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4 ‘Elke sufferd kon geld verdienen’: heroriëntatie van de Twentse tex-
tielindustrie 
Voor de Nederlandse economie als geheel is de textielindustrie jarenlang buitengewoon belang-
rijk geweest, ook al is dat in de 21ste eeuw wellicht moeilijk voorstelbaar. Zij was tot 1950 de 
vierde bedrijfstak en het is zinvol om hier kort bij stil te staan; zeker ook in het licht van de in-
eenstorting ervan in de jaren zestig, als gevolg waarvan er in Nederland vrijwel geen textielin-
dustrie meer is overgebleven. In deze bedrijfstak worden diverse soorten grondstof verwerkt. In 
Twente overheerste de katoen, aangevuld door groeiende hoeveelheden kunststofvezels, m.n. 
rayon. Een ander belangrijk centrum voor de verwerking van katoen was Helmond en zijn om-
geving. In Tilburg en omgeving was wol de overheersende grondstof. 
 
Tabel 3 Relatieve omvang van de verschillende bedrijfstakken: nominale bruto toegevoegde waar-

de (marktprijzen) in procenten van het totaal 
 1913 1921 1938 1950 1960 
Voedings- en genotmiddelenindustrie 35,0 24,2 35,9 21,2 20,8 
Textielindustrie 11,1 10,5 7,8 11,8 6,2 
Kledingindustrie 9,5 12,8 8,3 5,5 3,4 
Leder- en schoenindustrie 3,7 2,9 2,5 3,2 2,3 
Hout- en meubelindustrie 6,2 5,6 3,2 4,0 3,1 
Papierindustrie 1,5 1,2 2,5 2,6 3,1 
Grafische industrie, uitgeverijen 3,3 5,6 4,6 5,0 4,8 
Aardolie- en chemische industrie 2,2 5,1 5,7 11,9 15,5 
Bouwmaterialenindustrie 4,7 4,8 3,0 3,5 3,7 
Metaalindustrie 20,5 25,4 25,2 27,9 34,2 
Overige industrie 2,7 1,9 1,3 3,4 2,9 

Totaal 100 100 100 100 100 
Bron: H.J. de Jong, De Nederlandse industrie 1913-1965, een vergelijkende analyse op basis van de productiestatis-
tieken, Amsterdam 1999, p. 10. 
 

Een interessante graadmeter voor het belang van de textielindustrie voor de Nederlandse eco-
nomie geeft het verloop binnen de “top-100-bedrijven” van de Nederlandse industrie (zie Tabel 
4). In 1913 telde de top-100 zeven (Twentse) textielondernemingen en stond één van hen op de 
3e plaats, in 1930 was de hoogste notering een 13e plaats en in 1950 vinden we het hoogst geno-
teerde textielconcern, Ten Cate, terug op plaats 18 (niet lang nadien zou dit bedrijf overigens 
fuseren met het bedrijf op plaats 25). 
Een blik op deze tabel geeft geen helder beeld van de omvang en invloed van de genoemde 
textielondernemingen, evenmin als de opsomming in Bijlage II. Er was in de loop van de jaren 
een vrijwel niet te ontwarren kluwen van relaties tussen bedrijven ontstaan, door overname van 
bestaande bedrijven, door het oprichten van nieuwe bedrijven om alle zoons een “eigen” bedrijf 
te geven enz. Om enkele voorbeelden te noemen: de familie Blijdenstein was niet alleen eige-
naar van Blijdenstein & Co, maar ook van de Katoenspinnerij Bamshoeve. De firmanten van 
Van Heek & Co waren commanditair vennoot van Ter Horst in Rijssen; Rigtersbleek behoorde 
tot de bezittingen van de familie Van Heek, evenals Schuttersveld, de Boekelosche Stoom-
bleekerij, Confectiefabriek P.J. Blom en L. van Heek & Zonen. De Spinnerij Roombeek en N.J. 
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Menko waren eigendom van de familie Menko en vormden zo eveneens een grote onderne-
ming.155 
 

Tabel 4 Twents-Gelderse textielondernemingen in de top 100 van de Nederlandse industrie 
 1913 1930 1950 Balanstotaal x 

ƒ1.000 in 1950 
H. ten Cate Hzn & Co - 49 18 51.050 
Koninklijke Stoomweverij 85 59 25 34.762 
Van Heek & Co 3 13 41 22.424 
H.P. Gelderman & Zonen 22 37 [50]  [18.547] 
Stoom-Spinnerijen en -Weverijen v/h S.J. Spanjaard 41 51 52 17.415 
Koninklijke Nederlandsche Katoenspinnerij - -  69 13.451 
Blijdenstein & Co 48 91 -   
Twentsche Stoombleekerij - 96 -  
Koninklijke Weefgoederenfabriek v/h C.T. Stork & Co 59 - -  
Hengelosche Bontweverij 84 - -  

Bron: E.S.A. Bloemen, A.W. Fransen, J. Kok, J.L. van Zanden, De vermogensontwikkeling van Nederlands grootste 
industriële bedrijven, 1913-1950, in: Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek, Jrg. 10 (1993), p. 133-

160.156 
 

De textielindustrie was als katoenverwerkende industrie sterk geconcentreerd in Twente, waar 
zij vele jaren – met Hengelo als uitzondering – de overheersende bedrijfstak is geweest. Binnen 
Twente was Enschede de textielstad bij uitstek. De dominante positie van de Twents/Achter-
hoekse industrie was nog groter dan het aantal bedrijven aangeeft, omdat de productiecapaciteit 
per bedrijf er over het algemeen aanzienlijk hoger lag dan in de rest van het land. Zo was in 
1949 84,2% van de totale Nederlandse weefcapaciteit in Twente en de Achterhoek geïnstal-
leerd.157 Het was een bedrijfstak met een felle internationale concurrentie en met smalle mar-
ges. De eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog vormden evenwel een wereld van verschil met 
de voorgaande vijftien jaar. Heel Nederland, heel Europa had een schreeuwend tekort aan tex-
tiel. Om die reden is de wat badinerend geformuleerde terugblik − elke sufferd kan geld verdie-
nen − van de oud-secretaris van de fabrikantenverenigingen Th. Enklaar te beschouwen als een 
correcte inschatting van de mogelijkheden − voor ondernemers.158 
 

                                                 
155 Willink, Textielbaronnen, heeft hiertoe een poging gedaan. Ik ontleen genoemde gegevens aan hem. 
156 Het getal in de kolom van de diverse jaren geeft de ranking binnen de top-100 aan. Wanneer een bedrijf niet in de top-100 
voorkwam is dat aangegeven met een -. De namen van de bedrijven zijn genoteerd zoals van toepassing in 1950. 
De auteurs van De vermogensontwikkeling noemen niet Van Heek & Co maar Gebr. Van Heek Schuttersveld. Dit moet op een ver-
gissing berusten, omdat Van Heek & Co verreweg de belangrijkste textielonderneming was en aanmerkelijk groter dan Schutters-
veld. De vermelde en aan Schuttersveld toegeschreven balanstotalen in de jaren 1913, 1930 en 1950 zijn gelijk aan die van Van 
Heek & Co; zie Van Schelven, Onderneming en familisme, p. 155, 168. Het balanstotaal van de KSW over het boekjaar 1949/50 
bedroeg volgens het jaarverslag van dit bedrijf ƒ14.627.069,74. Waarschijnlijk hebben de auteurs aan het balanstotaal van de KSW 
in 1950 ook het balanstotaal van de Stoomspinnerij te Nijverdal NV, een volle dochter van de KSW, toegevoegd. In de balans zoals 
vermeld in het jaarverslag is alleen een vordering op deze dochteronderneming van ƒ23.113,07 opgenomen. Aan H.P. Gelderman & 
Zn. wordt niet helemaal recht gedaan: in het overzicht van 1950 komt het bedrijf niet meer voor, hoewel daar op basis van het 
balanstotaal ( in 1950 ƒ18.547.000, goed voor een 50ste plaats) alle reden toe was, zie E.J. Fischer, J.L.J.M. van Gerwen, H.J.M. 
Winkelman, Bestemming Semarang. Geschiedenis van de textielfabrikanten Gelderman in Oldenzaal 1817-1970, Oldenzaal 1991, 
p. 349. 
157 G.W. Reitsma, Economische ontwikkeling in de katoenindustrie (van 1918 tot heden), Leiden 1957, p. III-13, 16a, 17. 
158 F. van Waarden, B. de Vroom, J. Laurier, Fabriekslevens. Persoonlijke geschiedenissen van arbeiders, fabrikanten, managers 
en andere betrokkenen uit de Twentse textielindustrie, Zutphen 1987, p. 179. 
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Tabel 5 Aantal katoenfabrieken in Nederland en Twente/Achterhoek en het relatieve aandeel van 
de Twentse ondernemingen in Nederland in 1949 

 
 

Single 
spinner 

Spin-
wever 

Single 
wever 

Enschede en Lonneker 6 5 18 
Hengelo en Borne 1 1 2 
Almelo 1 1 3 
Overig Twente 2 1 10 
Gelderse Achterhoek 0 1 10 
Totaal in Twente en 
Achterhoek 

10 9 43 

Overig Nederland 3 6 37 
Twente en Achterhoek in 
% van Nederland 

77% 60% 54% 

Enschede in % van Ne-
derland 

46% 33% 23% 

Enschede in % van 
Twente en Achterhoek 

60% 56% 42% 

Bron: G.W. Reitsma, Economische ontwikkeling in de katoenindustrie (van 1918 tot heden), Leiden 1957, p. III-16a. 
 
Eind jaren dertig had het Rijksbureau voor Textiel, in nauwe samenwerking met Twentse be-
drijven, voorraden ruwe katoen en garens laten aanleggen. Als gevolg hiervan beschikte de 
industrie bij het begin van de Duitse bezetting over een voorraad van 24.475 ton katoen en 
10.587 ton katoenen garen, geheel gefinancierd door de fabrikanten zelf. Dit beleid van aanleg-
gen van strategische hoeveelheden grondstoffen had de regering voor alle bedrijfstakken laten 
uitvoeren door de diverse Rijksinkoopbureaus. Een groot deel van deze voorraden werd in 1940 
en 1941 gebruikt om grote Duitse textielorders af te werken. De bedrijven die deze orders heb-
ben uitgevoerd, behaalden er een aanzienlijk rendement op. Daarnaast werd een deel van de 
aangelegde voorraad, een kleine 5.000 ton, onder dwang verkocht. De fabrikanten kregen er 
goed voor betaald, maar de hoeveelheid katoen die beschikbaar was voor binnenlandse con-
sumptie, was binnen een jaar na de Duitse inval teruggelopen tot 25% van het vooroorlogse 
verbruik. Vanaf 1942 schommelde het verbruik rond de 15% van het vooroorlogse en zo be-
landde de textielvoorziening voor de bevolking op een deplorabel niveau.  
Deze schaarste creëerde na de bevrijding een enorme inhaalvraag. 18% Van de gezinnen in het 
westen van Nederland had op dat moment niet meer dan één deken per persoon en 43% niet 
meer dan één laken per persoon. De helft van de gezinnen had maar één handdoek per persoon. 
In gezinnen met een inkomen van minder dan ƒ3.000 per jaar hadden mannen en vrouwen ge-
middeld niet meer dan één à twee stel ondergoed. Kinderen hadden meestal nog minder onder-
goed.159 De gigantische vraag naar textiel maakte het tevens tot een politiek en sociaal drukmid-
del. Zoals we nog zullen zien moesten de textielfabrikanten grote hoeveelheden textiel verstrek-
ken om aan personeel te komen en om personeel vast te houden. Maar ook elders vormde textiel 
‘de meest onmiddellijke macht die men zich kan denken. Voor geld was noch de Javaan noch 
de mijnwerker van Limburg bereid te werken. Voor textiel wel.’ Zo werd textiel in de eerste 

                                                 
159 De hoeveelheid katoen die is aangekocht, was voldoende voor een periode van 5 à 6 maanden. C.N.F. Swarttouw, De ontwikke-
ling van de textielindustrie, de confectie-industrie en den textielhandel, alsmede de textielvoorziening van Nederland gedurende den 
bezettingstijd 1940-1945, Amsterdam 1947. Diss. Rotterdam, p. 31, 49; Th.A. van der Spil, Prof.Dr. J. Wisselink, zijn leven – zijn 
werk, in: Opstellenbundel ter huldiging van Prof. Dr. J. Wisselink, hem aangeboden op 20 october 1960, Haarlem 1960, p. 183-184; 
Klemann, Nederland 1938-1948, p. 234-235, 246, 483. Zie ook Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 405-408. 
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periode een “inducement good”, zoals het begrip al snel werd gemunt, een hulpmiddel om men-
sen aan het werk te krijgen. Het droeg er, vanuit het perspectief van de textielfabrikanten, in 
ieder geval in hoge mate toe bij dat zij ‘een seller’s market’ te bedienen hadden: ze konden alles 
kwijt.160 
Over het algemeen kiezen bedrijven in hun jaarverslagen voor terughoudende formuleringen 
wanneer zij terugblikken op omzet en winst. De bewoordingen die zij in deze periode kozen, 
spreken boekdelen. Spanjaard schreef in zijn verslag over 1946: ‘Ingevolge de heersende tex-
tielnood baarde de verkoop onzer fabrikaten in het afgelopen jaar geen zorgen. Bij voldoende 
aanwezigheid van grondstoffen en energie, werd de productie en daarmee de omzet slechts ge-
limiteerd door een tekort aan arbeiders.’161 
 

Het merendeel van de fabrieken en machines had de oorlog redelijk tot goed doorstaan. De tex-
tielindustrie was grotendeels gevrijwaard gebleven van het in beslag nemen of vernielen van 
machines, zodat hier geen belemmering lag voor het hervatten van de productie. Volgens ma-
joor Pierson van het MG in Enschede was in die plaats hooguit 20% van de spincapaciteit ver-
nield en was het verlies aan weefcapaciteit nog beperkter. De spin- en weefcapaciteit in de Ne-
derlandse textielindustrie bij de bevrijding komt in onderstaande tabel duidelijk naar voren. 
Grotendeels als gevolg van fors achterstallig onderhoud was een deel niet bruikbaar. Doordat 
reserve-onderdelen niet of nauwelijks te krijgen waren geweest − veel machines waren afkom-
stig uit de VS en Engeland − had men tijdens de oorlog defecte machines vaak gerepareerd door 
onderdelen uit niet gebruikte machines te halen; verder was de langdurige stilstand niet bepaald 
bevorderlijk geweest voor het mechanische gedeelte van de machines.162 
 

Tabel 6 Productiecapaciteit van de Nederlandse katoen-, rayon- en linnenindustrie, 1939-1948 
 Ringspillen Weefgetouwen 
1939  48.720 
1940 1.133.075  
1945 1.016.491 42.058 
1948 1.050.772 47.562 

Bron: H.D. Nijhuis, De structurele ontwikkeling van de Nederlandse katoen-, rayon- en linnenindustrie, Arnhem 1950, p. 
110. 
 

Al trad er in de loop van de tijd geleidelijk wel een zekere verbetering in, de moeilijkheden om 
het machinepark draaiende te houden bleven enorm. Dit leidde er uiteindelijk toe dat in de win-

                                                 
160 B.W. Kranenburg, Het staatkundig aspect van de textielindustrie, in: Opstellenbundel ter huldiging van Wisselink, p. 65; De 
Haan, a.w., p. 273. Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 295, wijst er op dat de kledingnood van veel werkloze textielarbeiders in 
Enschede al dateerde van ver vóór de oorlog. 
161 NV Stoomspinnerijen en -weverijen v/h S.J. Spanjaard, Verslag over het boekjaar 1946. 
Helaas heb ik van slechts enkele ondernemingen jaarverslagen gevonden; die waren allemaal uitgesproken positief. De KNKS bij-
voorbeeld schreef in haar jaarverslag over 1948: ‘De vraag naar garens was ook in 1948 bijzonder groot, zodat de afzet geen moei-
lijkheden opleverde.’ De KSW noteerde in haar verslag over 1948/49: ‘Op de binnenlandse markt overtrof de vraag nog steeds het 
aanbod. Toch is ook hier de grote schaarste – enkele artikelen uitgezonderd – sterk afgenomen. Wij streefden ernaar onze binnen-
landse afnemers zo goed mogelijk te bedienen zonder daarbij onze exportbelangen uit het oog te verliezen. Over het algemeen 
konden wij onze productie zonder al te grote moeilijkheden verkopen; wij konden dan ook de capaciteit, waarop onze fabrieken bij 
het begin van het boekjaar werkten, het gehele jaar door handhaven. Verkoopprijzen waren in doorsnee bevredigend, waardoor een 
gunstig resultaat over het afgelopen boekjaar verkregen kon worden.’ 
162 Rapport van H. Pierson aan Chef Staf MG over de periode 3 april tot 15 juli 1945, 15 juli 1945 (DMC Enschede, 1); H.D. 
Nijhuis, De structurele ontwikkeling van de Nederlandse katoen-, rayon- en linnenindustrie, Arnhem 1950, Diss. Rotterdam, p. 107-
108, 110; Reitsma, a.w., p. V-43. 
De selfactorspillen zijn in de tabel buiten beschouwing gelaten; dit waren er in 1948 in geheel Nederland circa 134.000. Nijhuis, 
a.w., p. 126. 



 

 
 
 

73

ter van 1947/48 de directies van 14 Twentse textielfabrieken, met in totaal circa 12.500 arbei-
ders (38% van het totale aantal arbeiders in de georganiseerde textielindustrie, zie Tabel 14), 
besloten om gezamenlijk actie te ondernemen. Dit resulteerde in de oprichting op 19 mei 1948 
van het Syndicaat Centrale Reparatiedienst Twenthe. 
In opdacht van het Syndicaat werd een onderzoek ingesteld naar de wijze waarop met defecte 
machines en de reparatie ervan werd omgegaan. Het bleek niet gebruikelijk te zijn om bij een 
defect na te gaan wat daarvan de oorzaak was, met als gevolg dat deze doorgaans niet werd 
weggenomen. Het was dan ook al ras duidelijk dat een onderhoudsdienst noodzakelijk was. 
Waar reparatie gericht is op het zo snel mogelijk weer productief laten draaien van een machi-
ne, is een onderhoudsdienst juist gericht op het door periodiek en gepland onderhoud in stan-
daardconditie terugbrengen en houden van de machines. Verder verzamelt een onderhouds-
dienst statistische gegevens van geconstateerde afwijkingen, waarmee gezocht kan worden naar 
een dusdanige verandering in de constructie van de machine dat de afwijking zich in beperktere 
mate zal voordoen. Men realiseerde zich dat het instellen van een onderhoudsdienst voor de 
textielindustrie iets ongekends was en ‘dat de productiemensen de neiging hebben om in de 
eerste plaats de productie verzorgd te willen zien en desnoods het machinepark daaraan op te 
offeren’. Het was niet bekend hoeveel de ondernemingen per jaar kwijt waren aan reparatie van 
hun machinepark. Geen enkel lid van het syndicaat had hierover een eigen berekening opgezet, 
wat typerend mag worden genoemd voor de traditionele manier van werken. Evenmin was be-
kend, maar in feite ook moeilijk in bedragen uit te drukken, ‘wat een onverwacht productiever-
lies meer kost dan een verwacht en in overleg bepaald productieverlies volgens het systeem van 
een onderhoudsdienst.’ 
Naast de technische problemen met het machinepark − dat voor de gehele Twentse textielindu-
strie een kapitaal van circa ƒ275 miljoen vertegenwoordigde − realiseerden de fabrikanten zich 
gaandeweg dat systematisch onderhoud ook om een geheel andere reden niet langer mocht 
worden uitgesteld. E.H. Greve, de auteur van het rapport, schrijft hierover: ‘Voor de dertiger 
jaren was er een mogelijkheid voor de textielindustrie in Twenthe om goedkope textielgoederen 
in zo grote kwantiteiten te fabriceren en veelal te exporteren, dat daarin een bestaansmogelijk-
heid gelegen was. Alle tekenen wijzen erop, dat deze mogelijkheid niet terugkomt. Een steeds 
toenemend deel der textielproductie in Twenthe dient te worden omgeschakeld naar goederen 
van hoge en zeer hoge kwaliteit. Deze omschakeling kan alleen worden volbracht met een ma-
chinepark dat in topconditie gebracht en gehouden wordt.’ Dit kon niet worden opgelost door 
het aantal reparatiemonteurs te vergroten, maar vergde een onderhoudsdienst.163 
 
Naar eigen zeggen was het machinepark van bijvoorbeeld Baurichter bij de bevrijding ‘nog 
geheel bedrijfsklaar’. Ook de fabrieken van Gelderman waren, ‘met uitzondering van eenige 
glasschade e.d., volkomen onbeschadigd uit den oorlog gekomen’. De fabrieksgebouwen van 
Van Heek & Co waren ‘geheel gespaard gebleven’ op beperkte schade door brandbommen na 
en ook de Stoomweverij Nijverheid en de Ramie Union kwamen ‘grotendeels intact’ uit de oor-

                                                 
163 E.H. Greve, Rapport over de vakopleiding van onderhoudsmonteurs voor de textielindustrie in Twenthe, 1949 (KNKS, 1401). 
Cursief van schr. 
In §12.3 ga ik in op het ontstaan van de Stichting Aanzien Textielvak die ontstond vanuit het inzicht dat het noodzakelijk was goed 
opgeleide en gemotiveerde arbeiders te hebben die kwalitatief hoogwaardige producten konden maken. In 1951 ging het Syndicaat 
over in de Stichting Centrale Onderhoudsdienst voor de Textielindustrie in Twente (SCOTT), die tot doel had ‘het stimuleren en 
organiseren van een doelmatige en verantwoorde onderhoudsdienst in de bij de stichting aangesloten bedrijven’. Zie: Reitsma, a.w., 
p. V-43. 
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log. H. Willink & Co en De Batavier in Winterswijk hadden ‘de oorlog goed doorstaan’.164 In 
§3.1 heb ik de mij bekende voorbeelden genoemd van textielfabrieken die schade hebben gele-
den. Uit het bronnenmateriaal is geen andere informatie naar voren gekomen die tot nuancering 
van dit beeld aanleiding geeft. 
Al met al lijkt de situatie in Twente een bevestiging te zijn van de conclusie van H.J. de Jong 
dat het Nederlandse productieapparaat weliswaar te lijden heeft gehad van oorlog en bezetting, 
‘maar de populaire voorstelling als zou het land na de oorlog in puin hebben gelegen, is op zijn 
zachtst gezegd misleidend’.165 Klemann komt tot eenzelfde slotsom, waar hij er op wijst dat er 
weliswaar in de periode van september 1944 tot de bevrijding in mei 1945 confiscaties en ver-
nielingen hebben plaatsgevonden, maar dat de textielindustrie hieraan goeddeels is ontkomen. 
‘Om een snel herstel mogelijk te maken, was slechts aanvoer van grondstoffen en steenkool 
nodig.’166 De textielindustrie had in feite al sinds de barre winter van 1941/42 te kampen met 
een tekort aan steenkool. In de oorlog had dit tot gevolg gehad dat alleen bedrijven die nog aan 
Duitse orders werkten, steenkolen kregen toegewezen en dat vele andere bedrijven werden ge-
sloten.167 
 

Her en der beschikten sommige bedrijven bij de bevrijding nog over grondstoffen, maar gebrek 
aan brandstof maakte het veelal onmogelijk om de productie op gang te brengen. In april gaf 
een drietal Almelose bedrijven, Fa. Stellema, Fa. Scholl, Engberts & Scholten en Fa. Teutelink 
& Co aan te beschikken over grondstoffen om ondergoed, luiers, verbandgaas e.d. te produce-
ren  ̶  goederen waar de Nederlandse bevolking om zat te springen  ̶  maar ze hadden geen 
stroom voor hun machines. De Stoomspinnerij “Twenthe” vroeg begin juni om 200 liter diesel-
olie per week en na enkele weken zegde het MG dit toe. Het bedrijf kon zo een noodaggregaat 
aandrijven en garen spinnen voor weefsels, waar men in de Limburgse mijnen grote behoefte 
aan had. Als bijkomend effect stonden er minder arbeiders op wachtgeld. Op 19 juli kreeg de 
Stoomspinnerij “Twenthe” als eerste bedrijf in Almelo nieuwe ruwe katoen. Deze was afkom-
stig uit Brazilië en werd met een legertruck uit Antwerpen aangevoerd. Jansen & Tilanus in 
Vriezenveen vroeg op 17 april vergunning om de weverij weer aan te zetten. Het bedrijf had 
vanaf september 1944 stil gelegen, maar had voldoende kettinggarens en kolen om een aantal 
weken te kunnen weven. Bij de Bamshoeve en Ten Cate lag nog inslaggaren dat ze goed kon-
den gebruiken.168 De PMC van Overijssel, Verhoeff, rapporteerde in mei aan Kruls dat door het 

                                                 
164 Fischer, Bestemming Semarang, p. 233-234; Brief W.J.M. Baurichter, weverij en bleekerij aan het MG, 13 mei 1945 (DMC 
Enschede, 58); Van Schelven, Onderneming en familisme, p. 103; De Haan, a.w., p. 17; De Jager, a.w., maakt geen melding van 
enigerlei beschadiging van gebouwen of machines bij de KSW of Ten Cate; B. Willink, Heren van de stoom. De Willinks, Winters-
wijk en het Twents-Gelders industrieel patriciaat 1680-1980, Zutphen 2006, p. 268, 271. 
Baurichter beschikte blijkens genoemde brief bovendien nog over 1.000 kg kettinggaren en 400 kg. inslaggaren. Bij de Bamshoeve 
lag ook nog 5.000 kg. ketting- en inslaggaren die eigendom was van Baurichter; bij Gelderman waren in de oorlog alle voorraden 
weggehaald. 
165 H.J. de Jong, De Nederlandse industrie 1913-1965, een vergelijkende analyse op basis van de productiestatistieken, Amster-
dam 1999, p. 332. 
166 Klemann, Nederland 1938-1948, p. 290, 293. 
167 Klemann, Nederland 1938-1948, p. 79; A. Kraal, Gedoofde vuren. Economische beschouwingen over stilgelegde bedrijven. 's-
Gravenhage 1947, p. 52-53, spreekt over in totaal 193 stilgelegde textielbedrijven in de jaren 1942 t/m 1944, met in totaal 11.195 
personeelsleden. Kraal maakt in zijn studie geen onderscheid tussen de katoen- en wollenstoffenindustrie, zodat uit zijn cijfers niet 
valt op te maken hoeveel bedrijven in Twente werden getroffen. Verder wijzen de door hem genoemde cijfers er op dat het vooral 
kleinere bedrijven waren die werden gesloten. 
168 Brief K.F.B. Haal, van het Rijksbureau voor Textiel, afd. Almelo, 20 april 1945, aan de DMC Almelo (DMC Almelo, 62). In 
een rapport van Kapt. F.J.W. Gijzels, 11 april 1945 (DMC Enschede, 1) is eveneens sprake ‘eenige voorraden grondstoffen’ voor de 
textielindustrie; brief Stoomspinnerij “Twenthe” aan de DMC Almelo, 4 juni 1945 (DMC Almelo, 62); brief Stoomspinnerij 
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gebrek aan kolen voor de elektriciteitsvoorziening het economisch herstel in Overijssel en in het 
bijzonder in Twente zich ‘vrij somber’ liet aanzien. Hij was in druk overleg over mogelijkheden 
om olie uit Schoonebeek of aardgas uit Bentheim in Duitsland als vervanging voor kolen te 
kunnen gebruiken.169 Het Twentsch Kolensyndicaat, een samenwerkingsverband van een groot 
aantal Twentse bedrijven dat vanaf de oprichting in 1930 voor de aangesloten leden prijsonder-
handelingen voerde met kolenleveranciers, meldde in juli bij monde van voorzitter J. Gelder-
man dat naar verwachting op zijn vroegst in augustus, als het Juliana-kanaal en de Maas weer 
bevaarbaar zouden zijn, de aanvoer van kolen zou kunnen worden hervat.170 Op verzoek van 
het MG vertrok E. Gorter van Ten Cate eind april, begin mei naar Engeland om er grondstoffen 
voor Twente te verwerven.171 
 
In juni 1945 was de energievoorziening nog steeds ‘de kwestie, waar alles op vast zit (…) de 
“bottle neck”’. Begin augustus was de maandelijkse hoeveelheid stroom die voor de textielin-
dustrie beschikbaar was, opgelopen tot 7 miljoen kWh per maand.172 Eind augustus kwamen 
grote hoeveelheden katoen beschikbaar. Maar nu bleek de opslag ervan grote problemen op te 
leveren, doordat geallieerde troepen onder meer de spinnerijen Blijdenstein, Tubantia en Bams-
hoeve in Enschede en de Stoomspinnerij Nijverdal nog in gebruik hadden, alsmede het katoen-
veem en de havenloods in Enschede. In Twente werd gezocht naar opslagcapaciteit voor ruim 
100.000 balen katoen en er was op dat moment ruimte voor slechts 33.000 balen. Pas in oktober 
begon de aanvoer van brandstoffen regelmatig te worden.173 
 
Met het beschikbaar komen van brand- en grondstoffen kwam de industrie aan het eind van 
1945 langzaam weer op gang. De groei van de productie verliep zeer geleidelijk. Als oorzaken 
hiervoor heb ik al genoemd de traag op gang komende brandstof- en grondstoffenvoorziening 
en de technische staat van het machinepark. Bij de Stoomweverij Nijverheid bijvoorbeeld 
kwam de productie in 1945 nauwelijks op gang ‘door een groot gebrek aan brandstof – de om-
zet bedroeg minder dan twee ton. Maar vanaf 1946 was er sprake van een snel stijgende lijn.’174 
De Twentsche Stoombleekerij in Goor heeft na het bombardement van 30 maart 1945 de rest 
van het jaar stil gelegen. Ook toen de schade in december voldoende was hersteld, kreeg het 
bedrijf geen steenkolen toegewezen, zodat de blekerij pas in de loop van 1946 het werk kon 
hervatten. Het bedrijf schakelde over op stookolie en kon daarmee het verlies van bijna twee ton 

                                                                                                                                               
“Twenthe” aan de PMC Overijssel, 24 juli 1945 (PMC Overijssel, 94); Jaarverslag 1945 van het Bijkantoor Almelo van het GAB 
Enschede (GAB Almelo, 1); brieven Jansen & Tilanus aan F.J.W. Gijzels, 17 en 19 april 1945 (PMC Overijssel, 92). 
169 Rapport C. Verhoeff aan de Chef Staf MG, 12 mei 1945 (PMC Overijssel, 97). 
170 Brief J. Gelderman, namens TKS, aan de leden van het syndicaat, 24 juli 1945 (TGTV, 1056a).  
Voor een beknopt overzicht van de geschiedenis en activiteiten van het Kolensyndicaat zie: Van Waarden, Geheim van Twente, p. 
95-97. 
171 Brief E. Gorter aan Staf MG, 23 april 1945 (PMC Overijssel, 91); brief J. Gelderman aan A.C. van Eck, 26 juni 1945 (TGTV, 
455). 
172 Politierapport van J. Heidema, wnd Korpscommandant van de gemeente politie, over de periode 20 mei t/m 2 juni 1945, over 
de situatie in Almelo (DMC Almelo, 40); Overzicht van de vorderingen van het economisch herstel, nr. 4 en nr. 5, a.w., p. 1; Ver-
gadering op PMC Overijssel met de DMC’s op dinsdag 14 augustus 1945 (DMC Almelo, 144) 
Mij zijn geen cijfers bekend van de daadwerkelijke behoefte aan kWh, zodat het niet mogelijk is om aan te geven in hoeverre dit 
aan de behoeften voldeed. 
173 Uit twee brieven van Van Eck van 13 juli 1945 blijkt dat er weer een beperkte hoeveelheid katoen was gearriveerd. Brief A.C. 
van Eck aan B.C. Slotemaker, 13 juli 1945 (DMC Enschede, 58); brief A.C. van Eck aan De Roo, pakkerij-arbeider Spinnerij 
Oosterveld, 13 juli 1945 (DMC Enschede, 81); zie ook Van Schelven, Onderneming en familisme, p. 114; brief A.C. van Eck aan 
Hoofdgroep Industrie, 25 augustus 1945 (TGTV, 455); Overzicht van de vorderingen van het economisch herstel, nr. 6, p. 1. 
174 De Haan, a.w., p. 277. 
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in 1945 omzetten in winst ‘tengevolge van den ruimen aanvoer van ruwe manufacturen’. Op-
merkelijk is dat deze onderneming met tevredenheid kon constateren ‘over voldoende arbeids-
krachten’ te beschikken.175 
Het moeizame op gang komen van de textielindustrie blijkt duidelijk uit beide onderstaande 
grafieken. Figuur 1 laat de zeer geleidelijke groei van de garenproductie op de diverse typen 
machines zien; de III-cylindergarens waren verreweg de belangrijkste, de meest gebruikte ga-
rens. Daarnaast komt er uit naar voren dat de productie langzamer toenam dan het aantal arbei-
ders. Pas in de 2e helft van 1948 begon de arbeidsproductiviteit duidelijk toe te nemen.176 
 

Figuur 1 Ontwikkeling van de productie in de spinnerij, 1946-1949 (1939 = 100) 

 
Bron: Nijhuis, a.w., p. 109. 

 
In de weverijen kwam de productie trager op gang dan in de spinnerijen. Hierbij speelde een 
belangrijke rol dat de spinnerijen niet de gewenste hoeveelheden garen konden leveren en dat 
de invoer van garen beperkt was, onder meer doordat de vraag in heel Europa enorm was. 
 

Tabel 7 Import van garen en van ruwe katoen (in tonnen), 1946-1950 
 Garen Ruwe katoen 
1939 18.509 60.259 
1946 1.345 28.297 
1947 5.471 51.913  
1948 6.675 45.395 
1949 9.388 63.550 
1950 12.564 74.086 

Bron: Jaarverslag Kamers van Koophandel en Fabrieken voor Overijssel, 1946 tot 1950; Nijhuis, a.w., p. 110. 

                                                 
175 Twentsche Stoombleekerij te Goor, Jaarverslag 1945 en 1946. 
176 Nijhuis, a.w., p. 108-109. 
De spinnerijproductie per halfjaar is uitgedrukt in procenten van het halfjaarlijks gemiddelde in 1939. De grafiek geeft het aantal 
arbeiders per het einde van ieder halfjaar in % van het aantal spinnerij-arbeiders per 1 Mei 1940 weer.  
De III-cylindergarens waren verreweg de belangrijkste soort garens. In Nederland werd in 1939 46.134 ton van dit type garen 
gesponnen, 6.068 ton II-cylindergarens en 2.462 schlauchcopsgarens. De verhoudingsgewijs sterke groei van de schlauchcopsga-
rens was gevolg van de grote vraag naar dekens en dweilen. Van Gelderman zijn meer gedetailleerde gegevens bekend, zie: Fischer, 
Bestemming Semarang, p. 329. De bezettingsgraad van het gehele machinepark van Van Heek & Co was eind 1945 slechts 34,9%; 
pas eind 1948 was deze gestegen tot 97,3%. Van Schelven, Onderneming en familisme, p. 114; zie ook Tabel 8. 
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De grafiek in Figuur 2 laat de ontwikkeling zien in de verwerking van garens afkomstig van di-
verse spinmachines en de ontwikkeling van het personeelsbestand; deze gegevens worden gere-
lateerd aan de situatie in de 1ste helft van 1939. 
 

Figuur 2 Ontwikkeling van de productie in de weverij, 1946-1949 (1939 = 100) 

 
Bron: Nijhuis, a.w., p. 111. 

 

Hierboven is vermeld dat de grondstoffenvoorziening een van de redenen was dat het herstel 
van de productie traag op gang kwam. Een probleem voor de katoenindustrie hierbij was dat 
internationaal de vraag naar textiel enorm groot was en bijgevolg eveneens de behoefte aan 
ruwe katoen. De handelsbelemmeringen na WO II die voortsproten uit de vigerende praktijk 
van bilaterale verdragen tussen landen vormden een ander, veel groter probleem. Dit leidde er 
immers toe dat er sprake moest zijn van een balans in de handel tussen twee landen en dat dus 
de waarde van de im- en export tussen die beide landen (ongeveer) even groot moest zijn. Bij 
handelsverdragen waarbij meerdere landen partij zijn, kan een tekort op de handelsbalans met 
het ene land worden gecompenseerd met een overschot met een ander. Hoe meer landen partij 
zijn bij een dergelijk verdrag, hoe gemakkelijker dit – in principe – verloopt. Een onevenwich-
tigheid bij bilaterale relaties leidt dus bij een van beide landen tot een tekort aan deviezen. De 
VS was het land bij uitstek met een bloeiende economie, met goederen waaraan grote behoefte 
was en dus hadden veel landen een onevenwichtige handelsbalans met dit land. De dollar was 
bijgevolg zeer gewild en schaars. De regering Schermerhorn-Drees creëerde mede om die reden 
een aantal beleidsinstrumenten zoals een vergunningenstelsel voor in- en uitvoer en deviezen-
toewijzingen, waarmee de in- en uitvoer kon worden gereguleerd.177 
 

De schaarste aan dollars was voor de Twentse textielindustrie een extra argument voor het 
handhaven van de banden met Indonesië, zoals de voorzitter van de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken voor Overijssel, H. van Heek, directeur van Van Heek & Co, in zijn nieuwjaarstoe-
spraak in januari 1948 betoogde. ‘Aanknopende aan de U zojuist geschetste catastrophale dol-
larsituatie van ons land en de daarbij genoemde driehoekssituatie Nederland-Indië-Amerika, 
waarbij de Indische export naar Amerika voor een deel drijft op de uit Twente aan Indië gele-
verde manufacturen, kan geconstateerd worden, dat export naar Indië een doeltreffend middel is 

                                                 
177 Reitsma, a.w., p. I-13; P. van der Eng, De Marshall-hulp. Een perspectief voor Nederland 1947-1953. Houten 1987, p. 26. 
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om onze dollarpositie te verbeteren. Wanneer Twente thans dan ook haar uiterste krachten in-
spant zich wederom zo spoedig mogelijk een plaats onder de zon te veroveren op deze enorme 
textielmarkt, waarbij Indië zelf in de eerste plaats gediend is, moet deze poging wel degelijk 
óók gezien worden in het licht van de grote en actuele betekenis, die zij heeft voor onze natio-
nale economie.’178  
 

Tabel 8 Weefgetouwen en spinspillen in bedrijf bij Van Heek & Co, 1945-1949 

 

G
ew

one ge-
touw

en 

D
eken-

getouw
en 

H
andw

eef-
getouw

en 

W
ol-getouw

en 

T
otaal 

31-dec-45 801  120   29  950  

31-mrt-46 1.080  185   34  1.299  

30-jun-46 1.292  227   50  1.569  

30-sep-46 1.431  241  30  50  1.752  

31-dec-46 1.460  286  40  50  1.836  

31-dec-47 1.766  313  49  50  2.178  

waarvan in ploegen   18  42  60  

31-dec-48 1.911  316  48  54  2.329  

waarvan in ploegen   18  45  63  

31-dec-49 2.330  323  58  74  2.785  

waarvan in ploegen   20  58  78  

 

 

III-cylinder 
ringspillen 

III-cylinder 
selfactor-spillen 

II-cylinder sel-
factor-spillen 

C
hapon-spillen 

T
otaal 

31-dec-45 27.892  - - 4.536  32.428  

31-mrt-46 41.582  - - 6.624  48.206  

30-jun-46 46.140  - 1.536  8.288  55.964  

30-sep-46 51.716  1.424  2.624  8.624  64.388  

31-dec-46 54.996  1.424  3.168  9.392  68.980  

31-dec-47 54.996  2.348  3.680  10.048  71.072  

waarvan in ploegen 3.264    1.888  5.152  

                                                 
178 Rede, uitgesproken in de vergadering van de Raad van Bijstand van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Overijssel te 
Hengelo, op Maandag 5 Januari 1948 door de Voorzitter van de Kamer, de Heer H. van Heek Hz., in: Verslag van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor Overijssel te Hengelo (O) over het jaar 1947, p. 31. Ook Kroese beschouwde het voortzetten van 
deze driehoeksverhouding als een belangrijke bijdrage aan het beschikbaar komen en blijven van voldoende en verschillende valuta, 
zie: W.T. Kroese, De jongste ontwikkeling in de export van onze katoenen manufacturen, overdruk uit ESB, 8, 15 en 22 september 
1948, nr’s 1635, 1636 en 1637, p. 16-17. 
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31-dec-48 54.996  2.348  3.680  10.416  71.440  

waarvan in ploegen 7.244    2.464  9.708  

31-dec-49     85.180  
Bron: Jaarverslag der directie van Van Heek & Co over de jaren 1946 t/m 1949 (Van Heek, 340) 

 
De grote behoefte die er direct na de oorlog bestond aan ruwe katoen, kon onmogelijk worden 
gefinancierd met inkomsten uit de export, al was het maar omdat de regering pas in 1946 weer 
uitvoer van katoenen en rayon weefsels toestond. Omdat het gebrek aan dollars voor het gehele 
Nederlandse bedrijfsleven gold en vrijwel alle bedrijfstakken goederen uit m.n. de VS nodig 
hadden, werd de invoer uit landen waar men niet in dollars hoefde te betalen, gestimuleerd. Dit 
gold ook voor ruwe katoen. In 1947 kocht de industrie met door de regering beschikbaar gestel-
de deviezen grote hoeveelheden katoen uit Brazilië, Paraguay en Mexico die veel goedkoper 
was dan de Noord-Amerikaanse. De invoer uit India en Pakistan, destijds omschreven als Brits-
Indië, werd belemmerd door politieke spanningen in deze landen. In 1948 werd het tekort aan 
deviezen en met name aan dollars steeds nijpender, waardoor de invoer uit Peru en Brazilië in 
de loop van dat jaar tot stilstand kwam. Import vanuit Egypte was duur, maar kon met Britse 
ponden worden betaald; daarnaast betrok men katoen uit onder meer toenmalig Belgisch Kon-
go.179 
 

Figuur 3 De herkomst van ruwe katoen na WO II 

 
Bron: Jaarverslag Kamers van Koophandel en Fabrieken voor Overijssel, 1949 en 1950; Nijhuis, a.w., p. II. 

 
In 1947 begonnen de Europese monetaire reserves en kredietfaciliteiten uitgeput te raken en 
ontstond een nijpend tekort aan dollars. In november van dat jaar stuurde het Centraal Planbu-
reau (CPB) een nota aan de regering, waarin het voorrekende dat indien er niets zou veranderen 
aan de financiële situatie van Nederland, er in 1948 een tekort op de handelsbalans zou moeten 
worden overbrugd van ƒ1,8 miljard. De hieruit voortvloeiende noodzakelijke beperking van het 

                                                 
179 Nieuwjaarstoespraak H. van Heek op 5 januari 1948, p. 63; Rede, uitgesproken in de vergadering van den Raad van Bijstand 
van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Overijssel, te Hengelo op Maandag 3 Januari 1949, door den Voorzitter der 
Kamer, de Heer H. van Heek Hz., in: Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Overijssel te Hengelo (O) over het 
jaar 1948, p. 63-64. 
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importprogramma zou dan neerkomen op een verlaging van de consumptie in dat jaar met circa 
12%, van de investeringen met circa 40 % en van de overheidsbestedingen met circa 5%. De 
conclusie van het CPB was helder: ‘Al met al kan worden gezegd, dat op verschillende punten 
een uiterst ongunstige situatie zou dreigen te ontstaan, waardoor de Nederlandse volkshuishou-
ding als geheel in een neergaande spiraal zou kunnen geraken. Een gedeelte van het in de voor-
gaande jaren bereikte herstel zou wederom verloren gaan en het uitzicht op een over enkele 
jaren te bereiken einde van de reconstructieperiode zou komen te vervallen. Dit zou onrust en 
spanningen onder de bevolking veroorzaken, waaruit politieke verschuivingen zouden kunnen 
voortvloeien.’ Zo viel de vrees voor het verder oplopen van de sociale spanningen samen met 
de economische vereisten voor het bedrijfsleven. Er had binnen het kabinet al niet veel twijfel 
bestaan over de vraag of Nederland zou moeten deelnemen aan het Amerikaanse hulpprogram-
ma, maar met deze nota was de discussie in feite gesloten.180 
 

Tabel 9 Belangrijkste producten Marshall-invoer en totale invoer, 1948-1950 (in milj. guldens) 
 Marshall Totaal  
Broodgranen 384,6 534,7 72% 
Onbewerkte ruwe katoen 228,5 452,6 51% 
Ertsen, ijzer en staal 174,8 624,0 28% 
Ruwe olie en benzine 171,4 987,4 17% 
    

Totaal 2.127,0 17.968,0 12% 
Bron: P. van der Eng, De Marshall-hulp. Een perspectief voor Nederland 1947-1953, Houten 1987, p. 173. 

 
De problemen rond de aankoop van ruwe katoen waren als gezegd in de loop van 1948 steeds 
nijpender geworden, maar in oktober 1948 kon het Rijksbureau voor Textiel de gezamenlijke 
Twentse katoenspinnerijen tot hun grote opluchting meedelen dat de verdere aanvoer van ka-
toen verzekerd was en met Marshall-dollars kon worden gefinancierd. Volgens de voorzitter 
van de Kamer van Koophandel was hiermee een ‘economische en sociale ramp’ op de valreep 
afgewend.181 Nog in dezelfde maand liep het Liberty-schip, de Mack Bruton Bryan, de haven 
van Rotterdam binnen met de eerste ‘Marshall-katoen’ voor Twente. In de Amerikaanse pers 
werd omstandig gewezen op het belang van de Marshall-hulp voor Europa. Time publiceerde in 
november 1948 een artikel over Nijverdal, waar de spinnerij van de KSW voornamelijk met als 
Marshall-hulp ingevoerde katoen verwerkte. De strekking van het verhaal was dat zonder deze 
                                                 
180 H.A.M. Klemann, Economische aspecten van het Marshall plan, in: R. Griffiths [et al.], Het Marshall plan in hedendaags 
perspectief, Den Haag 1997, p. 34-35; Van der Eng, a.w., p. 13, 53-54, 175. 
Het CPB is in 1945 opgericht met als taak economische prognoses en analyses te maken. Volgens Van der Eng blijkt uit de nota 
‘dat niet zozeer de angst voor de economische gevolgen, maar eerder een zekere gefixeerdheid op de sociale gevolgen, die zich in 
politieke termen zouden kunnen uiten, maakte dat de deelname aan het hulpprogramma verder geen punt van discussie meer kon 
zijn’. Hij adstrueert dit door Drees te citeren, p. 57, die in de ministerraad waarschuwde tegen een verdere inkrimping van de rant-
soenen – een van de gevolgen van de door het CPB voorziene ontwikkelingen – waardoor ‘het labiel sociaal-economisch evenwicht 
(zou) kunnen worden verstoord, met alle gevolgen van dien: stakingen, daling van de arbeidsproductiviteit enz.’. 
181 Nieuwjaarstoespraak H. van Heek op 3 januari 1949, p. 33; Reitsma, a.w., p. I-52, IV-3-4; Nijhuis, p. 175, II. 
Volgens Reitsma, a.w., p. IV-3, 4, vond er vanaf 1950 een belangrijke verschuiving van de invoer plaats. Het aandeel uit de VS liep 
terug van 69% in 1950 tot 31% in 1954 en 21% in 1955, onder meer ten gunste van import uit Mexico. 
Barendregt, a.w., p. 73, wijst op het dilemma waarmee de Nederlandse overheid worstelde bij de noodzakelijke import voor de we-
deropbouw en de beschikbare export om die te financieren. ‘The composition of Dutch imports and exports was unfavorable to 
reconstruction. Fuel, raw materials and capital goods all had to be imported in large quantities. The Dutch export industry produced 
mostly consumer goods that were protected elsewhere, such as agricultural products and textiles. Nevertheless, exports, to a large 
extent, had to finance imports. Thus, the restoration of exports was a matter of major concern. The authorities wanted to reach 
competitiveness by asking low prices. Low wages and other income policy could also keep down the purchasing power of the Dutch 
population and, thus, import demand. Therefore, wages had to be strictly controlled, based on war experience.’ 
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hulp Nijverdal ‘net als in de jaren ’30 op turfgraven (zou) zijn aangewezen.’182 De Twentse 
textielindustrie heeft inderdaad sterk geprofiteerd van de Amerikaanse hulp. Circa de helft van 
de geïmporteerde ruwe katoen werd vanaf eind 1948 gefinancierd met Marshall-geld, ook al 
betekende dit in de praktijk wel dat o.a. de Stoomspinnerij “Twenthe” in Almelo genoodzaakt 
was ‘bepaalde soorten katoen te kopen, welke wij onder normale omstandigheden niet zouden 
hebben betrokken’. Spanjaard in Borne constateerde in haar jaarverslag over 1948 dat de grond-
stoffenvoorziening in vergelijking met de eerste naoorlogse jaren moeilijker was geworden en 
het was ‘alleen dankzij de Marshall-hulp, dat tot op heden de spinnerijen ongelimiteerd konden 
doorwerken’. De textielindustrie heeft bovendien ook 68% van de aankopen van nieuwe machi-
nes met Marshall-hulp gefinancierd.183 

4.1 Twente en de Gordel van Smaragd 

Bij afwezigheid van een effectief Nederlands gezag ontwikkelde de op 17 augustus 1945 door 
Soekarno geproclameerde Republiek Indonesië zich in de schaduw van de Britse bezettings-
macht en creëerde daarmee elke dag meer voldongen feiten. In Nederland heerste in brede kring 
de opvatting dat Nederlands-Indië bij Nederland moest blijven, zij het in een nieuw samenwer-
kingsverband zoals koningin Wilhelmina in 1942 had beloofd. Een belangrijk aspect hierbij 
vormden de enorme financiële belangen van Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven bij 
Nederlands-Indië. De Nederlandse regering had bijvoorbeeld een miljardenbedrag aan guldens 
van het Nederlands-Indische gouvernement te vorderen. Door de gebieden die onder controle 
waren van de Republiek weer open te stellen en de rijkdommen ervan als vanouds te exploite-
ren zou de wereldmarkt opnieuw van producten kunnen worden voorzien. Nederland zou hier-
mee dringend noodzakelijke deviezen kunnen vergaren en het Nederlandse bedrijfsleven zou 
zijn export kunnen hervatten. M.W. Holtrop, de president van De Nederlandsche Bank, wees er 
in het jaarverslag over 1946 nadrukkelijk op: ‘Het wegvallen der Indische inkomsten zou ons 
gehele volk ten zwaarste treffen, dat immers van de daaruit voortvloeiende verminderde be-
schikbaarheid van buitenlandse betaalmiddelen maar al te zeer de terugslag zou voelen.’184 H. 
van Heek gaf als voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Overijssel in het 
jaarverslag over 1947 eveneens aan dat herstel van de economische betrekkingen tussen Indo-
nesië en Nederland voorwaarde was voor het herstel van de Nederlandse economie (zie voetnoot 
179). Minister van Financiën P. Lieftinck was van mening dat ‘aan de arbeidersmassa (…) 
moest duidelijk worden gemaakt dat een breuk in de economische samenwerking met Indonesië 
een ernstige terugval in het levensniveau in Nederland zou betekenen’. De inspanningen van de 

                                                 
182 Van der Eng, a.w., p. 116-117. 
183 C. Wolters, De Twentse katoenindustrie en de dekolonisatie. De neergang van de handel in “katoentjes” naar Indonesië, in: 
THB, Jrg. 30 (1990), p. 116-117; F. Inklaar, De Marshall-hulp. Oorsprong, inhoud en uitwerking, in: Griffiths, a.w., p. 61; Stoom-
spinnerij “Twenthe”, Almelo, Verslag over het boekjaar 1950; Stoomspinnerijen en -weverijen v/h S.J. Spanjaard, Verslag over het 
boekjaar 1948. 
Ook het in de jaren vijftig uitgevoerde sociologisch onderzoek in de Twents-Achterhoekse textielindustrie is grotendeels betaald via 
de Marshall-hulp, zie: A.L. van Schelven, Personeelsvraagstukken van de Twents-Gelderse textielindustrie gedurende dertig jaar, 
in: Opstellenbundel ter huldiging van Wisselink, p. 165. Nijhuis, a.w., p. 145, en Wolters, a.w., p. 117, wijzen op een nadeel van de 
afhankelijkheid van de textielindustrie van de Marshall-hulp. De fabrikanten mochten de Marshall-dollars alleen aan katoen uit de 
VS besteden en konden bij gebrek aan eigen dollars niet op de internationale markt katoen inkopen. België, dat over eigen dollars 
beschikte, kon wèl profiteren van prijsschommelingen op die markt. De Egyptische en Brits-Indische katoen was goedkoper, indien 
betaald in dollars; een munteenheid waarover Nederland niet beschikte. ‘De Belgische industrie verkrijgt dientengevolge de ruwe 
katoen goedkoper dan de Nederlandse.’ Volgens Van der Eng, a.w., p. 175, daarentegen werd de VS-katoen als een ‘surplusprodukt 
met een reductie op de marktprijs aangeboden’. 
184 Geciteerd naar J. Willems, Economische en sociale kroniek, in: De Economist, Jrg. 95 (1947), p. 290. 
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Nederlandse regering waren sterk gericht op het veilig stellen van deze belangen, o.a. bij de 
onderhandelingen aangaande de op 25 maart 1947 getekende Overeenkomst van Linggadjati.185 
 
Oud-premier Gerbrandy veroordeelde in december 1946 in een radiotoespraak de voorgenomen 
Overeenkomst. Volgens hem hield de belofte van de koningin in dat Nederlands-Indië binnen 
het verband van het koninkrijk zou blijven, maar bood de Overeenkomst van Linggadjati ruimte 
aan de Republiek om er desgewenst uit te stappen. De rede van Gerbrandy leidde op initiatief 
van enkele conservatieve liberalen zoals W.K.H. Feuilletau de Bruyn en E.J. van Rees Vellinga 
tot een actie onder het motto “Wij eisen handhaving van de Rijkseenheid”, waarbij in korte tijd 
300.000 handtekeningen werden opgehaald, en tot de oprichting van het Nationaal Comité 
Handhaving Rijkseenheid. Een aantal politieke kopstukken, onder meer ARP-leider J. Schouten, 
CHU-leider H.W. Tilanus, Partij van de Vrijheid-leider D.U. Stikker en P.J. Oud (PvdV, ex-
VDB), trad toe tot een zogeheten Politiek Comité. Ook vooraanstaande militairen als luitenant-
generaal KNIL bd. M.L.F. Bajetto (RKSP), luitenant-admiraal bd. en oud-minister J.Th. Fürst-
ner en oud-bevelhebber en generaal bd. H.G. Winkelman verbonden zich aan het Nationaal 
Comité. J. Donner, de president van de Hoge Raad, en de voormalige Chef Staf van het Militair 
Gezag, H.J. Kruls, keerden zich eveneens in scherpe bewoordingen tegen de overeenkomst. Het 
Nationaal Comité verzamelde op vele manieren geld, via de verkoop van speldjes en via collec-
tes, maar de belangrijkste inkomstenbron vormden donaties van industriëlen, zoals Gelderman 
en Van Heek. Zo vergaarde het Comité in 1946 ƒ200.000.186 
 
Al in maart 1946 beraadde de FVE zich over wat te doen aan het dreigende verlies van “Indië”. 
In haar ledenvergadering van 26 maart 1946 besloot de FVE om per arbeider ƒ1,- te schenken 
aan de Stichting “Indië in nood”, die nauw was gelieerd aan het Nationaal Comité. De FVE 
heeft voor dit doel ook een aantal andere textielfabrieken aangeschreven met het verzoek om 
zich bij dit besluit aan te sluiten. Het doel was ‘een betere voorlichting over wat in Neder-
landsch-Indië plaats vindt’. De bedrijven kregen al de volgende dag het verzoek om hun bijdra-
ge te storten op de rekening van de Fabrikantenkring Enschede ‘zonder vermelding van het doel 
der storting’. Het was klaarblijkelijk niet gewenst dat de bijdragen gemakkelijk te traceren wa-
ren. De leden van de Manex, die volgens Van Eck ‘een nog directer belang’ hadden, spraken 
onderling af om ƒ2,- per arbeider aan de Stichting over te maken. Rigtersbleek heeft als uit-
vloeisel hiervan in totaal ƒ3.000,- gestort. De drie andere fabrikantenverenigingen hebben geen 
bijdrage beschikbaar gesteld. Opvallend is dat ook de Hengelose metaalfabriek Gebr. Stork & 
Co in de buidel heeft getast. 
 
 

                                                 
185 M.D. Bogaarts, Lieftinck en de druk op de Indische ketel 1946-1947, in: Politieke Opstellen, Jrg. 10 (1990), p. 20, 
http://www.ru.nl/cpg/overige_publicaties/politieke_opstellen/#10; ik volg de paginanummering van de tekst op de website. 
186 R.J.J. Stevens, Een (buiten)parlementaire lobby. Het Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid 1946-1950, in: Politieke 
Opstellen, Jrg. 15-16 (1995-1996), p. 5. Ik volg de paginanummering van de tekst op de website 
http://www.ru.nl/cpg/overige_publicaties/politieke_opstellen/#15-16, geraadpleegd op 17 oktober 2007; Hoogenboezem, a.w., p. 
217-222; L.J. Giebels, Beel, van vazal tot onderkoning. Biografie 1902-1977, Den Haag 1995. Diss. Nijmegen, p. 200-202, 225-
226. 
De industriëlen op wie wordt gedoeld, waren onder meer H.P. Gelderman C.Mzn. en A.H. van Heek. Zie hieronder. In het archief 
van Gelderman bevindt zich een handgeschreven lijst uit 1948 met ‘bijzondere uitgaven’ voor onder meer ‘Rijkseenheid’; het ging 
om een bedrag van ƒ2.000,- (Gelderman (1), 1100). 
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Tabel 10 Bijdrage aan de Stichting “Indië in Nood” door het Twentse bedrijfsleven, maart/april 
1946 

Onderneming Bijdrage Onderneming Bijdrage 

H. ten Cate Hzn. & Co ƒ3.000  Boekelosche Stoombleekerij ƒ246  

Van Heek & Co ƒ3.000  Spinnerij Oosterveld ƒ203  

Gebr. Stork & Co ƒ1.000  Gebr. Jannink ƒ200  

Gebr. Van Heek Schuttersveld ƒ850  H. Hedeman Jr.’s Textielfabrieken  ƒ200  

Katoenspinnerij Bamshoeve ƒ760  Scholten & Van Heek ƒ152  

J.F. Scholten & Zonen ƒ748  Enschedesche Katoenspinnerij ƒ112  

N.J. Menko ƒ718  Fa. H. Blenken ƒ107  

Rigtersbleek v/h G.J. van Heek & Zn ƒ682  G.W. Wisselink's Textiel Maatschappij ƒ84  

Gerh. Jannink & Zonen  ƒ663  M. van Dam & Zonen ƒ80  

Nico ter Kuile & Zonen ƒ539  E. ter Kuile & Zoon’s Textielfabrieken ƒ75  

Textielfabriek “Holland” ƒ460  Ter Kuile Cromhoff ƒ60  

Blijdenstein & Co ƒ459  W.J.M. Baurichter Weverij & Blekerij  ƒ58  

Spinnerij Tubantia ƒ447  Hardick & Seckel ƒ43  

Spinnerij Roombeek ƒ401  Textielfabriek Setex ƒ30  

Twentsche Textiel Maatschappij ƒ337  Totaal ƒ15.714  

Boekelosche Stoombleekerij ƒ246    
 
A.H. van Heek, directielid van Rigtersbleek, trad in juni 1947 nadrukkelijk naar voren om “In-
dië” onder de aandacht te houden. De tot dan toe gevoerde politiek vervulde hem ‘met grote 
zorg’ en deze zou, ‘indien de koers op korten termijn niet radicaal gewijzigd wordt, naar mijn 
stellige overtuiging tot een volslagen bankroet van ons Koninkrijk leiden. Het is m.i. de plicht 
van allen, die een vooraanstaande positie in het bedrijfsleven innemen, zich zoo goed mogelijk 
op de hoogte te stellen van de nuchtere feiten, teneinde zich terdege rekenschap te kunnen ge-
ven van de rampspoedige consequenties, die het gevolg zouden zijn van een verder voortschrij-
den op den weg naar de ondergang van ons Rijk.’ Hij had voormalig premier Gerbrandy bereid 
gevonden om op 3 juli 1946 naar Enschede te komen en een uiteenzetting te geven over ‘de 
zeer gevaarlijke crisistoestand, waarin ons land zich door de nopens Nederlands-Indië gevoerde 
politiek geplaatst ziet’. Volgens van Heek stonden ‘de hoogste belangen’ van Nederland op het 
spel en hij bond directies van de door hem aangeschreven bedrijven op het hart om de bijeen-
komst bij te wonen. Behalve de kleinere bedrijven gaven alle in Tabel 10 genoemde onderne-
mingen acte de présence. Daarnaast was een groot aantal andere belangrijke bedrijven verte-
genwoordigd, wat de intense belangstelling voor het onderwerp aantoont: uit Oldenzaal H.P. 
Gelderman & Zn en de Koninklijke Oldenzaalsche Stoomweverij; uit Hengelo de directies van 
de Heemaf, Dikkers & Co, Hazemeyer, KNKS, KWF en van de Koninklijke Nederlandsche 
Zoutindustrie; uit Borne was de directie van Spanjaard present; uit Almelo de Katoenmij. v/h 
Gebrs. Scholten & Co en Palthe; uit Nijverdal de KSW en de Nederlandsche Stoombleekerij; 
Jansen & Tilanus uit Vriezenveen, Jordaan & Zn’s Textielfabrieken uit Haaksbergen, Ter Horst 
& Co uit Rijssen en Arntz. Jannink en de Twentsche Stoombleekerij uit Goor. Na het horen van 
de woorden die Gerbrandy namens het Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid had gespro-
ken, waren zij ‘vrijwel zonder een uitzondering’ bereid om maar liefst ƒ2,50 per arbeider bij te 
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dragen. Van Eck vroeg de leden van de Fabrikantenkring Enschede, voor zover zij niet aanwe-
zig waren geweest, om ook een bijdrage te storten en hem daarvan op de hoogte te stellen, 
‘zoodat op die wijze een overzicht verkregen wordt van wat ons district, dat nòg nauwer bij de 
Indische kwestie betrokken is dan andere deelen van het land, bijeengebracht heeft’.187 
De steun van de Twentse textielindustrie heeft niet kunnen verhinderen dat het voormalige Ne-
derlands-Indië, na twee zogeheten Politionele Acties (de 1ste van 21 juli tot 5 augustus 1947 en 
de 2e van 19 december 1948 tot 5 januari 1949) uiteindelijk door de Nederlandse regering in 
december 1949 als zelfstandige republiek is erkend. De FVE heeft zich voor het behoud van 
“Indië” ingespannen, onder meer door in het najaar van 1947 de kosten van de adoptie van een 
bataljon dat aan de strijd in Indonesië zou deelnemen, op zich te nemen. Voorzitter Ledeboer, 
directielid van Van Heek & Co, zou de kosten ‘in kleinen kring trachten te verdeelen, want hij 
vindt het hoogst onaangenaam voortdurend geld te moeten vragen’. Het financieel verslag van 
de FVE over 1947 vermeldt onder de “Uitgaven” een post van ƒ420,- als ‘bijdrage 3de divisie 
Assen’; het is niet waarschijnlijk dat dit het bedoelde bedrag is, want dan zouden de militairen 
met een gebroken geweertje hebben moeten optreden. Het is ook mogelijk dat de gelden recht-
streeks via de ondernemingen zijn betaald. Een ander lid van deze directie verklaarde in zijn 
hoedanigheid van voorzitter van de Kamer van Koophandel dat de regering ‘voor de keuze ge-
plaatst Indonesië te abandonneren en dus aan de chaos over te laten of wel haar plicht te doen, 
(…) terecht de laatste weg (heeft) gekozen’. Dit was volgens H. van Heek de enige mogelijk-
heid, waarbij ‘geheel Indonesië zelfstandig en in samenwerking met Nederland de weg op kan 
gaan naar een volledig economisch herstel’.188 
 
De uiteindelijke soevereiniteitsoverdracht leidde in Nederland opnieuw tot omvangrijke en felle 
protesten, ook binnen de VVD die in de Tweede Kamer het beleid van de regering steunde. Een 
van de gangmakers van het protest binnen de VVD was A.H. van Heek. In de zomer van 1949 
heeft hij een vergeefse poging ondernomen om over deze kwestie een buitengewone ledenver-
gadering van de VVD te beleggen. Uit onvrede over het beleid van de VVD trad hij op 11 no-
vember 1949 toe tot het Comité tot Oprichting van een Liberale Partij. Na de Ronde Tafel Con-
ferentie in Den Haag in december 1949 belegde de VVD, mede als reactie op het optreden van 
A.H. van Heek, een buitengewone algemene ledenvergadering. Deze kende een roerig verloop, 
maar partijleider Oud wist de meerderheid achter zich te krijgen door er voor te waarschuwen 
dat het afkeuren van het regeringsbeleid inzake Indonesië rampzalige gevolgen zou hebben; 
voor het Nederlandse bedrijfsleven en voor de Nederlandse burgers in Indonesië.189 
                                                 
187 Circulaire A.C. van Eck aan leden FVE en Textielfabriek “Holland”, 23 maart 1946; circulaire A.C. van Eck aan leden FVE, 
Stoomweverij Nijverheid, M. van Dam & Zonen, Textielfabriek “Holland”, Textielfabriek “Bato”, Hardick & Seckel, W.J.M. 
Baurichter, Textielfabriek Setex, Fa. H. Blenken, 27 maart 1946; notitie Stichting “Indië in nood”, ontvangen bijdragen van onder-
staande firma’s op de rekening van den Fabrikanten-Kring Enschede bij de NV De Twentsche Bank te Enschede; brief A.C. van 
Eck aan Gebr. Van Heek, 18 mei 1946; brief A.C. van Eck aan H.B.N. Ledeboer, 14 juni 1946; brief H.B.N. Ledeboer aan A.C. van 
Eck, 16 september 1946; brief A.H. van Heek aan de directie van … [namen aangeschreven bedrijven], 30 juni 1947; brief A.C. van 
Eck aan leden Fabrikantenkring Enschede, 8 juli 1947 (alle: TGTV, 284); Verslag ledenvergadering FVE, 26 maart en 16 april 
1946 (FVE, 5); brief Stichting “Indië in Nood” aan Manex, 22 maart 1946 (Gelderman (1), 1046). 
Voor de leden van de Manex zie Bijlage II. In de genoemde ledenvergadering van de FVE is gemeld dat de leden van de Manex ƒ2 
per arbeider zouden overmaken, wat op tenminste ƒ13.336 neerkwam (van het bedrijf Jansen & Tilanus heb ik geen aantallen 
personeelsleden per 1 januari 1946 gevonden). Het bedankbriefje van de Stichting noemt een bedrag van ƒ2.000. 
188 Verslag ledenvergadering FVE, 17 november 1947 (FVE, 7); Financieel Jaarverslag FVE 1947 (FVE, 63); Nieuwjaarstoe-
spraak H. van Heek op 3 januari 1949, p. 29. 
189 Stevens, a.w., p. 19; Onafhankelijke Nationale Groep en Jong Conservatief Verbond, p. 1. 
http://www.inghist.nl/pdf/kpp/onafhankelijke_nationale_groep.pdf (geraadpleegd op 14 oktober 2007); zie ook 
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/KPP/PartijDetail?Id=130; M.F. Westers, Mr. D.U. Stikker en de naoorlogse reconstruc-
tie van het liberalisme in Nederland. Een zakenman in de politieke arena, Diss. Utrecht 1988, p. 137, 141-142. 
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4.1.1 De Politionele Acties: ‘sneuvelen voor het kapitaal’ 

Zo vastberaden als ondernemers en vele anderen waren om Indonesië binnen het Koninkrijk te 
houden, zo onverschillig, in veel gevallen zelfs vijandig stond de meerderheid van de textielar-
beiders tegenover deze koloniale oorlog. Eind september 1946 gaven de troepenuitzendingen 
naar Indonesië aanleiding tot veel protesten. In de bedrijven in Enschede heerste een geladen 
stemming, maar alleen in de spinnerij van Blijdenstein ontlaadde deze zich op dinsdag 24 sep-
tember in een staking. Een vijftigtal, merendeels minderjarige arbeiders legde het werk neer. De 
volgende dag, toen het in Amsterdam al weer rustig was, kwamen in Enschede de meeste tex-
tielfabrieken en het havenbedrijf tot stilstand. In Almelo veroorzaakte de troepenuitzending wel 
enige beroering, volgens de politie gestimuleerd door plaatselijke, onder communistische in-
vloed staande organisaties, maar leidde niet tot ongeregeldheden. Toen op de 24ste september 
via publicatieborden van dagbladen berichten over de proteststakingen in Amsterdam doordron-
gen tot Almelo, trokken deze veel belangstelling. Volgens de politie van Almelo waren de ar-
beiders die aan de discussies deelnamen ‘voor het overgroote deel tegen het uitzenden van mili-
tairen naar Indië, daar hier de militairen sneuvelden voor het kapitaal en de fabrikanten welke 
hun grondstoffen uit Indië betrekken’. Voor de arbeiders was Indië niet van belang en velen 
vonden het een onjuiste voorstelling van zaken om te spreken, zoals de regering deed, van een 
politionele actie, terwijl het gewoon een oorlog was. Het aantal gesneuvelden lag volgens hen 
ook veel hoger dan werd gepubliceerd in de dagbladen. Bovendien bracht de regering veel ge-
zinnen in benarde financiële omstandigheden door gehuwde mannen in militaire dienst op te 
roepen, waardoor die gezinnen geen inkomen meer hadden. Nederland was in Indonesië nu de 
bezetter en vocht tegen een volk dat voor zijn vrijheid streed, ‘hieraan mogen wij niet deelne-
men’. Een ander argument was dat Nederland nooit de macht over Indië zou terugkrijgen, om-
dat Engeland er de zeggenschap wilde. Op 26 september hoorde de politie van vele kanten ‘dat 
de proteststaking landelijk moest worden doorgevoerd, om zich te verzetten tegen het uitzenden 
van militairen naar Indië’ en dat ook in Almelo moest worden geprobeerd de staking op de fa-
brieken door te voeren. Hierop startte de politie een onderzoek naar de stemming onder de ar-
beiders en naar eventuele voorbereidingen voor stakingsacties. Bij Bendien’s Confectiefabrie-
ken werd vrijwel niet over staken gesproken, hoewel meerdere mensen sterk gekant waren te-
gen het uitzenden van militairen. Dit werd voornamelijk ingegeven door bezorgdheid over fa-
milieleden of verloofden die in militaire dienst waren. Bij de textielfabriek J. ten Bos waren 
geen tekenen die wezen op een op handen zijnde staking. De arbeiders vonden wel dat dienst-
neming veel gevaren en moeilijkheden met zich meebracht, maar dat zij ‘de communistische 
staking’ niet zouden steunen. In de fabrieken van Palthe maakte een aantal personen veel pro-
paganda om de arbeiders tot staken te bewegen. Volgens de politie waren zij allemaal lid van de 
EVC. Er waren wel arbeiders die sympathie hadden voor de proteststaking, maar er werd door 
anderen sterk tegen geageerd, ‘zoodat het streven tot staking geheel in de kiem werd gesmoord’. 
Zestig arbeidsters in de Strijkzaal waren volledig voor een staking, maar zij konden niet vol-
doende kracht ontplooien om een staking in het bedrijf te forceren. Wanneer er bij dit bedrijf 
echter toch een staking zou uitbreken, zouden zij, naar ze tegenover de politie verklaarden, de 
fabriek verlaten. De arbeidsters van de Strijkzaal hadden zich een jaar eerder ook al strijdbaar 
betoond (zie bij voetnoot 368). Het overgrote deel van de arbeiders bij Ten Cate sprak zich in de 
onderlinge discussies tégen de troepenuitzending uit, maar voelde er weinig voor om in staking 
te gaan, ‘daar volgens hen een proteststaking van 24 uur niet voldoende resultaten zou opleve-
ren’. Bij de Katoenmaatschappij Scholten had een groep arbeiders geprobeerd om hun collega’s 
te bewegen, op donderdag om 16.00u het werk voor 24 uur neer te leggen. In de middagpauze 
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waren in de verschillende afdelingen van de fabriek brochures van de CPN neergelegd, maar 
deze werden ontdekt door de afdelingschefs die alles hadden kunnen verwijderen vóórdat de 
arbeiders terugkwamen. De groep die bereid was om het werk neer te leggen, was klein en de 
sta-king is niet doorgegaan. In andere bedrijven in Almelo heeft de politie geen pogingen om 
stakingen in gang te zetten geconstateerd. 
 
Over het geheel genomen waren de textielarbeiders sterk gekant tegen de troepenuitzendingen 
en zij zagen die vooral als een ondernemersbelang. In Enschede is het als uitvloeisel hiervan tot 
proteststakingen gekomen, terwijl de Almelose arbeiders dit over het geheel genomen niet zin-
vol vonden. Weerstand tegen het politieke streven van de CPN lijkt hierbij in Almelo ook ster-
ker te zijn geweest dan in Enschede. Een jaar later, bij het uitbreken van de Politionele Acties, 
zou de CPN opnieuw proberen om haar politieke doelstellingen met de sociale onvrede te ver-
binden. C. Bruens, de inspecteur van het CRB in Twente, was daarentegen veel meer bezorgd 
‘dat oude grieven, zooals bepaalde eischen inzake de textielverstrekkingen, kortere arbeidsduur 
bij werken in ploeg, enz. weer opgeld zullen doen’ en dat de onvrede over de troepenuitzendin-
gen hieraan gekoppeld zou worden aan. Zijn vrees bleek ongegrond.190 Ik heb sterk de indruk 
dat de Almelose arbeiders goed aanvoelden dat proteststakingen tegen de troepenuitzendingen 
weinig zinvol waren, niet voor het Indonesische volk en niet voor henzelf, maar onderdeel wa-
ren van het streven van de CPN om opgenomen te worden in het politieke en sociale overleg-
weefsel dat in Nederland tot ontwikkeling was gekomen. In september 1946 waren de fusiebe-
sprekingen tussen het NVV en de EVC nog in volle gang en deed de CPN haar uiterste best om 
onwelgevallige “elementen” uit de EVC te verwijderen. De proteststakingen van 24 september 
pasten hier eigenlijk alleen maar in als machtsvertoon om te laten zien dat de CPN een factor 
was om rekening mee te houden en dat zij stakingsbewegingen kon inzetten en stopzetten. 
Zo genuanceerd keek het Bureau Nationale Veiligheid niet tegen de gebeurtenissen aan. Dit 
Bureau, door de Chef Staf van het Militair Gezag, H.J. Kruls, op 29 mei 1945 opgericht, had tot 
taak ‘alle werkzaamheden de in- en uitwendige veiligheid van den Staat betreffende’ uit te voe-
ren. Dit omvatte het opruimen van overgebleven restanten van Duitse ‘spionage-, sabotage- en 
propaganda organisaties’ en nadrukkelijk ook het verstrekken van inlichtingen aan de overheid 
‘omtrent mogelijke gevaren van revolutionaire woelingen’. Kruls had de reserve-Kolonel voor 
Algemeene Dienst, L. Einthoven, aan het hoofd hiervan geplaatst. Een dergelijke dienst kon 
“onrust” vrijwel alleen duiden in termen van opruiende samenzweringen door staatsondermij-
nende groepen, waartoe ook de CPN werd gerekend. In dit kader past een curieus document van 
de hand van J.G. Crabbendam, hoofd van ‘Bureau B’. Hij had ‘van betrouwbare, doch niet te 
controleeren zijde’ gehoord dat de reis van P. de Groot naar Rusland in de zomer van 1946, niet 
zozeer verband hield met een vakantie in Moskou, maar was bedoeld om te overleggen ‘over de 
houding van de CPN, indien in Nederlandsch-Indië een militair conflict zou uitbreken’. Aange-
nomen mocht worden, ‘hoewel geen zekerheid hieromtrent kon worden verkregen’, dat de 
CPN-partijtop zou wachten tot De Groot terug was, ‘alvorens een groote actie tegen het uitzen-
den van militairen naar Indië te gaan voeren. In leidende kringen van de partij zou men voor-
nemens zijn alles in het werk te stellen om het uitzenden van troepen naar Indië tegen te gaan. 
Aan de betrouwbare leden van de partij zou de opdracht gegeven zijn, zooveel mogelijk contact 

                                                 
190 Tubantia 25 september 1946; VTAC 25 en 26 september 1946; De Waarheid 24 en 25 september 1946; brief C. Bruens aan 
College van Rijksbemiddelaars, 27 september 1946 (Lb 15-9671). Werkend Nederland, 23 september 1946, schreef nog vóórdat de 
stakingen uitbraken ‘(…) in dit onderhavige geval zijn we niet alleen niet vóór, maar zelfs zeer sterk tégen een staking’ (geciteerd 
naar J.W. Stutje, De man die de weg wees. Leven en werk van Paul de Groot 1899-1986. Amsterdam 2000, p. 272); J. Heidema, 
Politioneel rapport over de periode van 1 juli t/m 30 september 1946, 1 oktober 1946 (Prov.Overijssel, 8910). 
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te zoeken met militairen van de laatste lichtingen.’ De Waarheid en Politiek en Cultuur waren 
druk doende om ‘de groote ledenmassa van de CPN “rijp” (te maken) voor de te voeren ac-
tie’.191 
Het is heel wel mogelijk, zelfs waarschijnlijk dat De Groot regelmatig overleg pleegde in Mos-
kou om de te volgen tactiek af te stemmen, en waarschijnlijk is daar de conclusie getrokken dat 
de CPN en de EVC zich vóór alles op fusie met het NVV moesten richten. Er zullen ongetwij-
feld partijfunctionarissen zijn geweest die oprecht verontwaardigd waren over de troepenuit-
zendingen en daar actie tegen wilden voeren, maar de partijdiscipline heeft hen in het gareel ge-
houden. Op 24 september heeft de CPN stoom laten afblazen en laten zien waartoe zij zichzelf 
in staat achtte. 
 
Een kleine maand voordat de eerste Politionele Actie van start ging informeerde L.J.M. Beel, in 
zijn functie van Minister van Binnenlandse Zaken, de Commissarissen van de Koningin over 
een aantal voorbereidingen om verstoringen van de openbare orde tegen te gaan. Strikte ge-
heimhouding hierover was noodzakelijk, omdat het alleen maar ‘onrust’ zou wekken, wanneer 
bekend zou worden dat er voorbereidingen werden getroffen. De Commissarissen kregen op-
dracht om na te gaan wat de minimale sterkte van de politie moest zijn in gebieden waar geen 
ernstige moeilijkheden te verwachten waren. De overtollige manschappen konden worden inge-
zet in de gebieden waar met ‘ernstige ordeverstoringen’ rekening moest worden gehouden. Het 
ging daarbij vooral om Amsterdam en de Zaanstreek, om Rotterdam en eventueel Den Haag en 
tenslotte om Twente en de Mijnstreek. Het kabinet hield rekening met forse protesten, want tot 
de maatregelen behoorde het laten beschermen van inrichtingen en bedrijven van vitaal belang, 
zoals ‘waterleiding, gas- en electriciteitswerken, telegraaf, telefoon, spoorwegknooppunten of 
andere belangrijke objecten (gevangenissen, kampen voor onder dergelijke omstandigheden ge-
vaarlijke politieke delinquenten bijv. voormalige SS'ers, bergplaatsen van vuurwapenen en mu-
nitie en in geval van stagnatie in de voedselvoorziening tevens de grotere voedseldepôts, distri-
butiebescheiden, enz.)’. De bewaking moest zich niet alleen voorbereiden op het afweren van 
overvallen, maar ook op het tegengaan van sabotage en het afluisteren in telefooncentrales. 
Indien de telegrafische of telefonische verbindingen zouden uitvallen, konden de autoriteiten 
vertrouwen op de verbindingsdienst van de politie, die gegarandeerd zou blijven functioneren, 
zij het dat geheime berichten moesten worden gecodeerd. ‘Het zal aanbeveling verdienen, dat 
belangrijke berichten mondeling worden overgebracht, teneinde te voorkomen dat bij aanhou-
ding en fouillering der koeriers door verzetslieden die berichten in hun handen zouden vallen. 
Gestreefd worde naar koeriers, die de ontvanger van het bericht persoonlijk bekend zijn, opdat 
legitimatiebewijzen kunnen worden vermeden.’ Het lijkt er sterk op dat de regering een heuse 
opstand vreesde en Beel vervolgde dat uit ervaring gebleken was, ‘dat ordeverstoringen van 
beperkte omvang zich snel uitbreiden, indien zij niet in de kiem worden gesmoord’.  
De meest recente ervaring met ordeverstoringen in Nederland had betrekking op de april/mei-
stakingen uit 1943 (vier jaar voordien) en die waren inderdaad in de kiem gesmoord. De daar-
aan voorafgaande oproeren die snel in bloed waren gesmoord, waren het Amsterdamse Jordaan-
oproer en het Rotterdamse oproer in Crooswijk uit 1934. Het ligt daarom voor de hand dat de 

                                                 
191 P. Coomans, T. de Jonge, E. Nijhof, De Eenheidsvakcentrale (EVC), 1943-1948, Groningen 1976, schrijven, p. 223, dat ‘de 
CPN de strijdlust van de arbeiders in toom wilde houden’. Zie ook hfdst. 17 van hun studie; circulaire H.J. Kruls, 27 augustus 1945 
(GAE, 139); notitie van J.G. Crabbendam, 3 september 1946; brief van de Procureur-Generaal, fgd. Directeur van Politie uit Arn-
hem, aan de Commissarissen der Koningin in de Provincies Gelderland en Overijssel, 13 september 1946 (beide: Prov.Overijssel, 
8910). Bij de brief van de Procureur-Generaal was de notitie van Crabbendam als bijlage toegevoegd. 
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regering hieraan de ‘dringende eis’ ontleende dat in een dergelijk geval ‘onmiddellijk met de 
grootste kracht, beslistheid en doeltreffendheid wordt opgetreden en dat nimmer wordt toegela-
ten dat roerige elementen, hoe kort ook, de baas op straat spelen. (…) Bij het politiepersoneel 
worde buiten twijfel gesteld, dat het bij tactvol, doch niettemin doortastend optreden verzekerd 
kan zijn van de goedkeuring en waardering der autoriteiten.’ De commissarissen der koningin 
kregen het advies om op basis van al eerder verstrekte richtlijnen ‘ruime en steungevende bepa-
lingen’ rond dit onderwerp vast te stellen. ‘Het gebruik der wapenen zij beperkt, maar dan doel-
treffend en vooral gericht op raddraaiers. Het in de lucht schieten worde vermeden; het leidt tot 
onschuldige slachtoffers en vermindert het ontzag voor het vuurwapen.’ Deze instructies moes-
ten de Commissarissen der Koningin ‘mondeling en zeer vertrouwelijk’ aan de burgemeesters 
in de daarvoor in aanmerking komende gemeenten doorgeven.192 
Aangezien de Nederlandse overheid zeer bezorgd was voor opstootjes en zelfs opstandige be-
wegingen, kan het geen verbazing wekken dat de burgemeesters en politie in de als bedreigd 
aangemerkte plaatsen bijzonder op hun hoede waren. Een vergadering van de afdeling Ensche-
de van de CPN, die van oudsher werd beschouwd als een staatsgevaarlijke organisatie, op 21 
juli 1947 werd dan ook op de voet gevolgd en een uitgebreid verslag vond zijn weg via het nog 
functionerende postverkeer naar het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst, de opvolger van 
het Bureau Nationale Veiligheid. H.B. Otto, wethouder voor de CPN in Enschede, deed de 20 à 
25 aanwezigen verslag van een vergadering van het partijbestuur, de dag ervoor in Amsterdam. 
Volgens het verslag vertelde Otto dat ‘deze gang van zaken’, i.e. het uitbreken van de openlijke 
gevechtshandelingen in Indonesië, geen verrassing was voor de partij. Omdat de PvdA de ar-
beidersklasse ondergeschikt wilde maken ‘aan haar reactionaire politiek’, moest de CPN de 
sociaal-democratische leiders als ‘volksbedriegers’ ontmaskeren. Niet met ‘een scheldkanonna-
de, maar op overtuigende en vooral tactische wijze’. Voor dat doel moesten de partijgenoten 
iedere dag en misschien ook wel vele nachten klaar staan voor de partij om met de arbeiders te 
praten. ‘Wij roepen niet op tot een algemene werkstaking’, aldus Otto, ‘want hieraan is het risi-
co verbonden, dat vele arbeiders hieraan geen gevolg zullen geven.’ Dan zou de partij zich iso-
leren van de massa en dat moest worden vermeden. Naar hij had begrepen zou de EVC geen 
algemene werkstaking uitroepen ‘zonder de partij daarin te kennen’. Toch moest door ‘een 
vastberaden houding der arbeiders’ de Nederlandse ‘reactie’ de nek worden gebroken. De vraag 
was, wat dit inhield voor de afdeling Enschede. In Amsterdam had de partij volgens Otto al 
bewezen in staat te zijn ‘de hele zaak “plat” te leggen’, maar in Enschede was dat niet mogelijk. 
Het was van het grootste belang dat de partij aansloot bij de onvrede over de lage lonen. De 
CPN-ers moesten de arbeiders er op wijzen dat de regering weigerde de lonen te verhogen, 
maar wel deviezen gebruikte voor het leger. Langs die weg moest de partij acties ontketenen. 
De beurzen zouden daarop reageren en dan zou de Nederlandse gulden nog verder dalen, zeker 
wanneer in het buitenland bekend werd dat er in Nederland werd gestaakt. ‘Dat hangt van ons 
af!!’ Langs deze weg moesten de partijleden er voor zorgen dat uiteindelijk in steeds meer fa-
brieken werd gestaakt, dat geweigerd zou worden om schepen voor Indonesië te laden. Over de 
lonen heerste ontevredenheid onder de arbeiders. ‘Daarmee vangen wij aan in ons gesprek met 
de arbeiders. Het is niet zo belangrijk of de algemeene werkstaking een paar dagen vroeger of 

                                                 
192 Brief Minister van Binnenlandse Zaken aan Commissarissen der Koningin in de onderscheiden provincies, no. 1687, 10 juni 
1947 (Prov.Overijssel, 8910) onderstr. in origineel; B.A. Sijes, De april-mei-staking in Twente, in: E. Westerbeek (red.), Overĳssel. 
Aspecten en perspectieven, samengest. onder auspiciën van het Economisch Technologisch Instituut Overĳssel, de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor Overĳssel, de Provinciale Vereniging voor Vreemdelingenverkeer in Overĳssel, Amsterdam 1951, 
p. 355-358; C.J.C.F. Fijnaut, 200 jaar politiegeschiedenis; toespraken bij de presentatie van - De geschiedenis van de Nederlandse 
politie - in de vroegere vergaderzaal van de Tweede Kamer, Amsterdam 2007, p. 28/9. 
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later komt. Wij moeten eerst de massa achter ons hebben. Wanneer er oproepen van de EVC 
komen, zullen wij als partijgenoten deze steunen en actie daarvoor voeren. Indien slechts de 
helft van het aantal op de bedrijven wegloopt, heeft dit al grote propagandistische waarde. Bo-
vendien werkt het weer mee, vooral op jonge mensen heeft dit invloed.’ Otto wees op een actie 
in de fabriek van I.I. Rozendaal waar de fabriekscommissie, bestaande uit 5 EVC-leden, een 
motie had aangenomen als protest tegen de oorlog in Indonesië. Volgens hem moest het ook in 
andere bedrijven soortgelijke protesten regenen. Als partijgenoten nog andere praktische voor-
stellen hadden, dan moesten ze die doorgeven.  
Het was nadrukkelijk niet de bedoeling om naar de wapens te grijpen. Otto benadrukte dat de 
CPN ‘een volkomen legale partij’ was; ‘wij vechten legaal’. Ook onderduiken, waarover door 
sommigen werd gesproken, was fout. ‘Wij werken legaal.’ Partijlid J.H.J. van het Reve stelde 
voor dat ‘de Nederlandse arbeidersklasse’ op woensdag 23 juli, de dag dat de acties in Indone-
sië in de Tweede Kamer aan de orde zouden komen, in een grote meeting van zich zou laten 
horen, maar dat zou volgens een ander lid juist een mooie gelegenheid voor de politie zijn om 
alle communisten op te pakken. Een erg grote opkomst verwachtte dit lid niet, wat werd onder-
schreven door een vrouwelijk lid dat vond dat het Nederlandse volk niet ‘wakker’ was. Zij ver-
wees naar de spontane staking in 1943 toen ‘onze jongens’ in krijgsgevangenschap moesten. 
‘En nu, nu dit gebeurt, reageert de massa nauwelijks.’ 
Na afloop van de bijeenkomst besprak Otto met J.G. Meijer de inhoud van de pamfletten die 
zouden worden verspreid om op te roepen voor de meeting op de 23ste. Otto had zich geërgerd 
aan een aantal hinderlijke taalfouten in de concepttekst. De tegenstanders zouden dit aangrijpen 
om de CPN te bekritiseren. ‘Dit zijn weliswaar uiterlijke dingen, maar ook daar mag niets aan 
mankeren.’ Van het Reve benadrukte dat er niet te lang moest worden gesproken, omdat de 
mensen dan weg zouden lopen. Tot slot stelde Otto voor om door ‘oude vertrouwde partijgeno-
ten’ bij een aantal andere CPN-leden huiszoeking te laten doen om te controleren of zij inder-
daad geen wapens in huis hadden en de orders van de partij opvolgden. ‘Wij moeten er van 
verzekerd zijn, dat er niets verkeerds kan gebeuren.’ 
Het verslag van de vergadering dat erg gedetailleerd was en waarschijnlijk door een infiltrant of 
op basis van afluisteren was opgesteld, maakte enerzijds een erg strijdbare, maar tegelijk ook 
wat hulpeloze indruk. Actie was nodig, maar dat de arbeiders stakingsparolen van de CPN zon-
der meer zouden volgen, was niet waarschijnlijk en dus was terughoudendheid nodig om te 
voorkomen, wat de CPN in haar geschiedenis al vaker was overkomen, dat zij geïsoleerd raakte 
van “de massa”. Voor alles moest worden voorkomen dat de partij iets onoorbaars zou kunnen 
worden aangewreven, zodat men niet aarzelde om zelf huiszoeking te gaan doen. Op zich was 
het begrijpelijk dat de CPN bevreesd was voor zwartmakerij die de kern van de zaak, de koloni-
ale oorlog tegen de Indonesische bevolking, niet raakte, maar het geeft ook aan dat de partij in 
het defensief was en kunstgrepen − aansluiten bij lage lonen om het verderfelijke van een oor-
log aan de orde te kunnen stellen − moest toepassen om de arbeiders te mobiliseren voor haar 
politieke doel. Dat er nu, in 1947, wel werd geprobeerd een omvangrijke stakingsbeweging op 
gang te krijgen en er felle kritiek werd geuit op de PvdA, hangt direct samen met de politieke 
ontwikkelingen: de fusie van het NVV met de EVC was definitief van de baan en perspectief 
voor de CPN op meer invloed in de Nederlandse polder was er niet meer.  
Op 30 juli diende H.J. Aldenkamp namens de CPN-fractie in de gemeenteraad van Enschede 
een motie in ‘om er bij de Regering met klem op aan te dringen het gewapende conflict in Indo-
nesië te beëindigen’. Burgemeester M. van Veen deelde mee dat de meerderheid van B&W de 
motie voor kennisgeving aan wilde nemen, omdat deze kwestie niet in een Gemeenteraad thuis 
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hoorde. Raadslid J.H.J. van het Reve wilde de motie echter toelichten en verklaarde dat de par-
tijen, waar de regering op steunde, in 1946 de verkiezingen waren ingegaan ‘met een vredes-
program en niet met een oorlogsprogram, met een program van vrede en opbouw en niet van 
oorlog en afbraak’. De voorzitter kapte hem af en na enig heen en weer gepraat werd de motie 
conform het voorstel van de burgemeester afgedaan. 
 
Op 29 juli 1947 belegde de afdeling Almelo van de CPN een protestvergadering tegen de Poli-
tionele Acties die door ongeveer 500 mensen werd bezocht. F. Timmerman, wethouder voor de 
CPN in Almelo, zei volgens het verslag dat de plaatselijke politie van de vergadering maakte, 
dat de oorlog in Indonesië een feit was geworden, ondanks de belofte die Schermerhorn na de 
bevrijding had gedaan dat het Indonesische volk in vrijheid zou kunnen leven. De Partij van de 
Arbeid was hier mede schuldig aan. In de gemeenteraadsvergadering in Almelo had de CPN 
enkele dagen eerder een motie over deze oorlog ingediend, die ‘over het algemeen gunstig werd 
ontvangen’, maar die uiteindelijk door alle andere partijen was verworpen. Omdat H. Gortzak 
wegens ziekte was verhinderd, sprak vervolgens G. Geelhoed uit Den Haag de aanwezigen toe. 
19 juli 1947, de dag waarop de vijandelijkheden waren begonnen, zou een zwarte bladzijde 
blijven in de geschiedenis van Nederland. De CPN had vanaf de stichting van de Republiek in 
1945 met haar willen samenwerken en had steeds gewezen op het gevaar dat er oorlog zou ko-
men; de partij had in de Tweede Kamer het akkoord van Linggadjati gesteund en toen had de 
fractieleider van de PvdA, M. van der Goes van Naters, gezegd ‘dat het uiteindelijk toch de 
Partij van de Arbeid was, die de vrede voor beide volken had gewonnen’. Geelhoed schilderde 
een plastisch beeld van wat er in Indonesië gebeurde. ‘Op het ogenblik, dat ik tot u spreek, 
wordt er in Linggadjati gevochten. Op dit ogenblijk schieten Nederlanders niet alleen het dorp 
Linggadjati kapot, doch zij schieten tevens het vertrouwen in de Nederlanders kapot en zij ma-
ken van Indië een brandende hel. Zij verpletteren de zacht geaarde inlanders onder de rupsban-
den van hun gevechtswagens en de uitgebrande dorpen en steden bewijzen hun ware doelstel-
lingen. Het bewijs is hierbij tevens geleverd dat de regering achter haar politiek van onderhan-
delen, een sterk leger heeft opgebouwd en daarmee deze koloniale oorlog heeft ontketend.’ Het 
was volgens Geelhoed geen politionele actie, maar een koloniale oorlog, wat alleen al bleek uit 
het feit dat er dagelijks ‘legerberichten’ werden verspreid en geen ‘politieberichten’ en hij ver-
geleek de informatie die de Nederlandse regering verspreide met ‘de leugenpropaganda van 
Goebbels’. Hij verweet de PvdA vrede te beloven en oorlog te brengen en riep haar op uit de 
regering te treden. Dan zou het NVV samen met de EVC een staking kunnen proclameren die 
het merendeel van de Nederlandse arbeiders zou omvatten en die de regering niet zou kunnen 
negeren. Hij vertelde dat de zeelieden en transportarbeiders die waren aangesloten bij de EVC, 
hadden besloten niet langer mee te werken aan het uitzenden van troepen en materieel. Als deze 
actie zou starten, ‘zullen wij gereed moeten zijn tot een algemene werkstaking’ en hij verweet 
de regering dat zij de ondervoede Nederlandse bevolking niet op krachten had laten komen, 
maar het geld had gebruikt om een leger op te bouwen. Na het aannemen van een motie tegen 
de regeringspolitiek werd de vergadering, die ‘in volmaakte orde’ was verlopen, gesloten. Ook 
in deze vergadering harde woorden aan het adres van de regering en met name ook jegens de 
PvdA, woorden die spraken van op handen zijnde stakingsbewegingen, maar die tussen de re-
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gels door aangaven dat de partij afhankelijk was van arbeiders die nauwelijks bereid waren voor 
dit soort politieke doelen de straat op te gaan.193  
 
Ook andere groepen die zich niet onverdeeld positief of zelfs kritisch over het regeringsbeleid 
ten aanzien van Indonesië uitlieten, mochten zich in een warme belangstelling van de politie 
verheugen. Toen de Vlam-groep Almelo op 2 september 1947 een openbare vergadering beleg-
de met als spreker Jef Last, was commissaris van politie Heidema ter plekke om een verslag op 
te maken. De bijeenkomst werd geopend door een Almelose winkelier, J. Jacobs, die vertelde 
dat de Vlam-groep was voortgekomen uit de illegale groep De Vonk en dat de Vlam-groep be-
stond uit personen met verschillende politieke opvattingen, zoals leden van de PvdA, de RKSP, 
de CPN en uit meerdere politiek daklozen. Deze mensen wilden geen politieke partij zijn, maar 
‘de leden vormen een gemeenschap die hun socialistische ideeën willen uitdragen onder het 
volk’ en zij wilden een groep zijn ‘die vrij en onafhankelijk van de Nederlandse regering tot het 
Indonesische volk kan spreken’. De Vlam-groep in Almelo bestond slechts uit enkele personen 
en stond onder voorzitterschap van A. Smit-Heino. Toch waren er circa 200 personen naar café 
Elferink gekomen, ‘voor het merendeel bestaande uit nette burgers’, die waarschijnlijk waren 
afgekomen op de naam van de inleider. De toespraak van Last bestond volgens de politiecom-
missaris ‘uit een lange reeks eenzijdige en critische opmerkingen over het beleid van de Neder-
landse regering inzake Nederlands-Indië’. Hij was in het bijzonder kritisch over K. Vorrink 
vanwege diens houding ten aanzien van het militaire optreden in Indonesië. Volgens Last ging 
de Nederlandse regering ‘uitsluitend (…) af op de wensen van Indonesische en Europese sui-
kerplanters in Indië en van andere personen die tot de bezittende klasse behoren’. Hij schaarde 
zich achter ‘de door de Indonesiërs ingezette actie’, waarmee de commissaris ongetwijfeld de 
vrijheidsstrijd bedoelde. Het publiek uitte weinig bijval voor het verhaal van Last en slechts een 
enkeling meldde zich na afloop aan als lid van de Vlam-groep.194 
In Hengelo zijn voor zover bekend geen openlijke protesten geweest tegen de oorlog in Indone-
sië. ‘De waakzaamheid ten opzichte van de binnenlandse rust in verband met de toestand in 
Nederlands-Indië blijft onverminderd van kracht’, zo rapporteerde de plaatselijke politie.195 
 

4.1.2 Indië verloren, nieuwe markten aanboren 

Het mag geen verbazing wekken dat de Twentse textielindustrie hechtte aan behoud van de 
banden met Indonesië. Een groot deel van de export werd van oudsher immers afgezet op die 
markt. Na het onafhankelijk worden in 1830 van België, het textielcentrum van het Koninkrijk 
tot dan toe, had de toenmalige Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) het initiatief geno-
men om een exportindustrie van katoenen stoffen in Twente op te zetten. In de daarop volgende 
jaren plaatste de NHM steeds grote bestellingen bij Twentse bedrijven, die zich op die manier 
op een relatief beschutte manier konden ontwikkelen. De afzet vond aanvankelijk vrijwel volle-
dig plaats in Nederlands-Indië. Twente was groot geworden in Indië! De jaren twintig en dertig 

                                                 
193 Rapport, nr. R/58, aan het hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst in Den Haag, 22 juli 1947; rapport, no. 118, van de Ge-
meentepolitie Almelo aan de Commissaris der Koningin in de Provincie Overijssel, 30 juli 1947 (beide: Prov.Overijssel, 8910); 
Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad Enschede, 30 juli 1947 (GAE, 2847). 
194 Brief J. Heidema, Commissaris van Politie Almelo, aan de Commissaris der Koningin in de Provincie Overijssel, 3 september 
1947 (Prov.Overijssel, 8910). 
195 De Commissaris van Politie Hengelo, Rapport over de periode van 1 juli 1947 t/m 30 september 1947, 8 oktober 1947, aan de 
Procureur-Generaal te Arnhem (GAH, 5314-2). 
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van de 20ste eeuw hadden weliswaar laten zien dat er economische kapers op de Javaanse kusten 
waren, maar dankzij de contingenteringen was in de loop van de crisis veel marktaandeel terug-
gewonnen en ging circa 75% van de export weer naar Nederlands-Indië.196 
Of dit na de oorlog zo zou blijven werd sterk betwijfeld door een commissie van textieldeskun-
digen, ‘de Exportcommissie’, die zich tijdens de oorlog over deze materie had gebogen. Zij 
wees er al in 1943 op dat de textielindustrie zich verder over de wereld zou verspreiden, omdat 
spinnen en weven zowel met primitieve als met technisch hoogwaardige hulpmiddelen kon 
gebeuren. Dit impliceerde dat er na de oorlog voor de Nederlandse textielindustrie forse concur-
rentie zou bestaan, waarbij met name moest worden gedacht aan Japan, China, India en Pakis-
tan (destijds nog Brits-Indië) en ook Nederlands-Indië. Vanwege hun lage loonstandaard en het 
ontbreken ‘van de zware sociale lasten, die op de Westersche industrieën drukken’ (een klacht 
van alle tijden!, schr.) waren zij geduchte concurrenten geweest en zouden dat ook na de oorlog 
weer worden. ‘Indien de Japansche textielindustrie na dezen oorlog weer op denzelfden voet zal 
kunnen ageeren, dan ziet het er voor de op Westersche leest geschoeide industrieën, dus ook 
voor de Nederlandsche Textielindustrie zeer somber uit.’ De enige oplossing lag in het verande-
ren van het productenpalet van eenvoudige soorten doek naar technisch hoogwaardig doek (zie 
verderop). De eerste jaren na de oorlog echter zou de Nederlandse textielindustrie betrekkelijk 
weinig concurrentie op de Nederlands-Indische markt te duchten hebben, omdat de andere lan-
den naar verwachting pas na enige tijd weer in staat zouden zijn hun export op grote schaal te 
hervatten. In die overbruggingsperiode had Twente in ieder geval de tijd om zijn industrie weer 
op te bouwen en ‘naar meer permanente grondslagen (voor de export, schr.) uit te zien’.197 Het 
Economisch Technologisch Instituut Overijssel bevestigde in een onderzoek naar de sociaal-
economische verhoudingen in Almelo uit 1947 de noodzaak voor de textielindustrie om de ba-
kens te verzetten. Volgens het ETIO was de keuze helder: ‘voortzetting van de serieproductie, 
met de dan noodzakelijke rationalisatie, of overschakeling op het variabele bedrijf, waarbij (…) 
                                                 
196 A.L. van Schelven, Schering en inslag in historisch perspectief. Schets van een geschiedenis van de Nederlandse textiel- en 
confectie-industrie, 1850-1980, in: Textiel-, kleding-, leder-, schoen- e.a. lederwarenindustrie. Een geschiedenis en bronnenover-
zicht, Amsterdam 1993, p. 22; R.A. Burgers, 100 jaar G. en H. Salomonson, kooplieden-entrepreneurs, fabrikanten en directeuren 
van de Koninklijke Stoomweverij te Nijverdal, Leiden 1954, p. 23-52; Reitsma, a.w., p. IV-19; Nijhuis, a.w., p. 58; Kuys, De vrees 
voor wat niet kwam, p. 62, Tabel 1. 
197 Verslag, hetwelk de exportcommissie in october 1943 te Londen uitgebracht heeft aan de Voorzitter van de Textielcommissie in 
opdracht van Z.Exc. de Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart (KWF, 17). Dit verslag is een van de bouwstenen geweest 
van het Rapport van de commissie van advies inzake herstel van de Nederlandsche Textielindustrie, met inbegrip van de kleeding-
industrie, Londen mei 1944. 
Er is serieus gekeken naar mogelijkheden om de Japanse concurrentie te elimineren. Een streng vertrouwelijke notitie ‘Het verkrij-
gen van Japanse industrieën op reparatie-basis’ (KSW (1), 124) doet verslag van een bespreking met een aantal vertegenwoordi-
gers van het bedrijfsleven op 28 april 1948 waar Jöbsis, de Nederlandse vertegenwoordiger in de Far Eastern Commission (FEC), 
een inleiding over deze kwestie heeft gehouden. De Amerikaanse regering had bezwaren tegen het weghalen van Japanse activa, 
omdat dit de economische wederopbouw zou belemmeren en omdat Japan ‘een militair en economisch bolwerk tegen het Aziatische 
communisme’ moest worden. Een deel van de Nederlandse claim op Japan, ƒ24,5 miljard, kon wellicht worden gerealiseerd door 
een aantal Japanse fabrieken in eigendom te verwerven (de prijs daarvan was door Amerikaanse maatregelen erg laag). Dit idee van 
de Nederlandse regering was nog niet in de FEC besproken, omdat de regering, die de uitvoering van dit plan ‘ten zeerste zou 
toejuichen’, wilde peilen of er in beginsel belangstelling voor bestond bij Nederlandse bedrijven.  
In Reports of General MacArthur, Washington 19942, staat over de FEC het volgende: ‘The Far Eastern Commission was estab-
lished as a high policy-making body for the Occupation of Japan. It consisted of representatives from eleven nations: China, the 
United Kingdom, the United States, Union of Soviet Socialist Republics, France, the Netherlands, Canada, Australia, New Zealand, 
India, and the Philippines. The Commission formulated policies, principles, and standards for accomplishing the terms of the sur-
render; it reviewed, upon the request of any member, directives issued to the Supreme Commander or action taken by him involving 
policy decisions within the jurisdiction of the Commission; and it considered such other matters as might be assigned to it by 
agreement among the participating governments. However, the Commission had no authority to make recommendations for terri-
torial adjustments nor to conduct military operations.’  
http://www.history.army.mil/books/wwii/MacArthur%20Reports/MacArthur%20V1%20Sup/ch3.htm, geraadpleegd op 3 oktober 
2010. 
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belangrijke wijzigingen in het machinepark zullen moeten plaatsvinden’. Probleem was echter 
dat de ‘enorme wereldschaarste aan textielgoederen van elke aard’ de neiging tot doorgaan op 
de oude voet in de hand werkte. Dit zou de eerste jaren wel goed gaan, maar het was volgens 
het ETIO zeer de vraag of de Almelose textielindustrie dan de slag niet zou blijken te hebben 
gemist. Dit gold uiteraard voor de gehele Twents-Gelderse textielindustrie.198 
 
De export naar Indonesië verliep via de Manex, de Manufacturen Export Centrale. Dit kartel 
was in 1934 opgericht om tegenwicht te bieden aan de Japanse textielindustrie. In de jaren der-
tig leverden de Nederlandse bedrijven via hun traditionele huisrelaties op Java aan de afnemers; 
de Manex coördineerde de toegewezen productiequota. Na de oorlog vervulde zij een centrale 
rol bij de uitvoer zelf: ‘De gehele moeizaam op gang komende textieluitvoer van Nederland 
naar Batavia werd via de Manex geleid.’ Het kartel ontwikkelde zich, onder leiding van H.P. 
Gelderman, tot hèt verkoopkanaal van de Twentse katoenindustrie in Indonesië. Een ander op-
vallend verschil met de situatie vóór de oorlog is dat de Indonesische importeurs braken met het 
systeem van consignatiekoop: zij betaalden voortaan direct bij levering en namen zelf het risi-
co.199 Uit Figuur 4 blijkt dat de absolute export naar Indonesië in de onderhavige periode toe-
nam, het relatieve aandeel van Indonesië in de uitvoer nam evenwel sterk af (zie verderop). 
 

Figuur 4 Export van textiel naar Indonesië via de Manex, in miljoenen Yards, 1946-1949 

 
Bron: W.T. Kroese, Manex flitsen. T wintig jaar commercieel beleid van de Twentse katoenindustrie in Indonesië ( 1946-
1965), in: THB (1977) nr. 18, p. 50. 1 yard = 0,9144 meter. 
 
De KSW had vóór de oorlog circa 70% van zijn productie naar Nederlands-Indië verscheept. 
Pas in 1946 kon de export worden hervat, omdat de regering tot die tijd geen exportvergunnin-
gen voor katoenen weefsels verstrekte; in plaats daarvan werd de totale productie via Neder-
landse distributiebureaus verkocht. De KSW verlegde zijn export actief, waardoor het aandeel 
dat naar Indonesië ging tussen 1946 en 1951 zakte van zestig naar dertig procent; de uitvoer 
naar andere Europese landen en naar Australië en Noord- en Zuid-Amerika groeide van dertig 
tot vijftig procent. De KSW-directie onderzocht eveneens de mogelijkheden van export naar de 
Sovjet Unie. Zou dit land een afzetmarkt kunnen vormen en zou dit niet in strijd zijn met het 
Nederlands belang? zo vroeg Van der Muelen al in december 1945 aan het USSR-Instituut. Op 

                                                 
198 I. Dijkstra, Rapport betreffende een onderzoek naar de sociaal-economische verhoudingen in de gemeente Almelo, Zwolle 
1947, p. 60-61. 
199 W.T. Kroese, Manex flitsen. Twintig jaar commercieel beleid van de Twentse katoenindustrie in Indonesië (1946-1965), in: 
THB (1977) nr. 18, p. 49. 
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dat moment onderhield Nederland nog geen handelsbetrekkingen met dit land, daarvoor was 
eerst een handelsverdrag nodig, zo kreeg hij ten antwoord.200 ‘Ondanks alle moeilijkheden’, zo 
noteerde de KSW in zijn jaarverslag over 1948/49, bleef Indonesië ook in dat boekjaar ‘nog 
steeds de belangrijkste exportmarkt voor ons en voor de gehele Twentse textielindustrie’. Bij 
Ten Cate daalde het aandeel van de afzet in Indonesië eveneens aanzienlijk; in de periode 1948-
’51 liep dit terug van veertig tot twintig procent; en ook hier steeg de Europese afzet fors, van 
dertig naar zestig procent.201 Gelderman zette na de oorlog jaarlijks rond de 60% van zijn pro-
ductie af in Nederland; van de export ging ongeveer een kwart naar Indonesië en de rest naar 
elders. De onderneming concludeerde in 1949 dat in de voorafgaande jaren was gebleken dat 
een substantiële export naar Indonesië ‘een levenskwestie’ was voor de Nederlandse katoenin-
dustrie. Over de afzet van Van Heek & Co constateerden de jaarverslagen van het bedrijf dat 
deze in de jaren t/m 1948 ‘niet de minste moeilijkheid’ opleverde; in 1949 liep de export terug. 
Niet voor alle bedrijven was Nederlands-Indië het belangrijkste afzetgebied. Dit gold bijvoor-
beeld voor de Stoomweverij Nijverheid, die zich veel meer op zogeheten fancy-artikelen richtte. 
De door modeontwerper Dior in februari 1947 gelanceerde “New Look” luidde niet alleen een 
nieuwe glorietijd in voor de Franse modehuizen, maar ook een bloeitijd voor textielfabrikanten 
als de Nijverheid, die een breder publiek van modieuze, kleurrijke stoffen voorzagen.202 
 

Figuur 5 Vergelijking van de export van katoenen en rayon weefsels naar Europa en Indonesië 

 
Bron: Nijhuis, a.w., p. 180. 

                                                 
200 Brief G. van der Muelen aan Nederland−USSR-Instituut, 11 december 1945; brief USSR-Instituut aan KSW, 17 december 
1945 (KSW (1), 124).  
De Nederlandse regering sloot in 1948 een handelsakkoord met de Sovjet Unie. In december 1953 werd overwogen dit akkoord aan 
te passen, waardoor er ‘waarschijnlijk een uitbreiding van de mogelijkheden voor de wederzijdse handel’ zou ontstaan, zo schreef 
het VNW op 8 december 1953 aan zijn leden. De KSW antwoordde al contact te hebben gehad met de Sovjet-vertegenwoordiging 
en een offerte voor japonstoffen ter waarde van ƒ136.770 te hebben uitgebracht. Men verwachtte een goede kans te maken. (Circu-
laire VNW aan de leden, 8 december 1953; brief KSW aan VNW, 11 december 1953 (KSW (1), 124)). 
Het USSR-Instituut, ook bekend als het Nederland-USSR-Instituut, is op 20 april 1945 opgericht onder auspiciën van het op dezelf-
de datum opgerichte Nederlands Overzee-Instituut en stond o.l.v. W.E. Boerman, hoogleraar aan de Economische Hogeschool in 
Rotterdam. Het NOI beoogde ondermeer de economische betrekkingen met het buitenland te bevorderen. (http://rjb.x-
cago.com/GARJB/1947/12/19471231/GARJB-19471231-0008/story.pdf, geraadpleegd op 19 oktober 2008). 
201 De Jager, a.w., p. 34-35, 42; Koninklijke Stoomweverij te Nijverdal NV Almelo, Verslag over het boekjaar 1 juli 1948-30 juni 
1949, p. 6. 
202 De Haan, a.w., p. 17; J.H. Wynand (red.), H.P. Gelderman & Zonen N.V. Fabrikante van ruwe, gebleekte en geverfde katoenen 
en kunstzijden manufacturen, Oldenzaal 1949, p. 6; Fischer, Bestemming Semarang, p. 343, 250; Reitsma, a.w., p. IV-14; Nijhuis, 
a.w., p. 175; Van Schelven, Onderneming en familisme, p. 116. 
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De leden van de Manex realiseerden zich gaandeweg dat er grote wijzigingen in de textielafzet 
zouden komen en stelden hun commerciële beleid daar op in. Ondertussen zocht men naarstig 
naar nieuwe markten, wat gezien de wereldwijde schaarste geen onoverkomelijke problemen 
opleverde. Zo werd de Manex ‘het centrum (…) van waaruit die langzame terugtocht (uit Indo-
nesië als exportland) moest worden geleid’. De voorzitter van de Overijsselse Kamer van 
Koophandel, H. van Heek (directielid van Van Heek & Co), mocht in het verslag over 1947 dan 
wel met vreugde constateren dat ‘wat katoenen manufacturen betreft (…) Insulinde als afnemer 
als vanouds de eerste plaats in(nam)’, het afnemende belang van de export naar Indonesië komt 
uit de jaarverslagen duidelijk naar voren. Zijn vreugde mocht wat hem betreft ‘niet beschouwd 
worden als een uit conservatisme voortvloeiende onderschatting van de in gang zijnde ontwik-
keling en een krampachtig vasthouden aan het oude’. Het verdere verloop van de grafiek (Figuur 
6) maakt duidelijk dat de ontwikkelingen in Indonesië de Twentse textielfabrikanten weinig 
reden tot blijdschap gaven.203 

Figuur 6 Percentage van de export bestemd voor Indonesië 

 
Bron: Jaarverslagen Kamers van Koophandel en Fabrieken voor Overijssel, 1946-1950; C. Wolters, De T wentse ka-
toenindustrie en de dekolonisatie. De neergang van de handel in “katoentjes” naar Indonesië, in: THB, Jrg. 30 (1990), 
p. 124. 
 
De oriëntatie op andere markten dan de traditionele was voor een deel gedwongen, omdat het 
duidelijk was dat de Japanse textielindustrie vroeg of laat haar export in de eenvoudige kwali-
teiten doek naar Indonesië zou hervatten; dit ondanks pogingen vanuit de Engelse en Neder-
landse industrie om de wederopbouw van de Japanse katoenindustrie tegen te houden. Ook was 
duidelijk dat de Indonesische regering de nationale textielindustrie verder zou ontwikkelen. 
Beide zouden een prijsniveau hanteren waarmee Twente onmogelijk zou kunnen concurreren. 
Verder was het niet realistisch om te verwachten dat er in Indonesië nog iets van een bescherm-
de markt voor de Nederlandse textielindustrie zou overblijven. 
 
Een andere concurrent waar de Nederlandse textielfabrikanten weer mee te maken zouden krij-
gen, ‘wanneer eenmaal de vraag naar textielgoederen het aanbod niet meer, zooals thans, vele 
malen overtreft’, was België. Om inzicht te krijgen in de kracht van die concurrent en om na te 
gaan op welke manier er tijdig maatregelen konden worden genomen om voorbereid te zijn op 
die situatie, belegde de Bedrijfsgroep Textiel-Industrie in januari 1947 een congres waar verte-
                                                 
203 Kroese, Manex flitsen, p. 52; Wolters, a.w., p. 112, 124. 
Wolters vermeldt voor het jaar 1947 een percentage van 36%; volgens mijn berekening moet dat 44% zijn. 
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genwoordigers van de Nederlandse textielindustrie in gesprek gingen met hun Belgische colle-
ga’s. De aanleiding voor dit congres, onder voorzitterschap van J. Gelderman, was de in 1944 
opgerichte douane-unie tussen Luxemburg, België en Nederland, waarvan het de bedoeling was 
dat die op korte termijn tot een economische unie zou leiden (deze werd uiteindelijk getekend in 
1958). Belgische spinnerijen leverden in 1939 ongeveer de helft van de 20.000 ton katoenen en 
10.000 ton wollen garens die in totaal werden geïmporteerd; verder leverden zij 80% van de 
linnen garens. Volgens L.C. Meersseman, directeur van de Federatie der Belgische Textielnij-
verheid, bedroeg eind 1946 de productie van katoenen garens in zijn land circa 6.000 ton per 
maand, waarvan slechts 4% werd uitgevoerd. De Belgische industrie was dus niet alleen een 
belangrijke, aanstaande, concurrent, maar ook een belangrijke leverancier, zij het dat “België” 
op dat moment nog niet de gewenste hoeveelheden kon leveren. Bovendien speelde de benarde 
deviezenpositie de Nederlandse industrie parten. A. Rom Colthoff, de waarnemend secretaris 
van de Bedrijfsgroep, zag als een van de voordelen van een nauwere samenwerking dat beter 
kon worden voorzien in het garentekort van de Nederlandse textielindustrie. Omdat de industrie 
in beide landen grotendeels op de export was aangewezen, was het gevaar niet denkbeeldig dat 
de ondernemingen bij export-moeilijkheden naar derde landen gedwongen zouden worden el-
kaars thuismarkt te ondergraven, ‘met alle funeste gevolgen van dien’. Het leek hem daarom 
een eerste vereiste dat het Belgische conditiekartel, de Convention Belge du Textil, zou worden 
aangepast aan de Nederlandsche Textiel Conventie. Hij zag ook mogelijkheden voor samen-
werking op het gebied van research via het Vezelinstituut van TNO in Delft.204 
 

Afbeelding 7 Nederlands-Belgisch Textielcongres, 13 en 14 januari 1947 

 
Bron: Nederlandsch-Belgisch textielcongres, 13 en 14 januari 1947, ’s Gravenhage 1947 

                                                 
204 Nederlandsch-Belgisch Textielcongres, 13 en 14 januari 1947 te ’s Gravenhage, Den Haag 1947. In 1950 werd 73% van de 
totale import van katoenen garens in Nederland, 12.604 ton, vanuit Belgie ingevoerd, zie: De Nederlandse industrie sinds 1945. Een 
wereld van groei, Uitg. A. Sijthoff 1952, p. 238. 
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Maar, andere markten stelden andere, hogere kwaliteitseisen en dat vergde voor een deel een 
ander machinepark. Bovendien zou men niet langer stapelgoederen zoals cambrics in de tot dan 
toe gebruikelijke lange productiecycli kunnen produceren, maar zou regelmatige aanpassing 
van de producten en dus bijstelling van de machines nodig zijn. Dit zou ook een flexibeler in-
stelling van het personeel vergen. De hierboven al genoemde Exportcommissie had al aangege-
ven dat de Nederlandse textielindustrie alleen zou kunnen overleven, wanneer zij zich zou toe-
leggen op ‘verfijnde “technisch hoogstaande” producten en specialiteiten’ en dat concurrentie 
van lage lonenlanden op die producten voorlopig wel zou uitblijven.205 
Het was dus duidelijk dat er forse investeringen nodig waren om het machinepark aan te passen 
aan de eisen van de nieuwe markten, om achterstallig onderhoud weg te werken en om de pro-
ductiviteit te verhogen. Toen er in 1948 een tekort aan deviezen ontstond, bood ook op dit punt 
de hiervoor genoemde Marshall-hulp uitkomst. Spanjaard in Borne bijvoorbeeld constateerde in 
1948 dat ‘de zo hoog nodige vervanging, modernisering en uitbreiding van het machinepark ten 
dele onmogelijk is door gebrek aan deviezen’. Toch slaagde het bedrijf er in om tussen 1945 en 
1950 in totaal ruim ƒ11 miljoen te investeren, waarvan ruim ƒ2½ miljoen in gebouwen en meer 
dan ƒ5 miljoen in machines; het jaarverslag over 1950 vermeldt dat er nog voor ruim ƒ3½ mil-
joen in bestelling was. De KSW investeerde tussen 1945 en 1956 tenminste ƒ4 miljoen uit eigen 
middelen in nieuwe machines en installaties. Circa de helft van dit bedrag was bedoeld om de 
productiviteit te verhogen en zo de kostprijs van het ruwe doek te drukken, de andere helft werd 
geïnvesteerd in de finishafdeling, teneinde de gespecialiseerde producten te kunnen maken die 
de westerse markten eisten (zie hierboven). Ook Ten Cate investeerde fors – circa ƒ23 miljoen – 
in nieuwe machines die de productie efficiënter, rendabeler en gevarieerder moesten maken. De 
Nijverheid startte in 1947 met een verdubbeling van de capaciteit van de filmdrukkerij in een 
geheel nieuw gebouw aan de Haaksbergerstraat, als uitvloeisel van de hierboven genoemde 
ontwikkelingen in de damesmode. Ook de KNKS investeerde in de jaren 1945-1950 zwaar, 
ruim ƒ10 miljoen, in nieuwe productiefaciliteiten, maar dit was bittere noodzaak, omdat de III-
cylinderspinnerij in oktober 1944 was vernield bij een geallieerd bombardement. Bij Van Heek 
& Co belemmerde gebrek aan deviezen in de eerste naoorlogse jaren de aanschaf van nieuwe 
machines. Technische vernieuwingen hadden er vooral betrekking op het weer op peil brengen 
en houden van de bestaande machines, die door het bedrijf zelf als ‘in technisch opzicht verou-
derd’ werden gekwalificeerd (zie Tabel 8).206 
Het waren beslist niet alleen de hier genoemde bedrijven die investeerden in nieuwe machines. 
In 1947 hield de samenwerkende industrie een enquête naar de investeringsplannen waaraan op 
een enkele uitzondering na alle leden van de Vakgroepen Katoen-, Kunstzijde- en Linnenindu-
strie hebben deelgenomen.207 De plannen omvatten een jaarlijkse investering van ƒ25 miljoen 
voor de periode 1948-1953. 
                                                 
205 Van der Spil, a.w., p. 187; Nijhuis, a.w., p. 178; Verslag van de exportcommissie, a.w. 
Cambrics zijn gebleekte katoenen manufacturen die onderworpen zijn geweest aan een finishing-procédé op hete rollen. 
206 Stoomspinnerijen en -weverijen v/h S.J. Spanjaard, Verslag over de boekjaren 1945 t/m 1950; De Jager, a.w., p. 35, 42; zie ook 
de jaarverslagen van de KSW over 1948/49 en 1949/50; De Haan, a.w., p. 280; Van Schelven, Onderneming en familisme, p. 106, 
116-118. Van Heek & Co wilde volgens Van Schelven geen beroep doen op ‘Marshall-geld’; veel andere bedrijven hebben dit wel 
gedaan. 
207 Nijhuis, a.w., p. 195. 
Een complicerende factor bij de broodnodige investeringen waren de sterk gestegen prijzen van machines. De prijs van een krasma-
chine bijvoorbeeld steeg van ƒ1.300 in 1938 tot ƒ7.000 in 1950, een ringspinmachine met 424 spindels kostte vóór de oorlog ƒ4.240 
en dit bedrag was in 1950 opgelopen tot ƒ23.300, ook al moet hierbij in aanmerking worden genomen dat er belangrijke technische 
verbeteringen zoals afzuigsystemen waren ingevoerd. De prijs van het veel gebruikte Northrop-weefgetouw steeg in deze periode 
van ƒ1.000 à ƒ1.200 (smal of breed getouw) tot ƒ5.000 à ƒ6.000. Over het geheel genomen waren de prijzen van de machines in 
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Tabel 11 De belangrijkste exporteurs van textielmachines in de katoen- en wolindustrie, 1948-1950 
 1948 1949 1950 

x ƒ1000 % x ƒ1000 % x ƒ1000 % 
België 4.005 13,5 5.485 16,5 7.086 13,7 
Duitsland 1.566 5,4 3.981 11,9 10.387 20,0 
Frankrijk 983 3,4 1.477 4,4 3.315 6,4 
Groot Brittannië 13.372 45,9 12.069 36,2 13.818 26,5 
Zwitserland 4.491 15,4 3.891 11,7 4.339 8,4 
Verenigde Staten 2.951 10,1 2.926 8,8 9.956 19,2 
Overige landen 1.759 6,3 3.454 10,5 3.002 5,8 

Totaal 29.127 100 33.283 100 51.903 100 
Bron: Welvaartsplan van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, Amsterdam 1952, p. 303. 

 
In de spinnerijen beoogden de investeringen enerzijds een verschuiving in de productie van de 
grovere naar de fijnere garensoorten. Hieraan was behoefte in de weverijen, omdat op de markt 
in toenemende mate betere kwaliteiten doek werden gevraagd, waarin fijnere garensoorten wor-
den verwerkt. Een andere belangrijke doelstelling was het verhogen van de productiviteit per 
medewerker door onderdelen van het productieproces te automatiseren en zo minder afhanke-
lijk te worden van de – zeer schaarse – vrouwelijke arbeidskrachten. In de weverijen behelsden 
de investeringen een relatieve afname van getouwen waarop uitsluitend eenvoudige weefsels in 
platte of effen binding konden worden geweven, ten gunste van getouwen die meer ingewikkel-
de weefsels konden vervaardigen. Daarnaast voorzagen de investeringsplannen in de weverijen 
in een uitbreiding van het aantal automatische getouwen, van 11% naar 20% (Zie Bijlage I voor 
een toelichting op de kenmerken van een automatisch getouw).208 
Een voorbeeld hiervan is een aanvraag van de KSW in 1948 voor een invoervergunning voor 72 
automatische Northrop weefgetouwen. De productiekosten op zo’n getouw waren lager dan op 
andere getouwen, omdat het, vanwege de automatische copswisseling, niet tot stilstand kwam, 
wanneer de inslagcop was afgeweven. ‘Verder zijn automatische getouwen bijzonder geschikt 
voor het weven van kwaliteitsgoederen, omdat men hierbij minder afhankelijk is van de be-
kwaamheid en oplettendheid van de wever. Willen wij onze plaats op de verschillende export-
markten in de toekomst handhaven’, zo motiveerde de directie haar aanvraag, ‘dan moeten wij 
onze productie geleidelijk omschakelen op kwaliteitsartikelen.’209 
 
Dat het aantal niet-automatische getouwen vooralsnog erg groot bleef, is voor een aanzienlijk 
gedeelte gevolg van de eisen die een automatisch getouw aan het garen stelt. Dit moet van een 
goede kwaliteit zijn, teneinde breuk ervan en dus stilstand van de machine zoveel mogelijk te 
voorkomen. Ook moesten de diverse productiestappen goed op elkaar zijn afgestemd om een 
ongestoorde aanvoer van materiaal te kunnen waarborgen; hieraan werd na WO II nadrukkelijk 
aandacht besteed, wat een groei van het kantoorpersoneel met zich meebracht. Verder waren 
automatische getouwen die bont doek konden weven, veel duurder dan gewone getouwen, het-

                                                                                                                                               
deze periode met 300% gestegen; hier stond een verhoging van de lonen tegenover van globaal 150%. De kapitaalintensiteit van de 
bedrijven nam als gevolg hiervan sterk toe. (Welvaartsplan van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, Amsterdam 1952, p. 
303; het hoofdstuk over de textielindustrie in dit Plan, p. 288-311, is voorbereid door J. Bijkerk.) 
208 Nijhuis, a.w., p. 196, 200, 214. 
209 Brief KSW aan Rijksbureau voor Textiel, 25 augustus 1948 (KSW (1), 180). 
Northrop weefgetouwen hadden als belangrijk kenmerk de batterij met inslagcops (zie de omslagfoto van deze studie). Dit was een 
belangrijke productiviteitsverhogende uitvinding. Wanneer het garen op een inslagspoel op was, werd deze automatisch vervangen 
door een nieuwe, zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Northrop_Loom. 
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geen ook een rem op de uitbreiding van automaten was. Daar stond tegenover dat een automa-
tisch getouw een geringere scholing van de wever vergde en dat was op een uiterst krappe ar-
beidsmarkt zeer aantrekkelijk.210 
Ook in de finishafdelingen werkte de behoefte aan een uitgebreidere dessinvariatie bij het pu-
bliek door in investeringen in machines, waarmee doek in meerdere kleuren kon worden be-
drukt of waarmee op een andere manier een hoogwaardiger product kon worden geleverd.211 
Het verzoek dat de KSW in oktober 1948 indiende bij het Rijksbureau voor Textiel voor een 
invoervergunning voor een merceriseermachine, is hier een goed voorbeeld van. De onderne-
ming had voor de oorlog circa 2/3e deel van de weverijproductie als eenvoudig gebleekt doek 
naar Java en enkele verwante Oost-Aziatische markten geëxporteerd. ‘De ontwikkeling heeft 
ons geleerd, dat een dergelijke eenzijdige oriëntering qua markt en artikel funeste gevolgen 
voor het bedrijf kan hebben.’ Daarom had het bedrijf zich na de oorlog ingespannen om een 
groter deel van de productie op de binnenlandse markt af te zetten en verder over vele buiten-
landse afzetgebieden te verdelen. ‘Daarmee samengaand en onverbrekelijk ermee verbonden 
werd het nodig een grotere verscheidenheid in ons product en zijn afwerking te brengen en de 
bewerking, die de overgang vormt van het eenvoudige bleken naar de meer gecompliceerde 
finishes is het merceriseren.’ Voor de oorlog was dit maar sporadisch voorgekomen en in die 
gevallen had de onderneming het doek naar een loonfinisher gestuurd. Dit deed de KSW na de 
oorlog ook nog, maar de hoeveelheid groeide snel. Bovendien bedroeg de levertijd bij de loon-
finishers voor merceriseren 1 à 2 maanden ‘en nu kopers zachtjesaan weer eisen gaan stellen, 
wordt het daardoor moeilijker orders te boeken’. Door ook dit deel van de afwerking in eigen 
hand te houden bespaarde het bedrijf bovendien transport, controle en administratie. ‘Immers 
om het transport mogelijk te maken moet het goed extra gedroogd worden, nagemeten en opge-
vouwen, welke manipulaties vervallen als alle bewerkingen in eigen bedrijf kunnen plaatsheb-
ben. Van een en ander is een kostenbesparing het gevolg, die in het bijzonder gaat wegen, als 
straks weer om de orders gevochten zal moeten worden.’212 
Bij het opstellen van de investeringsplannen gingen de spinnerijen er van uit dat er in tenminste 
twee ploegen zou worden gewerkt. Dit om de kosten van de investeringen terug te kunnen ver-
dienen. In de weverijen was de noodzaak, vanuit bedrijfseconomisch opzicht, om in ploegen te 
werken vooral aanwezig in de afdelingen waar op automatische getouwen werd gewerkt; in 
gewone weverijen was het doorgaans niet rendabel in dubbele ploegen te werken vanwege de 
hogere lonen die werden betaald voor ploegenwerk in vergelijking tot het werken in één ploeg 
en vanwege de hogere onderhoudskosten die aan ploegenwerk vastzaten (zie Tabel 64). In §12.4 
zal ik aandacht besteden aan de sociale kant van het werken in ploegen. 
 
Na de moeizame start groeide de omzet van de textielindustrie als kool en in de export werden 
forse bedragen omgezet. Een enquête onder de leden van de FVE over de maanden juli en au-
gustus 1946 leerde dat de totale exportwaarde over deze beide maanden ƒ2.288.972,49 had 
bedragen. Hierop was een deviezenwinst geboekt van ƒ1.555.646,13, gemiddeld dus 68%. De 

                                                 
210 Reitsma, a.w., p. III-14. Reitsma geeft geen exacte cijfers, maar toont de groei van kantoorpersoneel aan in een grafiek. Die 
cijfers laten wel een absolute toename zien, maar relatief bleef hun aandeel gelijk. 
211 Nijhuis, a.w., p. 206. 
212 Brief KSW aan Rijksbureau voor Textiel, 27 oktober 1948 (KSW (1), 180). 
Merceriseren is het glanzend en zijdeachtig maken van doek door een behandeling met sterk alkalische oplossingen. Door merceri-
seren komt er een blijvende glans op het doek, wat het beter verkoopbaar maakt en door deze bewerking krimpt het, zodat kleding, 
vervaardigd van gemerceriseerd doek, in de was minder krimpt dan niet-gemerceriseerd doek. 
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omzet van de 78 belangrijkste textielfabrieken in Twente bedroeg in 1947 ƒ662.576.677,-, 
waarvan een kleine ƒ200 miljoen werd gerealiseerd via export. De export van de in de FVE 
georganiseerde Enschedese textielindustrie over 1948 vertegenwoordigde een waarde van 
ƒ60.000.000,-. De totale Nederlandse textielindustrie exporteerde in 1948 voor circa ƒ280 mil-
joen en was daarmee volgens Minister Van den Brink de tweede industriële exporteur van het 
land. Hiermee droeg deze bedrijfstak een belangrijke steen bij aan het verwerven van de voor de 
Nederlandse economie als geheel zo broodnodige deviezen.213 
 

Figuur 7 Omzet van Stoomweverij Nijverheid, H.P. Gelderman & Zn en Van Heek & Co, 1946-
1950 (in milj. guldens) 

 
Bron: F. de Haan, Een eigen patroon. Geschiedenis van een joodse familie en haar bedrijven, ca. 1800-1964, Amster-
dam 2002, tabel 10; E.J. Fischer, J.L.J.M. van Gerwen, H.J.M. Winkelman, Bestemming Semarang. Geschiedenis van 
de textielfabrikanten Gelderman in Oldenzaal 1817-1970, Oldenzaal 1991, p. 343; A.L. van Schelven, Onderneming en 
familisme. Opkomst, bloei en neergang van de textielonderneming Van Heek & Co te Enschede, Leiden 19852, p. 171. 
 

Het is gerechtvaardigd om – in navolging van Enklaar – te concluderen dat de rendementen in 
de Twentse textielindustrie hoog waren in de eerste vijf jaar na de oorlog. Van Heek & Co be-
haalde in de jaren 1946-1951 in totaal een nettowinst van ongeveer ƒ9,7 miljoen; hiervan vloei-
de bijna 3,4 miljoen gulden toe aan de directie in de vorm van tantièmes. Het bedrijf kon ook 
aan de andere aandeelhouders een hoog dividend uitkeren; hetzelfde geldt voor Gelderman. De 
Batavier in Winterswijk realiseerde in de ‘zes vette jaren’ 1945 t/m 1950 in totaal een winst van 
ruim 6 miljoen gulden. De Stoomweverij Nijverheid en de Ramie Union behaalden in de jaren 
1940-1949 in totaal een nettowinst van respectievelijk ƒ4.022.000 en ƒ762.000, waarbij moet 
worden aangetekend dat de Nijverheid in 1944 geheel stil had gelegen en ook in 1945 nauwe-
lijks had kunnen produceren. De KSW behaalde in de periode 1947-’51 ‘een gemiddelde bru-
towinst van circa ƒ10 miljoen’ en Ten Cate realiseerde in die jaren ‘een gemiddelde brutowinst’ 
van ƒ15,5 miljoen zónder de deelnemingen in andere bedrijven mee te tellen.214 

                                                 
213 J.J. Rouwenhorst, Enquête export leden FVE over de maanden juli en augustus 1946, 25 oktober 1946 (TGTV, 412); A.J. 
Yardin Millord, Textiel, Twente’s trots, in: Westerbeek, a.w., p. 173; Verslag bijzondere ledenvergadering FVE, 9 februari 1949 
(FVE 5); Antwoord van de heer Van den Brink, ingezonden op 14 juli 1948, op vragen van de heer Nederhorst betreffende de 
achterstand in de textielvoorziening (Kamervraag 228, Aanhangsel tot het Verslag van de Handelingen der Tweede Kamer, p. 228). 
Het aantal bedrijven dat Yardin Millord noemt, wijkt af van de cijfers die Reitsma geeft en die ik heb verwerkt in Tabel 5. Een deel 
van de verklaring is er in gelegen dat Reitsma geen finishbedrijven heeft meegenomen in zijn telling. 
214 Fischer, Bestemming Semarang, p. 343-344; Van Schelven, Onderneming en familisme, p. 163, 165; De Jager, a.w., p. 51; De 
Haan, a.w., p. 277 en tabel 10 en 14; Willink, a.w., p. 271, 323. 

0

10

20

30

40

50

1946 1947 1948 1949 1950

Stoomweverij Nijverheid H.P. Gelderman & Zn. Van Heek & Co



 

 
 
 

101

 
Figuur 8 Ontwikkeling van de balanstotalen van enkele textielondernemingen (x ƒ1.000) 

 
Bron: Fischer, Bestemming Semarang, p. 349; Van Schelven, Onderneming en familisme, p. 168; Jaarverslagen 
KNKS, KSW, Spanjaard, Twentsche Stoombleekerij, Rigtersbleek, Nico ter Kuile, Twentsche Katoendrukkerij. 
 
Tot slot van dit overzicht van de economische ontwikkeling in de eerste vijf jaren na de oorlog 
vermeld ik de ontwikkeling van de balanstotalen en de uitgekeerde percentages dividend van 
een enkele bedrijven, waarvan ik deze gegevens heb kunnen vinden. De ‘grote vijf’ van de 
Twentse textielindustrie zijn, op Ten Cate na, vertegenwoordigd en daarmee een aanzienlijk 
deel van de productiecapaciteit.215 

Tabel 12 Dividendpercentages, 1945-1950 
 1945 1946 1947 1948 1949 1950 
Bontweverij De Batavier   6    
H. Hedeman Jr’s Textielfabrieken  5  10   
H.P. Gelderman & Zn  3 3 9 9 12 
KNKS 0 0 4 4 6 6 
Koninklijke Stoomweverij te Nijverdal     9 8 
Stoomspinnerijen en -weverijen v/h S.J. 
Spanjaard 0 0 9 9 9 9 

Stoomspinnerij “Twenthe”      9,9 
Twentsche Stoombleekerij 0 0 6 7,5 7,5 7,5 
Van Heek & Co  7 9 9 9 9 

Bron: Fischer, Bestemming Semarang, p. 344; Van Schelven, Onderneming en familisme, p. 165; B. Willink, Heren van 
de stoom. De Willinks, Winterswijk en het Twents-Gelders industrieel patriciaat 1680-1980, Zutphen 2006, p. 323, 
Jaarverslagen KNKS, KSW, Spanjaard, Stoomspinnerij “Twenthe”, Twentsche Stoombleekerij; brief Van Dien, Van 
Uden & Co aan directie H. Hedeman Jr’s Textielfabrieken, 12 sept.1947; brief Loyens & Volkmaars aan directie H. 
Hedeman Jr’s Textielfabrieken, 26 april 1949 (Hedeman, L-27). 

                                                                                                                                               
Het percentage dividend dat Gelderman in 1950 (en in 1951) uitkeerde was het hoogste in de jaren dat Gelderman als NV bestond, 
1936-1969. Ook bij Van Heek & Co waren de percentages de hoogste in haar bestaan als NV, 1935-1964. De Jager bedoelt waar-
schijnlijk dat de KSW en Ten Cate in de bedoelde periode in totaal de genoemde winst behaalden; de tekst wekt de indruk dat het 
de gemiddelde jaarlijkse winst was. 
215 De ‘grote vijf’ waren volgens De Jager, a.w., p. 158, H.P. Gelderman, H. ten Cate Hzn & Co, de KSW, Van Heek & Co en 
Rigtersbleek. Zie ook de aantallen personeel van deze bedrijven in Bijlage I. 
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