaling in Pruisische munt wend veroorzaakt.
De invoering de stoommachines heeft daar niet toe geleid, zeker wel, doordat in de 30er jaren, toen ze in
de spinnerij toepassing vonden, dit gepaard ging met
een industrieelen groei, Welke aan ieder arbeid verzekerde.
De toepassing in de weverij na 1850 maakte ook niemand broodeloos. Oproeren als Engeland en Silezie
zagen, kende Enschede dan ook niet. Een andere oorzaak van dit verschil ligt in de omstandigheid, dat tot
in de 80er jaren een aanzienlijk deel der arbeiders tot
de verspreide huisindustrieele plattelandsbevolking behoorde. Ook in later tijd ging de expansie der industrie
ononderbroken voort, zoodat de arbeidsmarkt Been vrees
behoefde te koesteren voor arbeidsparende machines.
De „barberknotter" (automatische knooper), die volgens
Shadwell te Blackburn tot staking leidde, wekte te
Enschede evenmin onrust als de toepassing van het
automatische Northropgetouw, dat in Engeland eveneens
op verzet stuitte( 2 ),
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De afgelegenheid van Twente en de achterlijke huisindustrie, die er haar bestaan lang rekte, maakten, hoevele
grieven de arbeidsverhoudingen ook konden wekken,
dat het socialisme er toch pas laat bekend werd, en
de omstreeks 1870 opkomende beweging in het Westen
van ons land er niet direct nadeinde. Dat op Twente
ook de Binds 1864 krachtige socialistische strooming in
Duitschland niet inwerkte, mag te meer verwonderen,
daar verscheidenen uit die landstreek toch over de grens
arbeidden, al was dit dan ook meestal in het minder
ontwikkelde deel van Westfalen en van Hannover. In
1882 wezen de leiders van den Soc. Dem. Bond erop,
dat Twente voor de propaganda nog geheel braak lag( 3 ).
Slechts enkelen waren er pas voor deze inzichten gewonnen, o.a. Bennink te Hengelo, Wiens eerste artikel
in „Recht voor Allen" van 9 Sept. 1882 verscheen(4).
Er behoorde in die dagen moed toe, om voor de
socialistische overtuiging op te treden. Lokalen waren
aanvankelijk voor vergaderingen ter propaganda niet te
krijgen en zoo moest Domela Nieuwenhuis voor zijn
optreden te Enschede in 1884 gebruik waken van een
bijeenkomst, belegd door het Ned. Werkl. Verbond(5).
Reeds in Maart 1883 was Bennink om zijn heftige
propaganda ontslagen en spoedig volgden er meer. Een
der Enschedesche werkgevers liet in 1888 na een staking
zijn arbeiders een belofte teekenen, om nooit weer met

socialisten zich in te laten( 6 ). Ook de vrijmoedigheid
waarmee in die jaren de middelen werden gehanteerd,
die dienen om de orde te handhaven, getuigen ervan,
dat de eerste socialisten ook te Enschede vrijwel buiten
de wet stonden( 7 ). Eerst in 1885 wisten ze ondanks
dat alles te Enschede toch een vergaderlokaal te vinden
en werd te Enschede en te Hengelo een afdeeling der
Soc. Dem. Bond opgericht. Een „neutrale" vakvereeniging
„Broederhand", waaruit later „Vooruit" zou ontstaan,
had spoedig een 1000-tal leden.
Eerst in 1888 had de socialistische vereeniging er
een vereenigingslokaal( 8 ). In het jaar 1891 verscheen het
eerste nummer van „Recht door Zee", vele jaren het
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socialistisch orgaan in Twente, dat in vaak felle artikelen
de toestanden beoordeelde en waarvan de oplage op
den duur boven 1000 exemplaren steeg( 9).
In den aanvang dreigden ook de R.K. arbeiders door
de beweging te worden meegesleept. Engels beschrijft
den machtigen indruk, dien op hem de eerste bijeenkomsten
maakten, waar Domela Nieuwenhuis optrad, in een
arbeidershuis op den Berkenkamp en op andere ondoelmatige plaatsen : „Tijdperk, dat arbeiders met revolvers in den zak liepen, die ze „stiekum" elkaar in de
fabriek lieten zien, waar ze Zondags schietoefeningen
mee hielden op een ouwe klomp, geplaatst op een paal,
in de arbeidersbuurten buiten de stad." Het anti-clericale
karakter dier beweging belette echter een duurzaam
samengaan( 10). Die anti-kerkelijke geest uitte zich ook in
andere richting. Reeds in 1890 klaagde een predikant
uit Hengelo voor de Enquete-commissie, dat de kerk,
voor 20 jaren op dank- en biddagen nog geheel gevuld,
slecht bezocht werd. Haeckel, Buchner en Multatuli
waren de auteurs geworden voor de arbeiders, die zich
in de nieuwe beweging wilden orienteeren(11).
Dat het socialisme zoo snel vat kreeg op vele arbeiders,
was niet te verwonderen. De Hervormde kerk, waartoe
de meesten behoorden, had, behalve door preek en
aalmoes, weinig voor hen gedaan en een strijd over
richtingen had haar autoriteit ook niet verhoogd. Daartegenover bracht de nieuwe leer een gereedelijk te
aanvaarden verklaring voor vele nooden en het geloof
aan een betere toekomst op korten termijn. Want in
die dagen van jonge geestdrift was de verwachting
zeer hoog gespannen ( 12), wat zich ook uitte door eenige
geruchtmakende stakingen, te Enschede vooral die van
1890, Welke echter niet de eerste was, waarbij de socialisten optraden (13). Het was nog de tijd, dat de komst van
den grooten dag minder vreedzaam werd tegemoetgezien
dan tegenwoordig, nu te Enschede in een socialistische
Kerstrede den hoorders wordt voorgehouden, dat Marx
en Christus eenzelfde liefdeleer hebben verkondigd(14).
In hoeverre het socialisme insloeg, blijkt uit een schat25
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ting in 1890, toen kapelaan Ariens het aantal overtuigde
aanhangers op een paar honderd stelde ( 15). Het Bros
der overigen bleef, hoewel min of meer sympathiseerend
met de denkbeelden, buiten de beweging. De grens
legde hij tusschen hen, die genegen waren tot geweld
over te gaan, en hen, bij wie alleen een inactieve
afgunst een onbehaaglijke stemming schiep, een wel wat
onzeker criterium, waartoe de cijfers omtrent het ledental
van den Soc. Dem. Bond beter zouden gediend hebben.
In Nov. 1927, dus na den groei der beweging, telde
de afdeeling Enschede der S.D.A.P. 489 leden (waarvan
120 vrouwen), een getal, dat de schatting van kapelaan
Ariens wel wat hoog doer schijnen, tenzij men, als hij
scheen te doen, elk, die geweld Wilde gebruiken om de
maatschappelijke orde te veranderen, toenmaals tot de
socialisten mocht rekenen. In 1891 verwierf A. H. Gerhard
slechts 54 stemmen in het district Enschede bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer, doch reeds in 1897,
toen de kieswet Van Houten het aantal kiezers zeer
had vermeerderd, wist Van Kol bij de aanvullende
verkiezingen het district in herstemming te veroveren.
Tusschen die jaren valt ook de scheuring in den Soc.
Dem. Bond en de oprichting der S.D.A.P., waarbij het
overgroote deel der Twentsche arbeiders, ook al waren
ze geen anarchisten, den ouden Socialistenbond nog een
tijdlang trouw bleven ( 16), misschien een bewijs voor een
hangen aan de traditie of voor gebrek aan het praktische
inzicht, dat juist een kenmerk van het Twentsche karakter
beet te zijn.
Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1929
waren de stemmen op de volgende wijze verdeeld
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Partij

S.D.A.P.
R.K. St, P.
A.R.P.
Vrijh. B.
C.H.U.
V.D.B.
C.P.H. (3de Int.)
R.K. Volksp,
Rev, Soc. P.
Lijst Fl, Vos

Aantal Per 100
stemmen geld.
stemmen
8719
4183
2144
2134
2001
1074
519
369
230
176

39.10
18.76
9.61
9.57
8.97
4.81
2.33
1.65
1.03
0.79

Partij

C.P.H.(Centr.C.)
Chr, Dem. U.
Lijst ter Hall
Lijst v. Beek
St. Ger. P.
Plattel. Bond
Democr. P.
Lijst v. d. Myle
Herv. Ger. St. P.

Aantal Per 100
stemmen geld.
stemmen
165
142
105
94
85
80
31
30
21

0.74
0.64
0.47
0.42
0.38
0.36
0.14
0.13
0.09

Aantal kiezers 25366. Uitgebr. geldige stemmen 22302. Van onw. 1681.

Opvallend is bij de vergelijking van de cijfers voor
verschillende Twentsche gemeenten, dat alleen Almelo
voor de communistische en revol. socialistische partijen
een hooger cijfer aanwijst, n.l. 6.5 Vo, terwijl de Staatk.
Geref. en Herv. Geref. partijen in de meeste plaatsen
slechts een onbeduidend aantal stemmen verkregen.
De gemeenteraad van Enschede, voor eenige tientallen van jaren geheel samengesteld uit leden der gegoede klasse, kreeg in 1897 zijn eerste arbeiderslid, een
R.K. De eerste socialist deed er in 1901 zijn intredê.
Tegenwoordig telt deze Raad 10 vertegenwoordigers
der S.D.A.P. en 1 communist. Het aantal leden uit den
fabrikantenkring is daarentegen gedaald tot 2.
Naast de algemeene oorzaken, die er toe leidden,
dat de arbeiders der grootindustrie zich pas later in
vakvereenigingen organiseerden dan de ambachtslieden(17),
gold voor de Twentsche textielarbeiders nog het bezwaar, dat in de 60er jaren, toen zich de eerste vakvereenigingen in ons land vormden, de textielnijverheid
nog voor een belangrijk deel huisindustrie was, verbonden
met akkerarbeid, terwijl in de opkomende fabrieken het
aantal kinderen en vrouwen niet klein was. Ook de
geringe scholing, die voor velerlei deelarbeid werd gevorderd, zal van invloed zijn geweest. Daarbij kwam
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tevens nog de afgelegenheid, waardoor kennisnemen
van wat in plaatsen met meer ontwikkelde arbeidersbeweging voorviel, bezwaarlijk plaats had, vooral bij
het nagenoeg geheel ontbreken van een goede arbeiderspers.
Het was in 1872, het jaar, waarin het coalitieverbod
uit ons wetboek verdween, dat te Enschede een vakvereeniging van ambachtslieden werd opgericht met
aanvankelijk 42 leden. Haar bestuur bestond uit 4
ambachtslieden en 2 „adviseerende" leden,' waarschijnlijk
patroons. Ook Naar doel was niet revolutionnair : door
ontwikkeling den toestand der 4rbeiders verbeteren,
waartoe middelen als onderwijs en ondersteuning in
moeilijke gevallen zouden dienen. Eenige beweging tot
loonsverhooging ontstond weldra, doch of die van deze
vereeniging uitging, is niet zeker. We vernemen, dat de
bouwvakarbeiders er eenige loonsverhooging wisten te bewerken, doch in 1876 staakten de timmerlieden vergeefs
en dreigde er reeds een uitsluiting in het bouwvak (19.
Kort na het eerste teeken van leven onder de ambachtslieden berichtte de Enschedesche Courant van 4 juli
1872, dat er ook een vergadering van fabrieksarbeiders
zou worden belegd ter bespreking van de oprichting
eener fabrieksarbeiders-vereeniging tot onderlingen steun.
Daar er reeds een verplicht Ziekenfonds te Enschede
bestond, dat bij ziekte uitkeeringen deed, is het niet
onwaarschijnlijk, dat ook de bedoeling bestond, tot
economische actie te komen. Mogelijk ook is daaruit
ontstaan de vereeniging „Broederhand", Welke zich
in 1889 oploste in de „Vooruit", een vereeniging van
textielarbeiders, die leden van verschillend geloof
omvatte ( 19). Aanvankelijk was die vakvereeniging niet
sterk : in 1889 legde niet zij aan een der groote werkgevers de grieven voor, doch deden dit de gezamenlijke arbeiders aan die fabriek (20). Wel trad zij meer naar
voren bij de staking van 1890, doch het optreden barer
bestuurders voor de Enquete-commissie in dat jaar getuigt nog niet van bedrevenheid in het verdedigen van
bun inzichten. Zoo gauw zij buiten het uiteenzetten
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hunner persoonlijke grieven traden, beschikten zij niet
over de gegevens en argumenten, die konden overtuigen,
en in ontwikkeling schoten ze klaarblijkelijk te kort (2°4a).
Uit deze organisatie ontstond in 1895 een afdeeling van
den Aig. Ned. Wevers- en Spinnersbond, die in 1900 den
naam aannam „Eendracht", toen hij zich vereenigde
met een door Kath. Democraten te Enschede opgerichte
Ned. Katoenbewerkers-Vereeniging.
In de veelbewogen 80er jaren kwam er ook onder
de R.K. arbeiders een begin van organisatie, vooral
doordat in 1885 te Oldenzaal het R.K. „Weekblad voor
Oldenzaal e.o." begon te verschijnen, waarin weldra de
. toenmalige kapelaan Groothuis op het wenschelijke eener
R.K. arbeidersorganisatie wees. Bovendien kwam in 1886
Dr. Ariens als kapelaan naar Enschede. Toch ging de
opkomst der R.K. vakorganisatie niet vlot en viel er
wel weerzin te overwinnen van R.K. geestelijken en
leeken. Eerst in 1889 vereenigden zich een 80-tal R.K.
arbeiders op een vergadering, die werd geopend door
den pastoor, geleid door bet hoofd der R.K. school en
waarop een der onderwijzers een rede uitsprak. Een
eigenlijke vakvereeniging was met deze R.K. Werklieden-Vereeniging nog niet gesticht. De leden vergaderden in een zaal van een herberg en tusschen praten
en kaarten luisterden ze ook wel naar een toespraak.
Een zangclub en een tooneelvereeniging verhoogden de
genoegens.
De Christel. Werkmansbond, welks oprichting van
1893 dateert, kreeg in 1895 eerst een afdeeling te
Enschede. Die van „Patrimonium" trad er reeds in 1890
bij de conflicten en de Enquete naar voren.
Toen het conflict van 1890 aan den dag bracht, dat
vele R. K. arbeiders door de gemengde vereeniging
„Vooruit" in socialistische richting werden gestuwd,
kwam het in 1891 „tusschen het liberalisme in de fabriek
en het socialisme op de straat" tot de oprichting van een
R.K. Twentschen Arb. Bond „St. Severus", een zuiverder
vakvereeniqing, die er beter insloeg dan de meer „burgerlijke" R.K. Volksbond. Wel had kapelaan AriEns
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aanvankelijk voor oogen gestaan het Duitsche voorbeeld
der gezellenvereenigingen van Kolping en von Ketteler,
doch daar het te Enschede fabrieksarbeiders gold, die
allereerst betere arbeidsvoorwaarden behoefden, werd
naast het ethische doel ook het economische in het oog
gevat. Nog sterker werd het vakvereenigingskarakter,
toen in 1894 de aansluiting plaats had bij den in Hengelo
opgerichten R.K. Twentschen Katoenbewerkersbond, die
door hooger contributie, een weerstandskas en centralisatie meer kracht beloofde te ontwikkelen. In 1896
kwam door de aaneensluiting van de R.K. organisatie
met „Patrimonium", een bestaanden z.g.n. „Verzoeningsbond" en een plaatselijke Protestantsche organisatie
„Steunt Elkander" een Vakverbond „Unitas" tot stand,
dat in het Zuiden van ons land Been voet kreeg, daar
het de kerkelijke goedkeuring en een geestelijk adviseur
miste. Als we bij Duprez c.s. lezen ( 21 ), dat de R.K.
organisatie sinds jaren het uitbreken van ongerechtvaardigde werkstakingen heeft verhinderd, in samenwerking met de Protestantsche organisatie, dan is daarmee
wel aangeroerd de grond der conflicten, die telkens
weer tusschen de confessioneel georganiseerden en de
andere groepen arbeiders tot wrijving voerden.
In en om „Unitas" speelde zich in Twente omstreeks
1907 de strijd of tusschen voor- en tegenstanders van
een interconfessioneelen organisatievorm, waarbij vele
R.K. slechts met moeite in de scheiding berustten, toen
zij zich groepeerden als deel van den diocesanen Text.
Arb. Bond, Welke in 1910 weer opging in den Ned. R.K.
Text. Arb. Bond „St. Lambertus". Een deel hunner,
aanhangers der denkbeelden van Abbè' Daens, hadden
reeds eer zich afgescheiden. Zij hadden zich reeds in
1886 uitgesproken voor steun aan de stakers bij Regout
en gaven een tijdlang een blad uit : „Het vrije Volk",
doch op den duur Bingen zij op in de „Eendracht" (22).
Van den in 1890 tijdens een conflict opgerichten
„Verzoeningsbond" is nooit veel kracht uitgegaan. Door
de omstandigheden in het leven geroepen met het doel
tot bemiddeling te geraken, joeg hij vele arbeiders
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tegen zich in het harnas en bij belangrijke wrijvingen
heeft hij zich machteloos moeten terugtrekken ( 23). Zoo
verging het ook den door hem, de confessioneele arbeiders en de fabrikantenvereeniging in 1895 opgerichten
,,Arbeidsraad", waarin werkgevers en werknemers ieder
een sectie vormden en voorzitter en secretaris om het
jaar uit de verschillende secties werden aangewezen. In
art. 8 werd bepaald, dat hij zou ophouden te bestaan,
zoodra wettelijk Kamers van Arbeid zouden worden
ingesteld. Het bericht van Duprez c.s., dat deze Raad
met den besten uitslag werkzaam was, is wel optimistisch
gekleurd ! Wat zijn opvolgster betreft, deze heeft van
1898-1914 naar hetzelfde doel gestreefd, doch zij werd
opgeheven, omdat samenwerking niet weer mogelijk
bleek (24).
Aanvankelijk was het vakvereenigingsleven in de
textielnijverheid niet sterk ontwikkeld. Zoo bedroeg in
1904 bij een totaal aantal van 7240 textielarbeiders te
Enschede en Lonneker het ledental van „St. Severus"
370, van de Prot. Chr. Vakvereen. 156 en van.
„Eendracht" 600(25), waarnaast de totaal-cijfers der georganiseerden in de katoenindustrie voor die gemeenten
samen op 1 Januari 1928 wel van grooten groei getuigen(26)
Volwassenen
M.
5.213

Vr.
1.817

Adspiranten
(beneden 18 jaar)
M.
232

Vt.
208

Totaal
7.470

Het personeel bedroeg op 15 Sept. 1927, zonder
kantoorbedienden, reizigers e.d. :
7.614

3.173

1.349

1.195

13.331

In percenten van iedere groep waren dus georganiseerd
68.5

57.3

17.2

17.4

56.

Een kleine afwijking kan worden veroorzaakt, doordat een groote vakvereeniging reeds op het 16de jaar
de leeftijdsgrens der adspiranten legt, doch dit kan niet
den algemeenen indruk veranderen, dat de vrouwen
beduidend minder organisatiezin aan den dag leggen,
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mogelijk ook wel, doordat voor velen hunner de fabriek
Been werkkring geeft voor het Leven. Ook blijkt uit
deze gegevens, dat de klacht over de moeilijkheid, om
de jongeren tot de vakvereeniging te brengen, zeer gegrond is.
De stand van het ledenaantal der textielarbeidersbonden was voor het geheele land op 1 Januari 1928(27)
Opge-

richt in : Totaal
Eendracht
Unitas
Landel. Federatie
St. Lambertus
Ned. Neutr. Text. arb.
Bond
Ned. Fed, Bond
Alg. Ned. Bond van Bazen in de Text. Ind.
St. Andreas (R.K. Bazenbond)

Adspirant leden

Leden
Vr.

boven waarvan
het
totaal meisjes

1895
1896
1905
1910

9.783
4.048
710
11.179

2.231
845
65
1511

552
260

239
121

866'-

306

1893
1923

939
151

53
16

28
13

2

1919

401

1924

431

Georganiseerd waren op dien datum te Enschede en
Lonneker:
Totaal aantal arb.
Vo georganis.
Aantal georganiseerden
13.331 (15 Sept. '27) (28)
7.470
Textielarb.
56
39.2
-1- 1220
Metaalarb.
479

In 1920 bedroegen deze percentages voor ieder dier
bedrijfstakken over het geheele land resp. 44 voor de
textiel- en 34 voor de metaalarbeiders(29). Volgens de
statistiek der vakbeweging( 27) behooren de textielarbeidersbonden tot de weinigen, die in vergelijking met 1920
in ledental stegen, n.l. van 26.800 op 28.322. Neemt
men het totaal aantal van hen, die in Enschede en
Lonneker in 1928 volgens de gegevens der Arbeidsinspectie in handel en industrie als arbeiders werkzaam
waren, n.l. 21.888 en het aantal georganiseerden te
Enschede(30), vermeerderd met het ledental der afdeelingen van textielarbeiders-bonden en federaties in Lon-
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neker, wat een vrij juist totaal der georganiseerden in
alle vakgroepen zal geven, die in deze gemeenten arbeiden,
dan komen we tot een aantal van 11.064 georganiseerden
op 21.883 arbeiders, d.i. 50.6 %. Het percentage georganiseerden onder de textielarbeiders verheft zich dus,
ondanks de vele ongeorganiseerde jongeren, boven het
algemeene gemiddelde.
Van relatieven groei getuigen de cijfers, die aangeven
het aantal georganiseerde textielarbeiders in ons land op
100 georganiseerde arbeiders in alle beroepen , het steeg
van 1920 tot 1928 van 4 op 5.4. De ononderbroken
stijging is voor Twente vooral zeer opmerkelijk, omdat
het ernstige conflict, dat er in 1924 eindigde met een
nederlaag der vakvereenigingen, een terugloopen der
ledencijfers voor geruimen tijd zou doen verwachten.
Dat dit niet het geval is — de afdeeling Enschede van
de „Eendracht" boekte op 1 Februari 1928 zelfs haar
4000ste lid — wijst er op, dat de innerlijke kracht der
vakorganisatie ook aanmerkelijk hooger is dan vroeger.
Dat het . genoemde conflict het langst duurde te Enschede, Neede en Goor toont, dat in die plaatsen de
„moderne" vakbeweging betrekkelijk het sterkst onder
de textielarbeiders is vertegenwoordigd. De kracht der
vakbeweging zal in de naaste toekomst te grooter worden,
nu de oude twist over de oneenigheden bij het eindigen
van den laatsten grooten strijd tegen de katoenfabrikanten is bijgelegd door het besluit der belangrijkste
groepen : „Eendracht", „Unitas" en „St. Lambertus" om
weder samen te werken, zij het dan aanvankelijk niet
over de geheele linie (31 ). Daarnaast treden gezamenlijk
op : de Landelijke Federatie van Textielarbeiders, de
Ned. Federatieve Bond — die tot een fusie ziin overgegaan,
waarna echter een deel der eerste federatie zich tot
een Syndicalistische Federatie van Textielarbeiders groepeerde — en de Neutrale Textielarbeidersbond. Daartegenover bestaat er ook contact tusschen de Fabrikanten-Vereeniging te Enschede, de Twentsch-Geldersche
Fabrikanten-Vereen., den Bond van Textielondernemingen in en buiten Twente, de Fabrikanten-Vereen. te
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Almelo en de firma G. J. van Heek en Zn. („Rigtersbleek"), die tot voor kort lid der eerste organisatie was.
In hetzelfde jaar 1872, dat in Enschede de eerste sporen
van arbeidersorganisatie zijn na te gaan, werd het in
Twente zeer roerig. Het begon in Nijverdal, waar de
slechte grondstoffen en de uitbetaling der loonen in
Pruisisch geld tot ontevredenheid voerden en een nieuw
boetestelsel de maat deed overloopen( 32). Welds staakten
te Almelo 1000 arbeiders om een loonkwestie. Ook te
Wierden en Borne werd het werk neergelegd en in
September 1872 werd gestaakt door de arbeiders van
Van Heek 8 Co. en Scholten 8 Zn. te Enschede. Bij
de eerste firma vielen slachtoffers, want in die maand
staakten er weer 400 arbeiders, die naast hooger loon
weder in dienstneming der ontslagenen eischten. Den
I 9den September was de beweging echter verloopen. Net
schijnt ook tot ernstige relletjes te zijn gekomen, vooral
op 28 Augustus, want een der arbeiders kreeg 15 mnd.
gevangenisstraf en in October boden de schutters hun
kommandant een eeremaaltijd aan, terwiji eenigen hunner
wegens niet opkomen werden gestraft. Net gemeentebestuur achtte het tevens wenschelijk, dat te Hengelo
permanent een garnizoen van huzaren werd gelegd(33).
Socialisme was nog vreemd aan die beweging: de arbeiders,
die in 1875 weder te Almelo staakten om de muntkwestie,
zongen Oranjeliederen en gebruikten nationale frasen(34).
In 1875 kwam het onder de arbeiders bij ten Cate
te Enschede weer tot „oproerigheden" over het Pruisische
geld. Nadat het socialisme te Enschede voor velen
nieuwe denkbeelden had verkondigd, kwam een nieuwe
reeks van stakingen los. Toen echter in 1886 de
arbeiders bij J. F. Scholten 6 Zn., 200 a 300 in getal,
staakten als verzet tegen een loonsverlaging van 10 O/0,
was dit waarschijnlijk bevorderd, doordat velen der nog
sterk agrarische arbeiders den tijd met aardappelpoten
op den akker productief meenden te kunnen waken.
Een onderzoek leerde, dat 31 onder hen eenig vast goed
bezaten en 41 „kapitaal op rente" hadden. Het verslag
van de Kamer van Kooph. en Fabr. schijnt er zich over
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to verwonderen, dat zulke menschen een loonsverlaging
van 10 O/0 niet gelijkmoedig aanvaardden. Het loonverlies
werd op f 5000 geschat en 6 arbeiders bleven uitgesloten(35). In 1888 staakten gedurende 16 dagen 200
arbeiders der firma Jannink, waarvan 10 bleven uitgesloten. Deze staking stond reeds eenigszins onder
socialistischen invloed( 36). Meer beweging veroorzaakte
echter de staking, die op den 28sten Februari 1890 bij
de firma ter Kuile en Morsman uitbrak. Wel was de
aanleiding een kleinigheid : het ontslag van een arbeider,
die volgens een van nabij betrokkene twist kreeg met
een baas op den lotingsdag, maar de velerlei grieven,
die de arbeiders formuleerden, en de eerste krachtproef,
die de socialistisch getinte vakvereeniging „Vooruit",
waartoe echter nog een zeer gemengde arbeidersgroep
behoorde, doorstond, maakte haar van beteekenis, wat
nog verhoogd werd, doordat deze staking de aanleiding
was tot het ontstaan der „Fabrikanten-Vereeniging tot het
voorkomen van werkstakingen". Deze eischte hervatting
van den arbeid, alvorens de grieven zouden worden
besproken en toen daaraan Been gevolg werd aegeven,
begon de eerste uitsluitinq op 9 en 10 Mei 1890, Welke
4000 arbeiders omvatte. De uitwerking was de eerste
keer snel. Reeds op 13 Mei werd na 12 weken van
staken de arbeid hervat, vooral op aandringen van
kapelaan Ariens, die daardoor verscheidenen tegen zich in
het harnas joeg. De groei der arbeidersbeweging laat zich
ook afmeten aan den omvang der conflicten. De tweede
uitsluiting, die van 1902, maakte eerst na 5 mnd. staking
een eind aan een conflict, waarbij f 350.000 aan loon
werd gederfd.
De botsing van 1906, die weer tot een uitsluiting
voerde, is gekenmerkt, doordat ze voortkwam uit een
„directe actie" van een aantal throstlerspinners der
spinnerij „Bamshoeve", die door het plotseling neerleggen van den arbeid het geheele arbeidsproces deden
stoppen (37). Het conflict van 1923—'24 was wel het
ernstigste, dat de Enschedesche industrie ooit heeft
doorgemaakt (38). Nadat op 4 Dec. 1922 een loonsver-
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laging van 10 Vo was doorgevoerd, werd in Augustus
wederom door de fabrikanten het alternatief gesteld
loonsverlaging of verlenging van den arbeidstijd. Daar
Been overeenstemming werd bereikt, ofschoon de confessioneele arbeidersgroepen tot eenige overwerkconcessies bereid waren, begon op 29 Oct. 1923 een staking
op de weverij „Kremersmaten", en op 26 Nov. een
uitsluiting, die welds 39 fabrieken en 22.000 arbeiders in
den strijd betrok. Gesteund door de geheele Nederlandsche
vakbeweging werd het voor de arbeiders een principieele strijd tegen het kapitalisme in de Twentsche
katoenindustrie, voor de werkgevers een gezags- naast
een loonkwestie. Eerst den 5den Mei ging een gedeelte der arbeiders weer aan den arbeid, op 23 Juni
gaf ook de moderne groep den strijd op, zonder dat
evenwel het vertrouwen in de kracht der organisatie
was geschokt.
De tijdsruimte tusschen den aanvang der uitsluitingen
en het opheffen der stakingen groeide steeds aan als
een teeken van den toenemenden ernst der conflicten
1890
1902
1906
1915
1923/24

4 dagen
105
15
4
163 „

(ten deele 212 dagen)

Wel zijn de botsingen minder talrijk dan vroeger,
dock in alle opzichten grijpen zij dieper in, ook voor
de fabrikanten, die hun bedrijf maandenlang zien stilstaan.
Dat zij ook de arbeiders economisch drukken bleek
hiervoor reeds uit verschillende verschijnselen. Ook de
Rijkspostspaarbank wijst dit uit. Meer ingelegd dan
terugbetaald werd to Enschede in
1922
1923
1924

-I- f 275.357,78
+ f 55.290,73
— f 180.404,75

1925
1926

+ f 136.562,33
+ f 272.949,46

Uit de Lange geschiedenis van conflicten blijkt wel, dat
de sfeer nog niet aanwezig is, waarin de groepen elkaar
op gelijkwaardigen voet kunnen naderen als medewerkers in
eenzelfde productieproces. De vakvereenigingen klagen
over het stroeve contact met de organisatie der fabri-
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kanten, dat zich hoofdzakelijk bepaalt tot besprekingen
naar aanleiding van door de arbeidersorganisatie geuite
wenschen, de werkgevers spreken van de heerschzucht
en de tirannie der vakvereenigingen, wier eischen h.i.
geen rekening houden met de Internationale mededinging
op de markten. Door dit gebrek aan onderlinge samenwerking bestaat er in Enschede op het oogenblik dan
ook geen algemeene regeling van loonen en werktijden,
vastgelegd in een collectief arbeidscontract. In 1928
kwam er wel een tot stand over 1929 tusschen de R.K.
Werkgeversvereen. en de moderne, R.K. en Chr. arbeidersorganisaties in ons land.
Het valt te begrijpen, dat vooral in de eerste woelige
jaren der vakorganisatie de vrees bestond, dat bij overleg
alleen de ultra's naar voren zouden komen( 39), doch dat
ook de bemiddeling van derden tot beeindiging van een
staking toen en later bij herhaling werd afgewezen,
wijst er we! op, dat nog niet algemeen was het inzicht
van een der fabrikanten, die in 1902 zeide : „Bespreking
geeft beter inzicht in wederzijdsche bedoelingen, neemt
verkeerde voorstellingen en wantrouwen weg. Negeering
kweekt verbittering, kweekt wantrouwen”( 40). En waar
het overleg tot stand kwam, bleef het vaak door hardnekkig vasthouden aan eigen soevereiniteit onvruchtbaar(41 ), wat niet te verwonderen valt, als we een der
fabrikanten hooren uiten(42) : „De sociale kwestie in
ons vak zonder werkloosheid en met behoorlijke loonen,
is vooral een strijd van spaarders en verkwisters, die
niet denken aan hun ouden dag. En waar ge een opeenhooping van arbeiders hebt, vindt ge er altijd, wier
klachten besmettelijk werken."
En nog onlangs meende een hunner, hoewel bij de
vorige staking was gebleken, dat de meerderheid der
arbeiders op langere werktijden weinig gesteld waren
„leder arbeider individueel, dat is mij bekend, wil gaarne
wat langer werken, om zijn levensstandaard te kunnen
verbeteren ; hij mag dat echter nimmer laten blijken of
uitspreken, daar hij anders als Judas wordt uitgekreten”(43).
We molten echter veronderstellen, dat dit een op zich zelf
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staand oordeel is. De verkorting van de werkweek op
1 Januari 1926 van 50 .i op 48 uur, die door het stukloon minder weekloon gaf, en toch niet tot eenige
uiting van protest voerde tegen deze inperking en
daarna de zelfs voor de besturen der vakvereenigingen
eenigermate verrassende verwerping van het voorstel
der fabrikanten om vier dagen vacantie toe te staan,
wits de arbeiders genegen waren om desgewenscht een
beperkt aantal wren over te werken, spreken ook vrij
duidelijk daartegen. De uitspraak bewijst echter wel,
dat de verhouding tusschen fabrikant en vakvereeniging
nog niet algemeen waardeerend is.
Terwij1 de arbeiders zich in den loop der . jaren met
de steeds dieper insnijdende stakingen en uitsluitingen
een zekere mate van erkenning hebben weten te verwerven, staan de fabrikanten nog afzijdiger tegenover
de jonge organisatie der bazen, die van 1919 dagteekent.
Eens de vertrouwensmannen der ondernemers, is hun
organisatie den fabrikanten al zeer onwelkom, in die
mate zelfs, dat een dezer werkgevers niet zonder overdrijving meende, dat zij „nog erger was dan die der
arbeiders." In 1925 verlangde dan ook een der firma's
van haar bazen de onderteekening eener verklaring „geen
lid te zijn of te worden van eenigerlei Vakvereeniging of Bazenvereeniging, of eenige andere vereeniging,
onder welken naam en in welken vorm ook, die hetzij
direct of indirect staat of kan komen te staan (in verband)
tot eenige Vakvereeniging of Bazenvereeniging, of die
als vereeniging beoogt aansluiting onderling, in welken
vorm dit ook mocht zijn.....(44)" Op alle ingekomen
verzoeken tot Hader overleg van de zijde der vakvereeniging werd niet geantwoord en de macht der
firma was groot genoeg, om alle betrokkenen te doen
teekenen, hoewel twee jaar vol loon door den Bond
werd gegarandeerd, indien ontslag volgde door weigering,
deze verklaring of te leggen. Van een ander conflict,
waarin deze groep werd betrokken, vernemen we daarna
in Augustus 1929, toen bij een andere firma een aantal
bazen en kaminhangers den arbeid neerlegden, Welke
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beweging was ontstaan, doordat een baas in een aangelegenheid met een wever zijn inzicht niet kon doorzetten(45).
Valt het dus aan de vakvereenigingen niet gemakkelijk
zich te doen Belden, voor den afzonderlijken arbeider is
dit nog bezwaarlijker. Hij, die in de gevallen, Welke
daartoe aanleiding kunnen geven, de beslissing van den
kantonrechter zou willen inroepen, vreest het gevaar, ontslagen te worden en elders in de Enschedesche textielindustrie niet gemakkelijk werk te vinden.
Door deze machtsverhoudingen is het plan we! eens
opgekomen, tot een productieve arbeidsgemeenschap te
komen met beter arbeidsverhoudingen. Reeds in 1894
werd dit te Haaksbergen getracht, waar een 40-tal
stakers uitgesloten bleven. De mislukking moet behalve veel geld aan kapelaan Arias en een deel van
zijn gezondheid hebben gekost(46). Ook na het conflict,
dat in 1924 eindigde, zijn plannen overwogen om door
de arbeidersbeweging een fabriek te stichten met gunstiger
arbeidsvoorwaarden, dock de moeilijkheid om voor zoo'n
onderneming het kapitaal bijeen te krijgen deed van de
uitvoering afzien.
De verbruikscoaperaties zijn te Enschede beter geslaagd. Reeds van 1872 dagteekent er het eerste plan.
In 1883 had de coop.-Winkel er 160 leden met een
omzet van f 35.000, terwij1 er 21 Vo dividend werd uitgekeerd. Hoewel de Soc. Dem. Bond in zijn verslag
van 1885 de verbruikscooperatie aanbeval als middel,
om in Twente het socialisme te steunen en ook de
Kamer van Kooph. en Fabr. in 1887 de oprichting aanbeval, om goedkoope gebruiksartikelen onder het yolk
te brengen en het koopen op crediet tegen te gaan,
bleek voorloopig van de verdere ontwikkeling weinig.
In 1890 was een der twee bestaande coOperaties zelfs
weer omgezet in een winstgevende vennootschap(47).
Tegenwoordig bezit Enschede volgens het verslag
der Kamer van Kooph. en Fabr. voor Twente over
1928 4 verbruikscoäperaties en 1 coOperatieve bouwvereeniging. De verbruikscoôp. zijn arbeiderscoop., ge-
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splitst naar kerkelijke en politieke richting. De belangrijkste
hiervan is de in 1903 opgerichte „Tot Steun in den
Strijd", d.i. de strijd der „moderne" arbeidersbeweging.
Zij richtte, toen de arbeidersbeweging er onmachtig toe
bleek, het gebouw „Ons Huis" in, dat behalve een cafe
en een Winkel kantoorlokalen en een schouwburgzaal
omvat. Tevens kocht zij als ontspanningsoord „de Lossersche Zandbergen", waarop de modern georganiseerde
arbeiders een vacantiehuis stichtten, terwiji de coOperatie
nog op velerlei andere wijzen, o.a. door 10 Vo der netto
winst of to zonderen voor de arbeidersbeweging, deze
steunt. Op 1 Juli 1928 telde ze 2434 leden, en had ze
over het afgdoopen jaar 1927-'28 op een totalen omzet
van f 1.181.739 een netto winstcijfer van f 78.276.

BESLUIT.
•••••••■••• ■■ •

Reeds de omvang, dien deze studie gaandeweg heeft
gekregen, weerhoudt ons er van, een samenvatting te
geven, zij het ook in korte trekken, van het gansche
ontwikkelingsproces, dat de stad Enschede de laatste
eeuw doormaakte. Op de groote lijn daarin wenschen
we echter nog even te wijzen.
We schreven in de inleiding, dat de geschiedenis van
de ontwikkeling onzer industrie het hevig dramatische
mist, dat elders vaak treft. Vooral in Twente ontbreekt
die trek. Daar viel niet een oud, door keuren en charters
beschermd handwerk, waaruit zij voortkwamen, die
vooral het leergeld betaalden in de periode van industrieele revolutie. In Twente zat een arme bevolking, voor
wie het handwerk veelal slechts aanvulling was, zij het ook
een noodzakelijke, naast den akkerarbeid. Het binnendringen van het moderne bedrijfsleven, dat wijder
marktgebied opende en de eerste toepassing der nieuwe
techniek bracht, deed de welvaart stijgen van den
armen plattelander en de zedelijke gevaren met die voor
de gezondheid, Welke van het industrieele Leven werden
gevreesd, molten ook hier velen aan den lijve hebben
gevoeld, door de langzame ontwikkeling tot den uitsluitenden fabrieksarbeid, die eerst in de 80er jaren der
vorige eeuw snel Naar beslag kreeg, waren die schaduwen
minder omvangrijk dan in de streken, waar de evolutie
het karakter eener massale revolutie had.
De stoommachine, die het landvolk naar de fabrieksstad trok, moge menige door den tijd gewijde verhouding hebben gesloopt en aanvankelijk ook in andere
opzichten als een moker hebben gewerkt tegen veel,
dat waard was, behouden te blijven, voorbijgezien malt
26
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niet worden, dat de toestanden ten plattelande toch
ook veel onbehaaglijks hadden en er de bevolking geen
uitzicht boden, dat verbetering beloofde. De prent in
Liptzins werk, waarop de halfverhongerde huiswever
geen ander verweer kent dan handenwringen en flauwvallen, voorboden van een naderend hongeropstootje,
toont een andere wereld dan het beeld van eenige
duizenden stakende textielarbeiders, die te Enschede in
1924 vergaderden en die na een omstreeks zes maanden
volgehouden en grootendeels verloren strijd den moed
niet verloren hadden.
Daarnaast heeft die groepeering in en om de fabriek
met de toenemende ontwikkeling van organisatie, techniek en intensiteit de materieele welvaart opgevoerd,
al vie! het ook niet steeds gemakkelijk de vruchten te
oogsten en om te behouden wat was verworven. De zooveel betere levensomstandigheden, die daardoor werden
verkregen, molten bij velen nog het meest opvallend
aan den dag treden in de uiterlijkheden der civilisatie,
van een klasse, die geslachten Lang geheel en al opging
in den arbeid en de zorgen voor het bestaan, is niet
te verwachten, dat ze bij de verwerving van betere
arbeidsvoorwaarden die aanstonds op de beste wijze
weet aan te wenden. Waar echter de economische zijden
van het bestaan van zoo groote beteekenis zijn voor
de niet-materieele, moet op den duur de stijgende welvaart ook hierop dieper inwerken.
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3 1 P. E. v. Bemmel, T, A. G. 1927.
39) Tubantia 23 Juli 1926.
39a) Resolution Ridderschap en Steden. 1769, bl, 164.
40) Z. W. Sneller, T. v. Gesch, 1926, bl, 419.
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3)
4)
5)
6)
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14)
15)

16)
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20)
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22)
23)
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'7) Het Fabriekwezen te E. 1860. bl. 17, 26.
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30)
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34) 1, J. Brugmans, t, a, p. bl. 221,
39 Smissaert, t, a, p. bl, 140. Het Fabriekwezen te E. 1860. bl. 26.
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3 1 Smissaert, t, a, p. bl. 141.
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39)
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41) G. K. v, Hogendorp, t, a, p, bl. 193.
42) A. Benthem, t, a. p, 1920. M. 553,
43) Enquete 1890, yr. 2817.
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2) I. H. Crosses en N. Japikse. Handb, Staatk, Gesch, Nederland. 1920
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5) Verslag Gem. Enschede, 1926, M. 7, id, 1927,
6) H. N, ter Veen, De Haarlemmermeer enz, 1925, hi. 165, J. P. Kruyt. De
bevolkin4 der Zaanstreek, Mensch en Maatsch, 1928. bl. 230, C. A,
Verrijn Stuart. Ira, tot de beoef. der Stat. 1910. I bl. 164.
II, De immigratie.
1) A, Benthem, t, a. p. 1920. bl, 404, 523, 527n,
2) J. J. v. Deinse, t, a. p. 1922. bl. 274.
3) A. Benthem, t, a. p. 1920, bl. 550, 555. H. ter Weele, t, a, p, bl, 7, 8,
38, 113,
4) L. v. Nierop, t, a, p, bl. 313, 318,

5) Z. W. Sneller, T. v. Gesch. 1926, bl, 411. C. Elderink, t, a. p. 1924. bl. 287,
°) A. A. v. Meurs, t, a, p. bl, 11 v.v.
7) Ec, hist, Jaarb. 1925, M. 185, H. Salomonson, t, a, p, bl, 8.
8) A. Benthem, t, a. p. 1920, bl. 256.

9) E. H. J, 1925, bl, 175. H, Salomonson, t, a, p, bl. 13.
10) Ov. Almanak voor Oudh, en L. 1836. bl, 114.
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12) J. J. V. Deinse, t, a, p, bl. 152.

13) Enquete 1890. 2de afd. Twente. Verhooren yr, 10501, 12157, 3908.
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door het Friesche Comite van de Volkspartij, 1890-91,
II N. R. Ct, 13 Febr, 1909.
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17) F. Gallon. Inquiries into human faculty etc. Ed. 1919. bl. 200.
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14)
15)
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G. J. ter Kuile, De Familie ter Kuile. 1926. bl, 188.
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Tubantia 16 Oct, 1928.
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15) Tubantia 2 Febr, 1927,
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4) A. Benthem, t, a. p. 1920. hi. 490, 738,
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0) H. ter Weele t, a, p. hi, 44, E, H. J. 1928, bi, 286.
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1) C. T. Stork, ft, a. p. 1888, bl, 29.
2) C. Elderink, t, a. p, 1924. bi, 269.
3) G. K. v, Hogendorp, t, a, p, bl. 144,
4) G. J. ter Kuile, t, a, p. 1926. bl, 171,
5) Z. W. Sneller, T. v, Gesell. 1926, bl, 400.
9 C. Elderink, t, a, p. 1926. bl. 295.
7) Id, id. 1924. M. 270,
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9) E. Hist, Jaarb, 1925, bl. 178, 185, 204, 207,
10) A. Benthem, t, a. p. 1920. hi. 553.
11) Id, id. 215. 221,
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13) Statist, der rijksink. 1928. C. B. v. d, Statistiek,
14) Idem,
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III. Het karakter.
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W. Sombart, t, a, p, 1924, II bl, 870.
A. Shadwell, t, a. p, 1 M. 176,
N. W, Posthumus, Gesch, van de Leidsche lakenind. 1908. I.
Het Fabriekwezen te E. 1860. bl. 20,
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9) H. ter Weele. t. a, p. bl. 6, 13, 23, 51, 69, 120, 104,
10) C. J. Snuif. Het Familieboek der Van Heeks. 1915. bl. 149 en nadere
meded, van den auteur.
11) G. J. ter Kuile. t. a. p. 1926. bl. 47.
12) I, H. Brugmans, t, a, p, 1929, bl, 59.
13) E, Hist. Jaarb. 1916. bl. 114.
14) C. Elderink, t. a, p. 1924, bl, 59 v.v.
15) P. A. S. v. Limburg Brouwer. De Gids. 1860, bl. 620.
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1888. bl. 20. A. Benthem. t, a, p. 1920, bl. 499. v.v.
K. v. K. en F. 1884, A, Benthem, t. a, p. 1920, bL 562,
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21) K. Wiedenfeld t. a, p, bl, 26, 38, J. Wisselink, N, R, Ct, 2 Juli 1929,
22) H. Ford. My life and work. 1924, bL 176. E, H, J. 1928. bl. 288.
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24) K. Wiedenfeld, t, a, p. hi.. 47, 112, 116, 143.
25) A. Shadwell, t, a. p, I bl. 176.
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De Enschedesche Textiel-ind. 1914. bl, 30 v.v., 50 Gedenkb, Vereen,
Ned. Werkg. 1924. bl. 36, 37.
5) Gedenkboek id. bl. 7, 43, v.v.
9 Enquete 1890, y r. 346, A, Benthem, t. a, p, 1920. bl. 473. J, W, Albarda.
't. a, p. hi.. 25.
7) A. Benthem, t, a, p. 1920.bl. 297,
1 C, J, Snuif, t, a. p, 1915. bl. 167, H. Ford, t, a. p, bl, 130.
9) I. Singer, t. a. p. M. 89.
11 A. Benthem, t. a. p. 1920. bl, 377,
1)

V. De samenhoorigheid.
1)

E. H. J. 1925. bl, 187. S. Cramer. t. a. p, 1881. I bl. 131.

2) Enquete 1890, vr. 6361, 6538.
8) H. Boom. t. a. p. 1847. bl. 224, C. Elderink, t, a. p, 1924. hi. 2-3.
4) G, J. ter Kuile. De fam, ter Kuile. 1926. bl. 213.
VI. De landelijke trekkers,
1) C. F. Stork: C. T. Stork enz. 1918 bl, 66.
2) Handl. tot het vloeijen van hooilanden. 1851, bl, 24. uitg. Geld, Mij.
van Landb.
3) Gedenkboek N. Heide Mij. 1913. bl. 18, 14, 58, 121.
4) Alg, 'Verg. N. H. Mij, N. R. Ct. 29 Augs. 1926.
5) A. H. J. Engels. Fabrieksmenschen. 1907. bl. 21, Schetsen v. d. landb.
1912. bl. 389. J. v. Anrooy, t. a, p. bl. 43 v.v.
6) L. v, Nierop, Gids 1913. bl. 85. G. K, v. Hogendorp. t, a, p. bl. 189, 151.
7) Tubantia 24 Augs, 1926.

8)
9)
10)
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A. Benthem, t, a, p, 1920. bl. 132.
C. Elderink, t. a. p. 1924. bl. 129.
C. J. Snuff. t. a. p. 1915. hi. 170,
H. Boom. t. a. p. 1847, bl. 210, 214,
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D. DE ARBEIDERS,
I. De geschooldheid.
1) Th, v. d. Waerden. Geschooldheid en Techniek. 1911. bl. 49, H. de
Man. Der Kampf um die Arbeitsfreude. 1927, 131, 196,
2) Th, v. d. Waerden, t, a. p, bL 56.
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4) Id. id. bl. 132, 349, 354,
5) Id, id. bl. 62, 131, 347.
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17a) De Textielarbeider 29 Sept, 1927,
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2) C. T. Stork, t, a, p, bl. 26,
3) Enquete 1890. vr. 1291.
4) H. Salomonson., t, a. p. M. 9,
5) E. H. J. 1922. bl. 95, 98,
9 I. J. Brugmans, t, a, p, 1929. bl. 105.
7) Het Fabriekwezen te E, 1860. bl. 30.
8) Enquete 1890. Verslag bl. 22. Verh, vr. 4983.
9) Id. Verh. vr. 323, 666, 740, 1082, 2503,
10) A. H. J. Engels, Fabrieksmenschen, 1907, bl. 23. M. J. Brusse, „Katoen".
N. R. Ct, 1912,
11) J. W. Albarda, De Ensch, Textielind, 1914. bl. 46.
12) J. Veltman Gedenkboek Dioc, Bond R.K.W.V. Utrecht, 1923. bl. 207,
11 De Economist. 1920. bl, 289.
14) Ensch, Courant, 20 Febr, 1867,
15) S. Cramer, Volksalm, Mij, tot Nut van 't mg. 1883, bl, 91,
14) Verslag Kamer van K. en F. te E. 1887,
17) Enquete 1890. Verslag bl. 3.
18) Id, Verhooren yr, 3047.
II L. Duprez c.s. t, a. p, 131, 17,
20) J. W. Albarda, De Enschedesche Textielind. 1914. bl. 16.
21) Enquete 1890. vr. 954, 1566, 1920,
22) J. W. Albarda. t, a, p, bl. 17, 45, A. Benthem, t, a, p. 1920, bl, 578.
23) A. Ariens, Die Arbeitsdauer i, d. niederl, Textilind, 1906,
24) Arbeidersleven in Ned. 1908. bl. 50 v.v. Uitgeg. door S.D.A.P, en N.V.V.
25) L. v. Heck, Brochure, 1929. bl, 17.
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1) J. Wisselink, De Vestigingsfact. 1928. bl. 59, 63.
2) Enquete 1890. Verslag bl. 1 en 2. Verhooren vr. 740, 953, 1095, 1908, 2379,
2775, 3220, 3499, 3694,
8) J. Wisselink, t, a, p. 1928. bl, 307,
4) J. Wisselink, t. a. p. 1928. bl, 63, 64, 65, 314, 315.
5) A. l'Houet. Psychol. des Bauerntums. 1905. bl, 104.
6) J. Wisselink, t. a. p. 1928. bl, 219, 220.
7) G. v. Schulze Gaevernitz, Volksw, Studien aus Russland, 1899. bl. 155.
8) S. S. Corona t, a. p. bl. 342,
9) K. Marx, Das Kapital, I bl. 389, sang, bij Th. v. d, Waerden, t, a. p. bl. 9.
1°) Enquete 1890. vr, 619, 675, 1149, 2258, 2269, 2420, 2422, 2478, 2654,
J. Veltman. t, a. p, bl. 20,
") Enquete 1890, vr. 1688, 1880,
12) J. Veltman, t, a. p. 1923, bl, 25.
13) W. v. d. Sluis, De Katoenniiv, in Twente. 1924, bl. 44. (Ook in De Soc,
Gids, 1924).
14) A. H. J. Engels. t. a. p. bl. 22 v.v.
15) B. Lansink, De Staking aan de Stoomsp, Bamshoeve enz. 1906. bl. 9.
16) Tubantia 30 Mei 1929,
1?) E. H. J. 1922. bl. 189.
") De Economist, 1920. bl. 269,
19) H. ter Weele. t. a. p. bl, 41, 75.
Elderink, t. a. p. 1924. bl, 7.
20)
21) J. Wisselink, t. a, p, 1928. bl, 19, 303-318.
22) Enquéte 1890. vr. 2457, 2541, 2878, 3306.
23) J. Wisselink, t, a. p. bl, 308.
IV. De arbeidsvreugde,
1) Th. v. d, Waerd.en, t. a, p. bl, 12.
Villerme, t, a. p, II bl. 222,
2)
G. v. Schulze Gaevernitz. t. a. p. hi. 141,
4) M. J. Brusse. „Katoen". N, R. Ct. 1912,
5) M. Bernays, t. a, p. bl, 190.
0) J. W. Albarda, t, a, p. bl. 20, Tubantia 10 Mei 1928,
7) W. H. Riehl. Die deutsche Arbeit, 1884. bl, 268.
8) H. Ford. t. a. p. 1924. bl. 98, 100, 103.
8a) J, Wisselink, t, a. p. 1928. bl. 63.
9) H, de Man, t, a. p. bl. 229.
Bernays, t. a. p. bl. 189,
10)
11) J. Wisselink, t. a, p. 1928, bl. 220,
12) M. Bernays, t, a. p, bl, 337,
13) H, Munsterberg. Psychol, u. Wirtschaftsleben. 1912. M. 73 v.v.
14) Id. id. bl. 114 v.v., 125.
15) M, Bernays, t. a. p. bl, 38, 46.
1N)
Ford. t, a, p. bl, 111, 130.
17) A. Levenstein, Die Arbeiterfrage. 1912. bl, 61, 68, 75,
18) Paul Giihre, Drie maanden fabrieksarbeider. 1891, M. 65.
19) M. Bernays, t. a. p. bl. 189.
21 M. J. Brusse, t. a. p. 1912. Aangeh. bij J. W. Albarda, t. a. p. bl. 21.
21) J. F. Ankersmit. Arbeiderslevens, z.j. bl, 67,
22) De Ned. Slagerskrant 22 Juni 1928. Gem. Verslag Ensch, 1926.
23) S. Cramer. Volksalm, Mij. tot N. van 't mg. 1883, bl, 90, 99,
24) A, H, J. Engels, t, a. p. bl. 18.
25) Enquéte 1890, vr. 10844, W. H. Vliegen, t. a. p. II bl. 148.

BRONAANWIJZ1NG

417

V, 'Het loon.
') W. H. Riehl, t, a, p. bl. 117.
2) H. W. Heuvel, t, a. p. 1927. bl, 426,
3) S. Liptzin, The weaver in German Literature. 1926, bl. 15,
4) A, Benthem, t, a, p. 1920. bl, 529.
5) H. Schurtz, Valkerkunde, 1903. bl, 75.
°) I. J. Brugmans, t, a. p, 1929, bl. 113 v.v.
7) J. Frost, t, a, p. bl. 237, Th, v. d. Waerden, t, a. p. M. 131n,
8) I. J. Brugmans, t, a, p, bl. 128.
9) I. Singer, I. a, p, bl. 141, 194,
11) W. M. F. Mansvelt, t, a. p, II bl. 17, H. Salomonson, t, a, p. bl. 11, 16,
11) L. v. Nierop. De Gids, 1913, III bl. 105, 317,
12i C. Elderink, t, a, p. 1924, bl, 264,
13 G. K. v, Hogendorp, t, a, p, bl, 189.
14) J. H. Halbertsma, Ov, Alm. 1836. bl. 104, 114,
15) I. J. Brugmans, t, a, p. bl, 114.
18) M, Villerme, t, a. p. I bl. 445.
17) W. M. F, Mansvelt, t, a, p. 1 bl, 300. E. H. J. 1925, Id, 1926, bl. 201.
18) I. J. Brugmans. t, a, p. bl, 124-126, E. H. J, 1922. bl. 108.
H. J. 1922. bl, 214,
19)
2°) C. T. Stork, t, a, p, bl. 86 v.v.
21) Enquete 1890, yr, 1238, 1292,
22) I. J. Brugmans, t, a, p. bl, 121, 126,
23) Th, v. d, Waerden, t, a, p. bl. 145, 349,
24) I, J. 13rugmans, t, a. p. M. 134.
25) Enquete 1890, yr. 1894.
26) Mem. Verslag bl, 9,
27) C. T. Stork, t, a, p. bl, 87.
28) Stat, loonen enz, der volgens Ongevallenwet 1901 verz, werklieden in
de metaalind. in 1910, C, B. Stat. 1914, bl, XL
C. B. Stat. 1927. bl, 492.
29)
29 a) Stat, loonen enz, metaalind, 1910. C, B. Stat. 1914 bl. XCIV.
en Med, afd. H. en N. depart. Arb, H. en N. 1929 no. 3: Loonen
30)
en loonsverh, in Ned, bl. 11, 14, 16, 18, 70,
31) Ongevallenstatistiek 1926. 1 1928. hi. XXXVI. Maandschr, C, B. St. 1928.
bl. 1203.
32) Uitgeg, door het C. B, voor de Statistiek, 1912,
33) De Economist. 1891. bl. 103,
34) A. Weber. Ueber den Standort der Industrien I. 1909. bl. 97.
35) L. Duprez, c.s. t, a, p. bl, 20,
35 a) Zie ook Vliegen, t, a, p. bl, 198.
6 A. Shadwell, t, a, p. II M. 135, Enquete 1890, yr, 1099, 1919, 3507,
37) Tubantia 10 Juni 1913,
38) M. Bernays, t, a, p. bl. 189.
3 1 W. V. d. Sluis. De Katoennijv, in Twente, 1924. bl. 48. (Ook in De Soc,
Gids, 1924). Verslagen en Med, afd. H. en N, 1929, no. 3 bl, 70.
40) J. Wisselink, t, a, p. 1928, bl, 96.
41) J. Wisselink, t, a. p, 1928, bl. 176-182.
42) W
W,. V. d. Sluis, t, a. p. IA. 50,
43) Verslag Kamer van K, en F, to Enschede. 1881,
44) Prov, Zw. en Ov. Ct, 14 Augs, 1926,
45) C. T. Stork, t, a, p. bl. 30, 57, 63, A. Benthem, t, a, p. 1920, bl. 558.
A. Ledeboer, t, a, p. bl, 575-579.
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VI. De vrouwenarbeid,

1) Enquete 1890. Verslag bl, 12. Verhooren, vr. 321, 741,
2) Dir, van den Arbeid, Onderzoek fabrieksarb, geh, vrouwen in Ned.
1911. bl. 5.
3) Id, id. bl. 28.
4) Id, id. bL 37.
3) Id, id. bl. 7.
8) Id, id, bl. 24.
7) Id, id. bl, 34.
8) Id, id. bl. 138, 144, M. Bernays, t, a, p. bl, 221,
9) Enquete 1890. yr. 1937.
10) Gegevens hieromtrent in de Verslagen der K. van K. en F. to E.
1900-1919. Die van de Kamer voor Twente geven die eerst weer over
1924. Zie ook J, W. Albarda, t, a, p. bl. 32.
1 °a) J. Wisselink, t, a, p, 1928. bl, 206.
11) Onderzoek fabrieksarb, t. a, p, bl. 165.
") L. Heyermans, Handl), kennis der beroepsziekten, 1926. I bl, 49.
13) Enquete 1890. Verslag bl. 21.
11 Onderzoek enz, t, a. p. bl. 125, 126,
15) Enquete 1890, vr, 321, 2712,
16) Onderzoek enz, t, a, p. bl. 139.
17) Id. bl. 138.
19 Id. bl,139, 148,
10) Id. bl. 189.
21 Id. bl. 175.
20a) Id. bl. 179.
21) Id, bl. 179, 180, 182,
21a) Id. bl, 182,
2) S. Cramer, Volksalmanak, t, a, p. bl. 90.
2 3)
Enquete 1890. vr, 2712,
24) Tubantia 24 Augs, 1928,
25) S. Cramer. Vragen des Tijds, 1880, Enquete 1890. vr, 1072, 5065,
6) M. Bernays, t, a, p. bl. 227, Zie ook W. H, Vliegen, t, a. p, H bl. 148,
VII. De kinderarbeid.
1) S. S. Coronel, t, a, p. bl. 382.

2) L J. Brugmans, it, a, p. bl, 197.

3) S. Cramer ,Volksalm, t, a, p. bl. 103. I. J, Brugmans, t, a, p. bl, 237,
4) A, Pierson, t, a, p. I bl, 62. II bl, 175.
5) C; Elderink, t, a. p. 1924. bl, 288.
0) G. K. v, Hogendorp, t, a, p. bl. 189.
7) Overijs, Alm. 1836. bl, 106, C. T. Stork. t, a, p. bl. 26, 27, H, W. Heuvel,
Uit den Achterhoek, 1928. bl, 64.
9 De Economist. 1920, bl, 258 v.v,
0) E. H. J. 1922. bl, 95, 96, 98, 107,
19 Id. 1922, bl. 211, 212, I. J. Brugmans, t, a, p, bl, 95, 96,
11) H. Muller Szn, De Nederl, Katoennijv. enz. 1857, bl, 105,
12) Stat. Jaarboek, 1859-'60. 1863. bl. 273.
1$) H, Muller Szn, t, a, p. bl. 116.
14) I. J, Brugmans, t, a, p. bl, 101.
15) Enquete 1890. yr. 741. Verslag id, bl, 12.
16) E. H, J. 1922, bl, 214,
17) E. H. J. 1922. bl. 215,
11 Enquete 1863 Verslag bl, 1492.
19) H. W. A, v. d, Heuvel Rijnders, Beschrijving 25-jarig bestaan van de
Vereen, „De Fabrieksschool". 1891,
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20) Enquete 1890, yr. 1285,
21) I. J, Brugmans, t, a. p, bl, 97.

22) De Economist, 1868. bl. 998.
23) Arbeidersleven in Ned. 1908, bl, 54. Verslag Raad der Gem,
Enschede. 19 April 1927,
24 Tubantia 26 April 1928.
) Enquete 1890, yr. 10849.
25)
VIII. De gezondheid.
1) Mansvelt, t. a. p. I 'bl. 314, 302, E, H. J. 1925, bl. 171.
2) De Economist. 1920. bl, 258 v.v.
3) S. S. Coronel, t. a, p. bl. 277, 290 v.v.
4) L. Heyermans, Handl. kennis der beroepsziekten, 1926. II bl, 143,
J. 1922. bl, 211 v.v.
5) E.
8) Enquete 1863. Verslag bl. 33, 36. E. H. J. 1918. bl. 31,
7) Enquete 1863, bl. 307, 445, 477.
8) Id. bl, 625.
19) Id. bl. 174.
1°) W. H. Vliegen, t. a. p. II bl, 72, 77,
11) Enquete 1890. Verslag bl. 52. Verh. vr. 395, 399, 806, 3877. Zie ook
Onderzoek fabrieksarb, geh, vrouw 1912 pass. en L. Heyermans t, a, p.
bl. 233,
Enquete 1890. vr. 4424,
13) Id. vr, 147, 222,
14) Id. verslag bl. 55.
15)Id. verh. yr. 632.
17) Id. verslag bl. 56.
137,
7) T. a, p, bl, 62 v.v. L, Heyermans, t, a, p. II
18) W. H. Vliegen, t, a. p. II bl, 149.
1 9 J. Wisselink, t. a. p. bl, 314,
20) Het Fabriekwezen to E. 1860, bl. 30,
21) T. a. p. bl. 58.
22) Econ. St. Ber, 17 Nov. 1926.
J, M, Bavinck, De sterfte aan tuberculosis pulmonum in Ned. 1897.
23)
24) J. W. Albarda, t, a, p. hi. 23,
25) Th. v. d, Waerden, t, a, p. bl, 22.
26) L. Heyermans, t. a. p. II bl. 140.
7) P. de Boer en R. Hoogland, Het zwakzinnigenond, en de nazorg, bl,
29, 43. Verg, Gem. Raad Enschede, 16 Juli 1929.
IX. Het gezin,

1) J. Millar. Observ, sur la distinction des rangs dans la soc. (trad, de
l'anglais), 1778, Chap, 112.
2) M. Villerme, t, a. p, I bl, 113.
3) Verslag Raad der Gem, Enschede. 19 Dec, 1927,
4) Tubantia 26 April, 10 Mei 1928,
5) G. K. v. Hogendorp, t. a. 13. bl, 189,
6) Enquete 1890. yr. 3710,
7) S. Cramer, t, a, p, 1883, bl. 92. A. H. J. Engels, t. a, p, 1907, bl, 29.
8) Enquete 1890 vr, 4659,
9) Verslag Raad der Gem. E. 20 Febr, 1928,
Enquete 1890. yr. 1712, 4656. Stemmen tilt Twente. bl, 85.
Enquete 1890. yr. 3897, Verslag Gem, Lonneker, 1925, bl, 91,
11)
12) Zie b.v. J, F, Ankersmit, Arbeiderslevens, bl. 64 v.v.
18) C, J. Snuif. Familieboek der Van Heeks. 1915, bl, 167,
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Enquete 1890, o. a. yr. 3130.
Gem, Verslag Enschede, 1927, Stat, Loop der Bevolking, 1924-1927,
H. W. Methorst, Het Bevolkingsvraagst. in Ned. ,Haagsch Mbl, 1926.
Aangeh, bij S. R. Steinmetz: Der Nachwuchs der Begabten. Z. f. Soc.
Wissensch, 1904,
18) Julius Wolf, Der Geburtenriickgang, 1912. Die neuere Sexualmoral, 1928,
19) S. R. Steinmetz, t, a. p. 1904.

14)
15)
16)
17)

X. De welvaart.

A. Shadwell, t, a, p. I bl, 66, 67, 77, B. S. Rowntree Poverty, 1901,
Overijss, Alm. 1836 bl, 106, 109, 271,
L J, Brugmans, t, a, p. bl. 126, A, Benthem, t, a, p, bl, 254.
M. J. Brusse, „Katoen". N. R, Ct, 1912,
C, Elderink, t, a, p. 1924. bl, 248.
A. H. J, Engels, t, a, p, 1907 bl, 12.
7) S, Cramer, Volksalm, 1883, bl. 88, 99,
1 Enquete 1890. yr, 3010,
Verslagen K. V. K. en F. 1901, 1914,
Enquete 1890, yr, 741, J. W, Albarda, t, a, p„ bl. 11.
11) Tubantia 26 April 1928,
12) S. Cramer. Vragen des Tijds, 1881, bl, 127 v.v.
13) „Waarschuwende cijfers". Ned. Mij. voor Nijv. en H. 1929,
14) Tubantia 19 Dec. 1928.
lb) H. Blink. Mensch en Aarde, 1928. bl. 161,
15a) De Ned, Slagerskrant, 22 Juni 1928,
15b)J. W. Albarda t, a, p. bl, 11.
1N)
ter Weele, t, a, p, bl, 55.
17) Tubantia 10 Mei 1928,
11 A. Shadwell, t, a, p. II bl, 57.
19) C. T. Stork, t, a, p, bl. 91, Enquete 1890, yr. 1301, 1341,
Singer, t, a, p, 1885. bl, 168. A, F. Lange, Die Arbeiterfrage, 1879,
21
bl. 166 v.v.
Deinse, t, a, p, 1922. bl, 390, A. Benthem, t, a, p , 1920, bl. 126.
21) J. J,
22) Enquete 1863 bl, 34.
23) De Fabrieksschool, 1866-1916,
24) Verslag K, v. K. en F. 1877,
25) Enquete 1890. yr. 1419,
26) J, Veltman. t, a. p, bl. 232,
27) Enquete 1890. yr. 10829.
28) Id. yr. 1189, 1192,
1)
2)
3)
4)
5)

XI. De woning.
Hogendorp, t, a, p. bl. 134, 138,
1) G. K.
1 a) C, Elderink, Het geslacht Blijdenstem. 1926, bl. 271. A, Benthem, t, a, p.
1920. bl, 521.
t, a, p, I bl, 7, 120,
2) M.
3) E. Fehrle, Die Germ, des Tacitus, aangeh, in Mensch en Mij, 1927, bl, 58.
4) M. J, Brusse, „Katoen", N. R. Ct, 1912, Enquete 1890. yr, 1248.
5) E, H. J. 1926, bl, 191, 208,
0) Enquete 1890, yr. 22, 23, 310,
7) Id. yr. 20.
8) A. H, Op ten Noort. Enschede in 1913. bl, 30.
9) Enquete 1890, yr. 23, 3328, 4911 Verslag Kamer van K. en F. 1893,
10) A. H, Op ten Noort, t, a, p. bl, 21.
11) Tubantia 13 Febr. 1929,
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12) Verslag der Gem, E. 1927, bl, 51.
Statistiek van Nederland. XXIV 1903, CLX 1911,
13)
14) J. J. V. Deinse, t, a. p, 1922. bl. 367.
15) Enquete 1890. vr, 23, 297, 1248, A, H. Op ten Noort, t. a. P. bl. 30,
15) A, Benthem. 1, a. p. 1920. bl, 244, 266.
17) Enquete 1863. Verslag bl. 491.
19 Enquete 1890. yr. 22, 23,
11 J. Craandijk, t, a, p, bl. 57,
20) Gem, Verslag Enschede. 1924. bl. 42,
21)Ensch, Courant 13 Nov, 1867,
22) Enquete 1890. yr, 3328.
23) A, H. Op ten Noort, 1, a, p. bl, 22.
24) J. W. Albarda, t, a, p. hi. 28.
25) S, Cramer. Volksalm, t, a, p, bl. 83, 89,
28) Enquete 1890. yr. 11261, C. T. Stork, t, a, p. 90, 91,
27) J, Wisselink, t, a. p. 1928, bl, 207,
28) J. Veltman. t, a, p, bi. 240.
21 N, R. Ct, 17 Maart 1929,
31 Tubantia 14 Mei, 1 Juni 1929. Staatsc. no, 91.

XII. De zeden en de zedelijkheid,
G. J. ter Kui1e, De farn. ter Kuile, 1926. bl, 159,
A. Benthem, t, a, p, 1920. bl, 169,
J. Helderman. Overijs, Alm, 1840,
A, Pierson, t, a, p. I bl, 26,
H. Boom. 1, a, p, b1. 104.
Enquete 1890. yr, 7160,
J, J, v. Deinse, t, a. p. 1922. bl, 469, Ensch, Courant 1867 o, a, 13 Febr„
19 Juni, 9 en 16 Oct,
8) H, Boom, t, a, p, 1847. b1, 52,
9) A, Pierson. t, a, p. I 131, 25, 26, H. Boom, t, a. p. 1847. bl, 221 v.v. Een
bijna 70-jarige, t, a. p. Hfdst, 13,
10) H. Boom, 1, a. p, 1847, bl. 215, 219, 220,
"a) Enquete 1890, yr. 5058. .
11) M. Villerme, t, a. p, I bl, 258, II '131. 52, 54. Zie voor de zedelijke toestanden in de Noord-Fransche textielsteden ook: A. J. B. Parent du
Chatelet. De la prostitution dans la vile de Paris. Ed, 1857 II bl. 434,
Villerme, t, a. p. II bl. 60, 61,
12)
13) M, Bernays, t, a, p. b1, 188, 226.
14) De Economist. 1920, bl, 267.
15) E. H, J, 1922 bl. 189,
16) S, S. Coronel, 1, a, p, bl, 373,
17) Verslag Comm. v, Enquete, 1863. bl, 34.
is) Enquete 1890. Verslag b1, 59, 60,
19) Id. Verhooren. yr. 777, 1209, 1210, 1400, 3923,
20) M. J, Brusse, „Katoen u. N. R. Ct, 1912,
21) Dir, van den Arbeid, Onderzoek fabrieksarb, geh. vrouw 1911 bl, 31 v.v,
22) Geg, Gem. Enschede, Jaarcijfers voor Ned, 1928, Jaarb, Stat, Bureau
Gem. 's-Gravenhage 1924-'25.
23) J. v. Anrooy, t, a, p. bi. 26.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

XIII. Het alcoholisme.
1) H. Boom, t, a. p. 1847 bl, 1%, Jaarb, prov. Ov, 1838 bl. 73. J. J, v, Deinse,
t, a, p. 1922, bl, 378.
2) A, Benthem, t, a. p, 1920. bl. 220, 259,
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Enquete 1890. yr. 59, 1123, 3921,
G. Brom, De Nieuwe Kruistocht, 1909. bl, 35.
Enquete 1890. vr, 4997-4998. Verslag Arb, Insp. 7de afd. 19031'04. bl. 127.
Enquete 1890, yr. 8337.
L. Duprez, c.s, t, a, p. bl, 17,
Enquete 1890. vr, 2333, 2424,
M. Villerma, t, a, p, 1 bl. 105.
S. Cramer, Volksalm, t, a, p. bl. 91.
L, Heyermans. Handl. kennis der beroepsziekten. 1926, I bl 34,
W. A. Bonger, Criminalita et condit, aeon. 1905. bl. 419.
Enquete 1890. vr, 11477,
Centr, Verslag Arb, Insp, 1923,
G. Brom, t, a, p. bl, 11, 36,

XIV. De geestelijke ontwikkeling.
A. Pierson, t, a, p. bl, 174,
C. Elderink, t, a. p. 1924. bl, 3.
A. C. W. Staring, De Aardkunde van Twenthe, 1845. bl. 10,
I. J. Brugmans, t, a. p. 1929. bl, 59. C. Elderink, t, a. p. 1924. bl. 35.
C. Elderink t, a, p. 1924. bl. 3, 13, 16.
9 H. Boom, t, a, p, 1847, bl, 55. C. F. Stork, C. T. Stork enz. 1918. bl, 65.
7) Levensber, Mij, Ned, Letterkunde, 1913. bl, 80,
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