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HOOFDSTUK 10 
 

Solidariteit en samenwerking 
 

In 1902 vormden alle arbeidersorganisaties in Enschede, van uiterst rechts tot uiterst links, 
voor het eerst in Nederland een eenheidsfront, samen trokken ze op tegen het knellende 
kapitalisme. Henriette Roland Holst, vurig marxistisch dichteres, schreef er over in haar boek 
Kapitaal en arbeid in Nederland. De aanleiding voor de staking was ‘een optreden der 
enschedésche textielbaronnen, zoo onmenschelijk, als in ons land nog nimmer was 
voorgekomen’. Vijf maanden duurde de staking van de arbeiders en al die tijd was de eenheid 
onder de samenwerkende organisaties niet verstoord geraakt.1 De plaatselijke socialistische en 
confessionele textielarbeiderbonden werkten in een organisatiecomité onder leiding van H. 
Verveld van de interconfessionele Nederlandsche Christelijke Textielarbeidersbond Unitas. 
De staking, begonnen bij Van Heek & Co., leidde snel tot uitsluiting, het bekende Twentse 
Stelsel: deze ‘oorlogsmaatregel’ werd voor het eerst op zo grote schaal toegepast.2 Hoe had 
het zo uit de hand kunnen lopen? 
 
Grimmige sfeer 
Van Heek & Co. had in 1890 de wat sukkelende fabricage van katoenen dekens in de 
versnelling gezet, met resultaat want in 1902 waren de dekens van Van Heek & Co. overal ter 
wereld goed bekend; de concurrentie was opzij gezet of voorbij gestreefd. Doordat het bedrijf 
zogenoemde ‘arbeidsloonbesparende machines’ – het Amerikaanse systeem van Taylor – 
inzette, kon een arbeider meer machines laten draaien dan vroeger, zodat de wevers, die op 
stukloon werkten, een hoog loon verdienden. Maar gezien de conjuncturele zorgen van dat 
moment wilde de onderneming de lonen verlagen, afhankelijk van de soort dekens met vijf tot 
tien procent.3  Daarmee zouden de dekenwevers evenveel gaan verdienen als de andere 
wevers.4 Maar ze vonden dat hun werk zwaarder en inspannender was en dat ze dus een hoger 
loon moesten verdienen. Overleg leidde niet tot een oplossing, waarop werd besloten tot een 
staking die op 13 januari 1902 begon. Veertien dagen later, toen de dekenwevers niet wilden 
wijken, werden 1.650 arbeiders uitgesloten. De sfeer in de stad werd grimmig, de spanning 
nam toe, demonstraties en opstootjes volgden. De marechausseebrigade in Enschede werd op 
volle sterkte gebracht en bewapend met bajonet en geweer; in Deventer stond een 
detachement infanterie klaar om in te grijpen. Maar het kwam niet tot ongeregeldheden, de 
militairen hoefden niet in actie te komen.  

 De dekenwevers hielden voet bij stuk, gesteund door de bonden en de sympathie van 
velen in de regio en het land. Alle Enschedese bedrijven die lid waren van de Fabrikanten 
Vereeniging Enschede, sloten daarop de poorten twee dagen in de week, vierduizend mensen 
moesten thuis blijven.5 Op 1 maart volgde ook Jan van Heek, waardoor buiten de 1.650 
stakende en uitgesloten werknemers van Van Heek & Co. er ook nog zeshonderd van 
Rigtersbleek op straat stonden. Twee weken later was de situatie weinig veranderd. Jan van 
Heek vreesde vervelende consequenties, maar die weerhielden hem niet eind maart 1902 
twee weken op vakantie te gaan naar Spanje. Daar wilde hij vooral het beroemde klooster 
Escorial zien, een immense abdij van ongeveer tweehonderd meter in het vierkant, met 
vierduizend kamers, omstreeks het midden van de zestiende eeuw gebouwd door de Spaanse 
koning Filips II. Met een gids dwaalde Jan door de historische vertrekken, door de kamer 
waar Filips II zijn laatste levensjaren doorbracht, door de zaal waar deze de ambassadeurs 



 96 

ontving, naar het donkere vertrekje naast het altaar der kerk waar de vorst de laatste adem 
uitblies. Zijn reis bracht hem naar andere toeristische attracties van het land. In het Prado in 
Madrid, overvol met talloze beroemde kunstwerken, beperkte Jan zich tot de portretten en 
genretaferelen van Velazquez, de beroemde Spaanse schilder uit de zeventiende eeuw. In 
Andalusië bezocht hij de highlights: de kathedraal van Cordoba, het Alhambra in Granada, 
het Alcazar en de kathedraal in Sevilla.6  

Terug van de reis spuwde Jan op 6 mei 1902 in zijn dagboek zijn gal: 
 

‘Dezen tijd heeft weder duidelijk aan ‘t licht gebracht welk een ziekelijke geest van 
medelijden voor handwerkslieden en welk een geest van verguizing er voor den 
ondernemenden industrieel er thans in ons vaderland heerscht.’ Voor de werklozen was er van 
verschillende kanten geld gekomen, in totaal ongeveer een ton. Aan ’t begin van elke week 
krijgt een arbeider huisvader ƒ 4,50 + ƒ 0,50 voor ieder kind, een ongetrouwde wever ƒ 3.50, 
hulpen ƒ 1,50.’7  

 
Veertig jaar later dacht Jan van Heek wat genuanceerder over de schuldvraag. De katholieken 
en de socialisten waren raddraaiers geweest, maar ook de fabrikanten trof schuld. Volgens 
hem waren zijn broers Bernard en Ludwig te halsstarrig geweest, met een beetje 
tegemoetkomendheid zou het conflict minder ernstig zijn geweest. Maar: ‘Dat alles behoort 
tot de geschiedenis’, stelde hij berustend vast, met de wijsheid van zijn bijna zeventig jaren.8  
 
Onbuigzaam conservatisme 
Het was vooral Bernard – als enthousiast promotor van de dekenfabricage – die de poot stijf 
hield. ‘Het welslagen ervan moest zijn bekwaamheid als textielfabrikant bewijzen, hij was er 
emotioneel sterk mee verbonden en niemand mocht dus in zijn jachtterrein komen’, meent 
Van Schelven.9 Bernard’s hardnekkigheid was ingegeven door een onbuigzaam 
conservatisme. Iedere Enschedese fabrikant vond in die tijd dat de bevoegdheid beslissingen 
te nemen uitsluitend hen toekwam. Toen de antirevolutionaire minister van Binnenlandse 
Zaken Abraham Kuyper zijn bemiddeling aanbood, wezen de firmanten het voorstel af. Niet 
eens zo zeer omdat Kuyper in hun ogen ‘niet geheel onpartijdig’ was, gelet op zijn contacten 
met de werkliedenvereniging Patrimonium, maar vooral omdat de fabrikanten geen 
inmenging van buiten toestonden bij het bepalen van het loon. Die taak was voorbehouden 
aan de ondernemers, omdat zo’n besluit consequenties had voor de levensvatbaarheid van de 
onderneming. Want wie was beter op de hoogte van alle bijzonderheden van de 
bedrijfsvoering, wie beschikte over alle gegevens om het juiste besluit te nemen?10 Verveld, 
de voorzitter van het organisatiecomité: ‘Van Heek & Co. is één der machtigste firma’s van 
Twente en tevens de doctrinairste behoudzuchtige firma, die tot hiertoe steeds gewoon is dat 
de arbeiders slaafs voor haar wil buigen’.11  
 Verveld had gelijk. Gerrit Jan van Heek was keihard. Hij meldde zijn collega B.W. 
Blijdenstein, dat Van Heek & Co. de strijd niet zou opgeven, hoeveel ‘moeite en leed’ het 
hem ook kostte. Hij sloot liever alle fabrieken dan zich door de bonden te laten voorschrijven 
welke lonen hij zou moeten betalen.12 Gerrit Jan kreeg onvoorwaardelijke steun van dominee 
Stenfert Kroese, die hoopte dat niets hem zou tegenhouden op de ingeslagen weg voort te 
gaan, ‘en dat geen coalitie van sociaal-democraten, Roomschen en Patrimoniummannen e.a. 
U er van zal afbrengen, om in de toekomst met een even ruim en mild hart als tot heden te 
doen, wat aan het algemeen belang ten goede komt.’13 Zijn vader hield zich er goed onder, 
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vond Jan, al was de situatie voor de familie uiterst onaangenaam, want in een deel van de 
media te worden verguisd en te worden uitgemaakt voor ‘bloedzuigers’, was verre van prettig. 
‘Wij jongeren kunnen er uit leeren.’14 

De consequenties van de staking waren desastreus voor veel Enschedese 
arbeidersgezinnen. Volgens Henriette Roland Holst, die een landelijke actie ontketende om de 
slachtoffers te helpen, werd er in Enschede bittere armoede geleden. De stakinguitkeringen 
waren meestal niet voldoende om een gezin van te onderhouden. Kleren sleten, geld voor 
nieuwe was er niet. De huisbaas begon lastig te worden. ‘Hoe hebben zij zich gevoed, deze 
mannen en vrouwen, van wier lichaam straks weer een zware arbeidslast zal worden gevergd? 
Hoe de jonge groeiende lichamen der kinderen, die beenderen, bloed en spieren moeten 
vormen, om sterk te worden voor het hen wachtende leven van arbeid, en van strijd?’15  
 

 
‘Geen kwade menscheden, die fabrikanten’ 

Henriette Roland Holst bezocht in 1902 Enschede, om er een 1 Mei-lezing te houden. Samen met 

een partijgenoot zag ze het Van Heekshuis, ‘het huis van “den ouden van Heek”, het staat op de 

plaats van het oude kasteel der heeren van Enschedé – dezen waren berucht om hun “walgelijke 

tiranny”, en knevelarijen […]’. Ze werd ontvangen in een textielfabriek, waarvan ze de naam niet 

vermeldt, maar het was Van Heek & Co.; de fabrikant en zijn broer – Bernard en Ludwig – 

begeleidden haar. ‘We zien de weverij, ruwerij, ververij, drogerij, maar de weverij is het treffendst: 

een reuzenzaal, honderden getouwen in lange rijen, voor en naast elkaar alle in werking, en de 

mannen, meisjes en knapen, daartusschen, opmerkzaam, gespannen, behendig hanteerend al die 

fijn bewerktuigde wezens, in het strakke teere licht.’ De gebroeders vielen haar mee, het schenen 

haar ‘geen kwade menschen’, die fabrikanten. ‘Nog jong, niet bits, niet hoog, gemoedelijk eer en 

rondborstig. Menschen als gij en ik. […]. Maar de gemoedelijkheid is weg, waar zij komen te 

spreken over “de arbeiders”. […] Klacht na klacht over de arbeiders…. “Zij hebben geen hart voor 

de zaak, werken niet goed door … luieren zooveel ze kunnen, behalve waar op stukloon wordt 

gewerkt … men moet voortdurend toezicht oefenen” … ik denk aan Marx: “Het stukloon is de bij de 

kapitalistische productiewijze meest passende vorm van loon: het maakt veel opzicht overbodig” – 

ik waag te vragen, of de heeren niet gelooven, dat er in vlugger tempo doorgewerkt zou worden, 

zoo de arbeidsdag werd verkort. […] Maar deze fabrikanten zijn geen vrienden van verkorting van 

de arbeidsduur. […] En de loonkwestie bij Van Heek? Neen, het gaat niet aan dat de arbeiders zich 

daarin mengen; de patroon moet weten wat hij geven kan, hij moet de baas zijn op de fabriek, of 

de industrie gaat te gronde……Genoeg! De tekst en de wijs zijn over-bekend.’ Toen Bernard van 

Heek ‘een verhandeling over den vrijhandel’ begon, verlangde Henriette ‘om weer onder de 

kameraden te zijn’.16  

 

 

Gerard van het Reve maakte het als Enschedees jochie allemaal van dichtbij mee. In Mijn 
rode jaren schildert hij het beeld dat de mensen op straat hadden van het dekenweven. Dekens 
waren in de ogen van velen een afvalproduct, slechte katoenen dekens, vervaardigd uit het 
stof en de pluizen die onder de getouwen in de weverij werden opgeveegd en die vroeger als 
waardeloos waren weggegooid. Het afval werd gereinigd van tabakspruimen en verdere 
ongerechtigheden en dan tot dikke draden verwerkt. Daarvan moesten de wevers dekens 
maken, ‘waardeloze, vieze prullen, die naar de Oost werden gezonden, waar de mensen geen 
dikke dekens nodig hadden en waar ze ook te arm waren om goede dekens te kunnen kopen’. 
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Gerard was diep onder de indruk van de gebeurtenissen: ‘Het feit […] van een hele stad in 
oorlog tegen de feodale macht van enkele fabrikanten heeft zonder twijfel mijn hele latere 
leven beïnvloed.’ De uitsluiting voelde hij ‘als een oorlogsverklaring, een ultimatum aan onze 
hele stad, die als in vroegere tijden een belegerde veste, letterlijk door honger tot overgave 
gedwongen moest worden.’ Maar gelukkig stonden zij niet alleen: het ‘werkende volk van 
Nederland’ zou te hulp schieten.17 
 
Kunst voor Enschede 
Op 14 mei 1902 plaatste het Enschedese actiecomité in Het Volk een oproep aan de 
arbeidersorganisaties om de stakende en uitgesloten arbeiders te helpen.18 Een week later gaf  
het bestuur van de SDAP een steunverklaring uit, Tegenover de heerschzucht van den 
kapitalist de solidariteit van den arbeid, die aan alle afdelingen, kiesverenigingen en 
aangesloten leden werd gezonden, met de opwekking de stakers te steunen en de 
aankondiging van een inzamelingsactie.19  
 Op dat moment was er overigens al 110.000 gulden bijeengebracht, vooral 
opbrengsten van culturele avonden die de SDAP hield en waar Henriette Roland Holst sprak. 
Haar man Richard coördineerde met de dichter Herman Gorter een actie van kunstenaars voor 
de Enschedese arbeiders.20 Dichter en schrijver Alex Booleman riep Nederlandse beeldende 
kunstenaars op de actie daadwerkelijk te ondersteunen: ‘Kunstenaars van Nederland, stelt 
tegenover deze daden van deze industriëlen, den steun van wat Holland best heeft aan gaven 
van gevoel en intellect, weest gij ook de steun van de arbeiders.’21 De dag daarna opende Het 
Volk met Henriette’s gedicht Aan de uithongeraars, zoals ze de fabriekseigenaren noemde.22 
 
================================================================== 

Aan de uithongeraars. 
 
Opgedragen aan de moderne tyrannen 
te Enschedé. 
 
Nu hebt gij iets anders verzonnen 

en gaat voeren den strijd in ’t groot: 

acht duizend gekort in hun brood 

en ge denkt “de slag is gewonnen” 

en ge ziet reeds uw hongrende slaven 

tot u wederkeeren gedwee 

alles stil als in graven 

en wat gij noemt “orde en vreê”. 

 

Voor het loon dat uw wilkeur doet garen 

ziet ge hun zwoege’ aan ’t getouw, 

en ge zint “geen man en geen vrouw 

droomt nu van verzet in veel jaren” 

want hen heugen de kameraden 

gestoote’ om hun moed in ellend – 

zoo beschikt gij in uw genade 

en spreekt “komt, wij maken een end”. 
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Maar het zou wel kunnen blijken 

dat ge ditmaal u hebt vergist: 

een nieuwe vijand betwist 

den grond en denkt niet aan wijken: 

ziet het land vol van zijne scharen, 

zijn vaan die ov’ral opstaat: 

wie zijn die ontelbaren? 

Dat is het proletariaat! 

 

Dat zijn wij, al de proletaren; 

wij zijn als het zand der zee 

en wij schikke’ ons in dichte scharen 

tusschen u, geweldenaren, 

en de strijders van Enschedé. 

 

En onze penningen voeden 

hen die uw hongerzweep dreigt: 

denkt gij dat ge maklijk klein krijgt 

wie tienmaal tienduizend behoeden? 

Komt makkers uit Noord en Zuid 

stort allen uw offerrande: 

ontspringe uit uw vlijtige handen 

de stroom die hun zegen bereidt. 

 

Ja als één man willen wij staan 

met duizend en duizend verbonden, 

één wil in de harten en monden 

“zij zullen niet ondergaan”. 

Gij die onze kracht hebt veracht 

en u sterk voelde door onze veeten, 

hebt dank! dat ligt alles vergeten 

en gij zelf hebt ons saamgebracht. 

 

Wij tarten u, dwaze tyrannen: 

wij tarten u, harten van steen: 

doet uw best! uw weg gaat nu heen 

over duizende en duizende mannen. 

Wij geven u niet verloren, 

dappere strijders voor recht, 

een nieuwe kreet dreune’ in alle ooren: 

Nu begint ons groot gevecht! 

H.R.H. 

 

Dit gedicht verscheen in Het Volk, 28 mei 1902. 
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================================================================== 
 
Bijna vijftig Nederlandse kunstenaars stelden een daad en zegden werk toe. Onder hen de 
meest vooraanstaande van Nederland, zoals de architecten H.P. Berlage en Karel de Bazel, de 
beeldbouwer Joseph Mendes da Costa, de Haagse Schoolschilders Johan Hendrik 
Weissenbruch, Willem Maris, Isaac en Jozef Israëls, en Jan Toorop.23  
 De firmanten Van Heek & Co. was deze actie een doorn in het oog. Ze stuurden de 
deelnemende kunstenaars strikt vertrouwelijk een dringend verzoek hun steun in te trekken en 
wezen hen op de nadelige gevolgen van deze actie voor de Enschedese arbeiders. Benadrukt 
werd dat Van Heek & Co. alles had gedaan om een eind aan de strijd te maken. De bijdragen 
uit het land zouden alleen maar averechts werken. Volgens de Van Heeks hoorden ze 
dagelijks de verzuchting van uitgesloten arbeiders, die wilden dat de steun van buiten zou 
ophouden. Hoe langer de hulp van buiten voortduurde, des te dieper zouden de arbeiders in de 
ellende geraken.24 De actie van de kunstenaars werd een groot succes. 
 
Onenigheid in FVE  
Binnen het altijd zo eendrachtige bolwerk van de FVE borrelden wat meningsverschillen op, 
de harde stellingname van Van Heek & Co. zinde niet iedereen. Tegenover de groeiende 
vastberadenheid van de arbeidersbeweging stond een fabrikantenvereniging die intern 
verdeeld was. De FVE was opgericht om in zulke situaties het Twentse Stelsel toe te passen 
om zo met harde hand de overmacht te behouden. Maar in februari al pleitte W.J. Blijdenstein 
er voor in dit geval van uitsluiting af te zien: harde maatregelen bleken slecht te vallen in de 
publieke opinie. Bovendien verdienden de fabrikanten in die jaren veel geld; een uitsluiting 
was in een tijd van stagnatie en overcapaciteit gemakkelijker te organiseren dan in een tijd 
van groei. Voorlopig steunde alleen Rigtersbleek Van Heek & Co; Jan van Heek besloot zijn 
vijfhonderd arbeiders de straat op te sturen, om zijn vader en broers niet voor de voeten te 
lopen.25 Maar in maart werd besloten dat op 28 april zeventien fabrieken op vrijdag en 
zaterdag dicht zouden gaan, met bijpassende korting op de lonen als gevolg. Opnieuw volgde 
echter uitstel, nu tot 13 juni. De eensgezindheid in de FVE bleek dus niet groot. Dat nam niet 
weg dat de staking uiteindelijk gewonnen werd door Van Heek & Co. De vermindering van 
het loon voor de dekenwevers ging door, de stakingsleiders werden ontslagen. Op 17 juni 
werden de machines van Rigtersbleek weer aangezet. ‘Zwijgend en met wrok in ’t hart en op 
’t gezicht te lezen’, gingen de arbeiders weer aan het werk.26 

De textielfabrikanten waren ook verbitterd, volgens Jan van Heek, en weinig 
enthousiast over de afloop. 
 

‘Een strijd als deze, gestreden tot het bittere eind, wordt niet dadelijk vergeten. Als men in 
nuttigen richting voor zijn ondergeschikten heeft willen werkzaam zijn, zooals Vader dat 
slechts deed – en men wordt bejegend, zooals de familie Van Heek gedurende al dien tijd, dan 
lijden de zachtere gevoelens. Dank werd niet verwacht, doch de schromelijke verguizing in 
een groot gedeelte der Nederlandsche pers en door een groot gedeelte van het Nederlandsche 
volk, werkte diep kwetsend. Doch de geringe medestand dergenen van wien men eenigen 
steun zou verwachten, is het wat ons in deze het meest teleurstelde. De houding n.l. der 
Enschedeesche fabrikanten, voor wie wij mede streden, voor wie wij een strijd uitvochten.’27  

 



 101 

De houding en het beleid van hun collega’s waren aanleiding voor Van Heek & Co. om in 
oktober 1902 als lid van de FVE te bedanken. Het bedrijf was van mening  – zo luidde de 
officiële verklaring – dat de huidige statuten onvoldoende samenwerking garandeerden, zoals 
tijdens de werkstaking duidelijk was geworden. Dat was waar, maar daarnaast was het een 
poging om meer grip te krijgen op de FVE in het algemeen.28 Het conflict had immers 
duidelijk gemaakt dat de informele invloed die de Van Heeks als grootste textielbedrijf in de 
regio meenden te hebben, onvoldoende was. Ze wilden de stemregeling aanpassen en daarmee 
meer macht naar zich toetrekken. Die opzet slaagde gedeeltelijk: de leden gingen akkoord met 
een statutenwijziging die de grotere bedrijven meer invloed gaf. Van Heek & Co. profiteerde 
het meest, met een van tien naar tweeëntwintig gestegen stemmenpercentage.29 De vier 
grootste werkgevers: Van Heek & Co., Nico ter Kuile en Zonen, Rigtersbleek en Gerh. 
Jannink & Zonen, hadden nu met 59 van de 109 stemmen een meerderheid, die hecht was en 
zou blijven, omdat de Van Heeks sterke vriendschaps- en familiebanden hadden met de 
leiders van Jannink en Ter Kuile. Winst voor Van Heek & Co. was ook dat Bernard van Heek 
voorzitter werd van de FVE.  
 
Doctrinaire, behoudzuchtige firma  
De financiële schade die Van Heek & Co. leed  aan gemiste omzet, rente en afschrijving werd 
nooit bekend gemaakt, maar liep zeker in de honderdduizenden guldens, gezien ook het feit 
dat het veel kleinere Rigtersbleek, dat vanaf 1 maart tot 17 juni stil stond, alleen al aan rente 
en afschrijving een schadepost van ƒ 33.161,18 moest boeken. Jan van Heek kreeg dit bedrag 
overigens geheel vergoed door het moederbedrijf.30 Maar voor hem wogen andere gevolgen 
zwaarder. Er waren gedurende de maanden na de werkstaking volgens hem onaangename 
verhoudingen ontstaan. De ‘vrije arbeiders’ zoals hij de onderkruipers noemde, werden in en 
buiten de fabriek ‘zoo geplaagd, nagejouwd en mishandeld’, dat het niet mogelijk bleek ook 
maar één van hen – het waren er 150 – in dienst te houden, ze waren allen vertrokken. Maar er 
waren nog meer gevolgen ‘van den langdurigen lediggang en stelselmatige opruiing’, 
namelijk de losbandigheid van veel Enschedeërs. Jan: ‘De politie, die gedurende de staking 
haar prestige niet hoog genoeg wist te houden en doortastend genoeg wist op te treden, had 
tijdelijk hare macht verloren.’ Opstandjes, vechtpartijen, dronkenschap en diefstal waren aan 
de orde van den dag.   

Waarover Jan van Heek niet schreef, was het besmette blazoen van de textielindustrie 
in het algemeen en de firma Van Heek & Co. in het bijzonder. Het bedrijf had in streek en 
land het imago verworven van een ‘doctrinaire, behoudzuchtige firma’, die niet toestond dat 
anderen aan haar macht knabbelden, niets was daarvoor te veel geweest. Dat imago zou nog 
vele jaren aan het bedrijf kleven, tot ver in de crisisjaren dertig. Onverwacht was de kritiek uit 
kringen van gewaardeerde collega-ondernemers. D.W. Stork, firmant van de gelijknamige 
machinefabriek in Hengelo en voorzitter van de in 1899 door hem en Bernard van Heek mede 
opgerichte Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers (VNW), verweet Van Heek & Co. 
tactische fouten; de grondoorzaak was volgens hem het gemis aan contact tussen werkgevers 
en werknemers.31  
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