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Tjeerd van der Zee, vijand  
van socialisten en stakers

Op voor Enschedé! stond in vette letters boven de spotprent van politiek tekenaar 

Jordaan, verschenen in de jaren die bol stonden van stakingen en opstandjes,  

vooral in textielstad nummer 1 Enschede.1 Het onderschrift verklaarde veel:  

‘De strijd tegen den uitsluitings-tijger’. De tekening was een felle aanklacht tegen 
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Burgemeester Van der 
Zee te midden van 
gemeenteambtenaren. 
Staande van links naar 
rechts G.V. Sachse, 
L.N. Kruijff, T. Lodder, 
H.J.C. Storm van  
’s Gravesande. 
Zittend v.l.n.r.  
W.F. van der Veen,  
E. ter Meulen,  
Tj. van der Zee,  
B. Dalenoord en  
L. Nijland. 

de fabrikanten van Enschede, die bij stakingen het 
in Engeland uitgevonden lock-out systeem toepas-
ten, een keiharde strafmaatregel. Als er in een fa-
briek werd gestaakt, sloten andere fabrikanten ook 
de poorten, het werk werd stilgelegd, er werd geen 
cent meer verdiend, kwaad- en goedwillenden wa-
ren het slachtoffer. Zo bestreden de Heeren het so-
cialisme, dat ze verafschuwden. De sociale strijd in 
stad en streek was onweerstaanbaar naar een hoog-
tepunt gegroeid. 

Het was allemaal begonnen met de oprichting van 
de afdeling Enschede van de Sociaal-Democratische 
Bond in 1885. De demagogische toespraken van Fer-
dinand Domela Nieuwenhuis en de dwarsliggende 
fabrikanten hadden een licht ontvlambaar klimaat 
in de stad geschapen. Burgemeester Tjeerd van der 
Zee kreeg al spoedig na zijn intrede in Enschede in 
1884 te maken met strijdlustige, stakende textielar-
beiders, die er een geduchte tegenstander bij hadden 
gekregen, want Van der Zee ontpopte zich al ras tot 
een strijder tegen socialisten en stakers ....

..... omdat het mijn ernstige overtuiging is, dat 
door de socialisten alles wordt aangewend om in 
de hartader van de Nederlandse industrie, waar 
alle arbeiders een belang hebben, opstand te doen 
uitbreken.2

De Held van Soerian was zijn bijnaam, een eretitel 
die Tjeerd van der Zee had verworven, toen hij in 
de Atjeh-oorlog de leiding had van een bataljon dat 
op 27 juli 1874 als eerste het dorp Soerian bereikte, 
niet wetend dat een grote groep tegenstanders zich 
in de buurt had verschanst. Een heftig vuurgevecht 
volgde, de enige weg was terug. Tweede luitenant Van 
der Zee, midden twintig, lukte het de borstwering 
van de tegenpartij te bereiken, waar hij vechtend als 
een leeuw standhield, gewond door een slag van een 
klewang in de hals, een lanssteek in de borst en een 
schot in een bovenbeen. Van der Zee had veel bloed 
verloren, lag maanden in een hospitaal, genas, maar 
werd voor de militaire dienst afgekeurd.3 Hij werd 
onderscheiden met de Militaire Willemsorde en an-
der nationaal eremetaal, als beloning voor zijn held-

haftige optreden als officier in de oorlog in Atjeh.4 
Op 29 juni 1886 werd hij benoemd tot Ridder in de 
Orde van de Nederlandsche Leeuw. 

Van der Zee vervolgde zijn loopbaan in het open-
baar bestuur. In 1882 werd hij benoemd tot burge-
meester van het historische Noord-Hollandse stadje 
Monnickendam en het aangelegen Katwoude, het 
kleinste dorp van Nederland met nog geen driehon-
derd inwoners. Aan zijn aanhoudende inspanningen 
was het te danken dat Monnickendam een snelle wa-
terverbinding kreeg met Amsterdam, opmaat voor 
een sterke groei van het stadje. Toen Enschedeees 
burgemeester Sprenger van Eyk in 1884 na vijftien 
jaar afscheid had genomen, trad Van der Zee in zijn 
plaats, een hele stap, van een gemoedelijke gemeente 
in Noord-Holland naar de roerige textielstad in 
Twente, waar de sociale strijd tussen fabrikanten en 
arbeiders nog lang niet was uitgevochten. 

Bij de installatie van Van der Zee in Enschede, op 
4 juli 1884, wees de oudste wethouder H. ter Kuile 
N.Gzn. hem er op, dat een burgemeester van En-
schede geen gemakkelijke taak had, vooral omdat 
de gemeente zo sterk was uitgebreid.5 Want sedert 
1 januari 1884, na een grenswijziging met Lonne-
ker, was Enschede in oppervlakte ruim tien keer zo 
groot geworden, van 61 hectare tot 682 hectare, en 
gegroeid van een stadje met nog geen zesduizend  
inwoners tot een stad met ruim twaalfduizend in-
gezetenen.6 De wethouder onderstreepte zijn waar-
schuwing, de landelijke gemeente zou moeten wor-
den herschapen in een stedelijke, een ontwikkeling 
die de taak van de burgemeester dubbel zwaar 
maakte.7

Het vergrote Enschede kreeg volop kansen zich 
verder te ontwikkelen. Binnen de grenzen van de 
nieuwe gemeente vielen onder meer het station, 
het Volkspark, de nog onbebouwde Stadsweide, de 
buurt van Janninksbleek, Pathmos en Veldkamp, 
de Belt en het Getfert. Rondom de binnenstad was 
er nu volop ruimte voor uitbreiding in alle wind-
richtingen. Een belangrijk aandachtspunt voor de 
nieuwe burgervader en zijn medebestuurders vorm-
den woningen voor de arbeiders, die in Enschede 
aan meestal onbestrate wegen woonden in lukraak 
verspreide afdakswoningen, meestal twee aan el-
kaar, één voor de eigenaar, één voor de verhuur. De 
ruimtenood in de stad was oorzaak geweest dat de 
gemeente weinig had kunnen ondernemen om wo-
ningen te bouwen. Op het van Lonneker verworven 
gebied was de situatie even onoverzichtelijk, daar 
stonden blokken huizen op smalle terreinen, haaks 
op de zanderige straat, soms met maar één in- en 
uitgang. Het nieuwe Enschede was meer dan ooit een 
textielstad, nu tal van fabrieken op het voormalige 
grondgebied van Lonneker binnen de grenzen van 
de vergrote gemeente lagen. Rond dertig fabrieken 
telde de stad, weverijen, spinnerijen, ververijen en 
een kettingsterkerij. Het aantal spillen in de spinne-
rijen bedroeg ongeveer 100.000, het aantal weefge-
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In 1819 kocht Engbert 
Jannink een terrein 
tussen de Zuiderhagen 
en de Beltstraat. In 
latere jaren zouden 
daar de fabrieken 
van Jannink worden 
gebouwd. Deze foto  
is gemaakt in 1950.  
Links aan de overkant 
van de C.F. Klaarstraat 
Het Enschedees 
Lyceum. Rechts de 
Beltstraat, met de 
fabrieken van Jannink.

touwen zo’n 50.000. En alle arbeiders in die fabrie-
ken moesten wonen. 

Strijder tegen socialisten
Op 28 maart 1886 woonde Van der Zee, vergezeld 
van een aantal agenten, een vergadering bij van lo-
kale socialisten, waar de klassenstrijd op de agenda 
stond. De politiemannen konden niet verhinderen, 
dat die avond een joelende menigte door de binnen-
stad trok. Het was het rumoerige voorspel van een 
staking, die enkele dagen later, op 1 april 1886, uit-
brak bij J. Stroink & Co. en J.F. Scholten & Zonen. 
Toen de fabrikanten aankondigden, dat ze de weef-
lonen met tien procent wilden verlagen, weigerden 
tweehonderd arbeiders aan het werk te gaan, omdat 
ze deze maatregel onrechtvaardig vonden, een aan-
tasting van hun verworven rechten. De staking was 
niet in eerste instantie te wijten aan deze onruststo-
kers, het waren – zo dacht Van der Zee – arbeiders en 
politieke opruiers die door een onjuiste voorstelling 
van zaken te geven ‘de vlijtige en vreedzame arbei-
ders’ overhaalden te gaan staken. Die opruiers wa-
ren de socialisten, leden van de lokale afdeling van 
de SDB van Domela Nieuwenhuis.8 Burgemeester 
Van der Zee haalde steun uit Zutphen, cavaleristen 
moesten de orde herstellen.9 Zijn reactionaire optre-
den werd gekritiseerd, omdat hij... 

…. een aantal arbeiders bij zich liet ontbieden en 
dan ging hij ze met scheldwoorden en vloeken te 
lijf [….] dat ze nog blij moesten wezen te mogen 
werken voor zooveel loon want dat ze eigenlijk 
geen schot kruit waard waren.10 

Op een openbare vergadering van de SDB op 4 april 
1886 kwamen vijftienhonderd mensen bijeen, ten 
teken dat het verzet groeide. De staking duurde drie 
weken, zes arbeiders werden ontslagen. 

Op 1 november 1888 was onvrede onder arbeiders 
aanleiding voor een uitbarsting bij Gerh. Jannink & 
Zonen.12 De socialisten waren volgens velen en ook 
de burgemeester de aanstichters van de staking. In 
een proclamatie zei Van der Zee dat uit alles bleek 
dat ‘de zucht tot werkstaking’ verre van algemeen 
was, maar dat sommige lieden in en ook buiten de 
gemeente Enschede er behagen in schepten .... 

..... twist te zaaien, onrust te stoken, de arbeiders 
voortdurend tegen de patroons op te zetten en 
in stede van aan te moedigen tot overleg met 
den werkgever, onafgebroken aanhitsen tot 
verwijdering.13

Engbert Jannink begreep aanvankelijk niet, waarom 
juist zijn arbeiders zo ontevreden waren, maar ont-
dekte later de oorzaak van de werkstaking. Het bleek 
een loonkwestie te zijn, sommigen waren ontevre-
den, omdat collega’s meer gingen verdienen, toen het 
bedrijf een nieuw Engels artikel in het assortiment 
had opgenomen. Maar dat was volgens Jannink ei-
genlijk alleen maar een voorwendsel om te staken, 

want: ‘Wie een hond wil slaan, kan altijd wel een stok 
vinden.’14 

Jannink maakte zelf een einde aan de staking. Na-
dat de weefgetouwen drie weken hadden stilgestaan, 
liet hij de arbeiders weten, dat degenen die ’s avonds 
niet op hun werkplek waren, zich niet langer arbei-
der van Jannink konden noemen, dat ze zonder par-
don werden ontslagen. Die waarschuwing trof doel, 
zeker toen Jannink andere werklui in dienst nam. 
Jannink: ‘Toen zij [de stakers] dat merkten, kwamen 
zij dadelijk bij ons om weder toegelaten te worden.’ 
De werkstaking was toen snel voorbij. Jannink liet 
de stakers een lijst tekenen, waarmee ze toezegden 
dat ze zich nooit meer met socialisten zouden op-
houden.15 De namen van veertig mannen die als 
‘raddraaiers’ werden beschouwd, kwamen op de 
zwarte lijst van alle Enschedese fabrikanten. Dat 
betekende dat er voor deze stakers in Enschede geen 
werk meer was. Op tien mannen na konden ze ove-
rigens na korte tijd weer aan de slag bij Jannink.16

De Kamer van Koophandel van Enschede, represen - 
tant van de ondernemers, schoof de schuld uiteraard  
naar de socialisten. De oorzaak van de staking was hun 
‘politieke agitatie’, daarvan was de Kamer overtuigd. 
Het jaarverslag over 1888 was daar duidelijk over.  
Tijdens de staking was een regeling goedgekeurd 
door een uit arbeiders bestaande commissie. Maar 
kort daarna, na een bijeenkomst van socialisten ...

... bleek overtuigend dat niet ontevredenheid, 
niet den arbeid, doch politieke agitatie, zowel 
van elders als van hier, de hervatting van het 
werk beletten. De zeer grote meerderheid 
arbeidslievende werklieden durfde uit gebrek aan 
morelen moed en uit vrees voor enkelen, het werk 
niet te hervatten.17

‘Voor de liberale fabrikant Engbert Jannink was 
economische vrijheid wel heel iets anders dan poli-
tieke vrijheid’, concludeerde Bert Hesselink in zijn 
bedrijfsbiografie van Gerhard Jannink & Zonen.18

Het Twentse Stelsel
De staking bij Jannink & Zonen was voor de Ensche-
dese fabrikanten aanleiding zich te bezinnen op de 



G
es

ch
ie

de
ni

s v
an

 E
ns

ch
ed

e 
 1

7 
 T

je
er

d 
va

n 
de

r Z
ee

, v
ija

nd
 v

an
 s

oc
ia

lis
te

n 
en

 s
ta

ke
rs

138

vraag hoe ze het ‘rode gevaar’ van het oprukkende 
socialisme konden tegenhouden. Er vloeide in die ja-
ren een golf van stakingen over het land, in de Rot-
terdamse haven, in de Drentse venen, in Twente, in 
Almelo waar bij de firma’s Scholten een langdurig 
conflict was uitgebroken, en nu ook in Enschede.19 
Deze stakingen accentueerden een nieuwe geest, die 
vaardig werd over Nederland, zowel op economisch 
en politiek terrein als op het gebied van kunsten en 
wetenschappen. De conflicten op hun beurt waren 
het gevolg van de economische crisis.20 

De Enschedese fabrikanten moesten vaststel-
len, dat de ideologie van de aanhangers van Domela 
Nieuwenhuis voor hun bedrijven een regelrechte be-
dreiging vormde. Zouden ze niet samen moeten op-
trekken tegen de socialisten? Merkwaardig was het 
dat het initiatief voor een bundeling van krachten 
niet uitging van de fabrikanten, maar van burge-
meester Van der Zee en de Commissaris des Konings 
in Overijssel J.H. Geertsema Czn., die vanaf 1878 
deze functie bekleedde en door zijn contacten met 
Twentse fabrikanten de problemen in de textielin-
dustrie kende en onderkende. Ook de overheid had 
baat bij arbeidsrust. 

Op maandag 5 november 1888, toen de staking 
bij Jannink al vijf dagen duurde, belegde Geertsema, 
uitvoerig geïnformeerd door Gerrit Jan van Heek, in 
het stadhuis in Enschede een vergadering. Een groot 
aantal fabrikanten was hierbij aanwezig.21 Het ge-
zamenlijke besluit was een commissie in te stellen, 
die de oorzaken van de werkstaking bij Jannink & 
Zonen moest onderzoeken. De commissie kreeg ook 
opdracht voorbereidingen te treffen voor het oprich-
ten van een fabrikantenvereniging, die voortaan 
stakingen diende te voorkomen en geschillen tus-
sen werkgevers en werklieden uit de weg moest rui-
men. Voorzitter van de commissie werd Gerrit Jan 

van Heek.22 De slotconclusie van de onderzoekscom-
missie was, dat Engbert Jannink terecht verdere on-
derhandelingen met de stakers had geweigerd.

Maar veel belangrijker was de oprichting op  
12 no vember 1888 van de Fabrikantenvereeniging  
Enschede (FVE). De commissieleden werden verko-
zen tot bestuurslid.23 Gerrit Jan van Heek werd voor 
de komende drie jaar tot president benoemd. Tegen-
over de Staatscommissie die in Twente in 1890 een 
enquête hield over de arbeidsomstandigheden in de 
industrie, zou Van Heek verklaren, dat het grote ge-
vaar was dat de arbeiders zich lieten overvleugelen 
door de socialisten, want ...

... die willen niet de zaken op vredelievende wijze 
schikken, maar wel strijd uitlokken. Met hen 
willen we natuurlijk niets te doen hebben.24 

Volgens de statuten was het doel van de FVE het 
voor komen van werkstakingen. De vereniging wilde 
dat doel bereiken door bij geschillen tussen werk-
gevers en arbeiders een onpartijdig onderzoek in te 
stellen, om daarna te proberen deze ‘op eene vrede-
lievende wijze’ op te lossen. De FVE wilde de werk-
gevers krachtig steunen als de arbeiders ‘willekeurig’ 
het werk hadden gestaakt.25 De praktijk zou aanto-
nen, dat de nadruk voortaan met name lag op het 
bestrijden van de socialistische onruststokers en we-
reldverbeteraars. De strijd tegen de socialisten werd 
al snel de belangrijkste doelstelling.26 Maar welke 
instrumenten hadden de fabrikanten om dat ge-
vecht te voeren? In Engeland hadden de fabrikanten 
al een probaat middel ontdekt, het meest effectieve 
instrument in de strijd tegen stakende arbeiders, het 
lock-out systeem, dat in Nederland bekend zou wor-
den als het Twentse Stelsel. De werkgevers trokken 
voortaan bij arbeidsconflicten één lijn. Een staking 
bij de één werd beantwoord door de uitsluiting van 
alle arbeiders door de andere, bij de FVE aangesloten 
fabrikanten.27

‘Ordnung muss sein’
Het Twentse Stelsel werd voor het eerst ingezet in 
de staking die op 27 februari 1890 uitbrak in de fa-
briek van Ter Kuile & Morsman.28 Aanleiding was 
het gedrag van de twintigjarige wever Roskamp, die 
op die donderdagmorgen flink aangeschoten op zijn 
werk kwam. Er was geloot voor de militaire dienst en 
de jongemannen die waren ingeloot, hadden dat ge-
vierd met een stevig glas. Roskamps baas tolereerde 
het gedrag van zijn dronken wever niet en de directie 
besloot Roskamp te ontslaan. De vlam sloeg direct in 
de pan. Collega’s zagen hun kans schoon, ze waren al 
lang ontevreden en legden nu een pakket vol eisen 
op tafel. Grieven die ze al lange tijd hadden, konden 
nu worden opgelost, meer loon wilden ze en de on-
gelijke boetes moesten worden afgeschaft. Ze eisten 
ook betere garens en minder lang wachten. Directie 
en wevers kwamen niet tot elkaar, een langdurige 
staking was geboren.

Van der Zee niet in de Kamer
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Ferdinand Domela 
Nieuwenhuis.

Burgemeester Van der Zee, die als devies had ‘Ord-
nung muss sein’, gaf op zondag 8 maart 1890 een 
proclamatie uit, waarin hij alle arbeiders die wilden 
werken, opriep en de stakers waarschuwde:

Gaat werken, want er zal voor u gewaakt worden. 
Zij, die de rust en de orde verstoren en zij die 
iemands vrijheid van handelen belemmeren, 
zullen op strenge wijze worden aangepakt en 
strafrechtelijk worden vervolgd.29

De burgemeester eiste onverdroten een hoofdrol op 
in het stakingsspel tussen fabrikanten en arbeiders. 
Op 16 april 1890 beloofde hij de leden van de ge-
meenteraad, dat hij alles in het werk zou stellen om 
orde en rust te handhaven.30 In de komende weken 
hielden partijen en bonden diverse bijeenkomsten, 
om de stakers een hart onder de riem te steken. Van 
der Zee trad hard op. Eerst liet hij een vergadering 
van de SDB ontbinden, omdat de situatie naar zijn 
mening te dreigend werd.31 Enkele dagen later, op 
22  april 1890, hield de neutrale Wevers- en Spin-
nersbond Vooruit in Café Van Ommen een vergade-
ring, die alleen toegankelijk was voor leden. Johan 
Tusveld was als lid van Vooruit aanwezig op die ver-
gadering. De burgemeester kwam pontificaal binnen 
met een luitenant van de schutterij en drong door 
de overvolle zaal naar achteren, waar Tusveld rustig 
met een vriend zat te praten. De burgemeester vroeg 
aan de voorzitter, wijzend op Tusveld, of deze wel lid 
was, het was immers een besloten bijeenkomst. Tus-
veld hoorde en zag het gebeuren, pakte zijn diploma, 
het bewijs van lidmaatschap, en hield het omhoog, 
‘voor het geval de burgemeester mij ook zal vragen’.32 
De burgemeester voegde hem beledigend toe: 

Houd jij je mond maar, Tusveld, wij kennen je wel, 
je kameraden opruien, dat kan je, maar op straat 
durf je niet te komen. Lafbek, kom eens op straat, 
als je durft.’33 

Tusveld zweeg, zag hoe opgewonden Van der Zee was 
en keek een andere kant op. Even later kwam de bur-
gemeester terug en riep Tusveld met zijn vrienden bij 
zich. Tot de soldaten en agenten rondom hem sprak 
hij: ‘Zie hier een paar jongens, die ge bijzonder in 
het oog moet houden.’ Tusveld keek de andere kant 
op. Intussen was de vergadering begonnen. Toen er 
moest worden gestemd, zei de burgemeester, zó luid, 
dat Tusveld het kon horen: ‘Hij behoeft geen invloed 
uit te oefenen op de menschen, bij het eerste woord 
moet hij de zaal uit.’ Wijselijk hield de jonge arbeider 
zijn mond. Even later hoorde hij Van der Zee tegen een 
aantal omstanders schamperen: ‘Daar staat hij met  
zijne vrijheid, nu durft hij niet.’ Tusveld was de wijste 
en ging na afloop van de vergadering direct naar huis. 
 De Enschedese fabrikanten volgden gespannen de 
ontwikkelingen. De fabrikanten Ter Kuile en Mors-
man riepen de steun in van de FVE. Besloten werd 
de fabrieken van alle leden vanaf de week van 5 mei  
slechts vier dagen te laten werken. Op vrijdag 9 mei 
en zaterdag 10 mei zouden voor het eerst de poor-
ten dichtgaan. Als deze maatregel niet binnen veer-
tien dagen tot een oplossing leidde, zouden alle leden 
zonder aankondiging de werktijd nog verder bekor-
ten of de fabriekspoorten sluiten. De fabrikanten 
wensten zich niet te laten ringeloren door de socia - 
 listen. Het besluit was weloverwogen genomen, 
vooral omdat de fabrikanten zich hadden gereali-
seerd, dat deze uitsluiting niet alleen de kwaadge-
zinden trof, maar ook de goedgezinden. Het was de 
eerste keer dat fabrikanten besloten te staken, om-
dat een collega niet tot overeenstemming met zijn 
werklieden kon komen.34

Ook hoofdrol voor kapelaan
Een hoofdrol in deze staking was ook weggelegd voor 
een jonge kapelaan, Alphons Ariëns, die in 1886 
naar Enschede was gekomen en zich ontwikkelde tot 
een fervent strijder voor de belangen van de arbei-
ders.35 De fabrikanten dreigden met uitsluiting, hun 
Twentse Stelsel, het redmiddel wanneer stakende ar-
beiders niet naar de pijpen van de fabrikanten wil-
den dansen. Het gebeurde dinsdagmiddag 13 mei 
1886. Er stonden al vierduizend arbeiders op straat. 
Brabanders, gelokt met advertenties, vulden lege 
plaatsen op. Voor hongerende gezinnen werd geld 
ingezameld. De gemeente gaf geen cent, burgemees-
ter Tjeerd van der Zee verbood een steunactie, maar 
wel trok de gemeente drieduizend gulden uit om de 
politiemacht te versterken. In de ochtend hadden 
Ariëns en de stakingsleiders de stakende arbeiders 
overgehaald ’s middags weer aan het werk te gaan. 
‘Door hun welsprekend woord lieten de stakers zich 
overhalen die middag het werk te hervatten’, meldde 
het Weekblad voor Oldenzaal en Omstreken.36 

Ariëns en de stakers vertrokken ’s middags om twee 
uur vanaf Café Van Ommen aan de Korte Stegge, nu 
de Deurningerstraat, naar de fabriek aan de Parkweg. 
Het was een paar minuten gaans, maar nu hadden ze 
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Recht voor Allen, het tijdschrift van de Sociaal-Democratische Bond, besteedde veel aandacht 
aan de gebeurtenissen in Enschede. Het blad, dat van 1888 tot 1891 dagelijks verscheen, werd  
in de gloriejaren gedrukt in een oplaag van 30.000 exemplaren. Het werd verspreid door straat-
colportage. Colporteurs kregen herhaaldelijk naar hun hoofd geslingerd: Hop, Hop, Hop, Hang 
de socialisten op!

een half uur nodig. Het leek alsof de stakers huiver-
den weer aan het werk te gaan, alsof ze het nog niet 
eens waren met zichzelf en de collega’s. Bij de fabriek 
stonden tientallen mensen, burgemeester Van der 
Zee heldhaftig voorop. De stakers hielden halt. Aan 
de burgemeester wilden ze zich niet overgeven. Het 
was doodstil, toen Ariëns op Van der Zee af stapte en 
de omstanders hem hoorden zeggen: ‘Burgemeester, 
hak mijn arm maar af, maar, ik smeek het u, in he-
melsnaam, ga hier weg!’ En Van der Zee beende weg. 
De arbeiders trokken de fabriek in. Om drie uur start-
ten ze hun machines. De staking was voorbij.

Dat de socialisten woedend waren op de kapelaan, 
lag voor de hand. Ariëns had zich te vroeg overge-
geven. Domela Nieuwenhuis vond dat Ter Kuile & 
Morsman waren gezwicht ‘voor de sluwe machina-
tieën’ van de katholieke geestelijke. In socialistische 
kringen werd Ariëns geminacht als ‘de lafhartige 
verrader van onze werkstaking’.37 Het is trouwens 
opmerkelijk, dat er na 1890, in de laatste jaren van 
de eeuw en het eerste van de twintigste eeuw, toen 
Alphons Ariëns nog kapelaan was in Enschede, niet 
werd gestaakt. Pas in 1902, een jaar nadat Ariëns 

naar Steenderen, zijn nieuwe standplaats, was ver-
trokken, ontbrandde de strijd weer in alle hevigheid, 
bij Van Heek & Co.

Niet compos mentis
Toen de staking bij Ter Kuile & Morsman op 13 mei 
1890 was geëindigd, was voor burgemeester Van 
der Zee de strijd nog niet voorbij. SDB-aanvoerder 
Domela Nieuwenhuis had de gebeurtenissen in  
Enschede op de voet gevolgd. Toen hij hoorde hoe 
de burgemeester was opgetreden tegenover socialis-
ten en stakers, hield hij begin juli 1890 in de Tweede  
Kamer een interpellatie over het optreden van Van 
der Zee. De burgemeester had – aldus Het Nieuws van 
den Dag van 5 juli 1890 – tijdens de werkstaking een 
schrikbewind ingesteld, was ‘Russisch’ te werk ge-
gaan, en was in de ogen van Domela Nieuwenhuis 
‘niet compos mentis’. Maar Domela Nieuwenhuis 
kreeg weinig bijval, zeker niet van de minister van 
Binnenlandse Zaken jhr. mr. A.F. de Savornin Loh-
man:

Uit alle rapporten bleek, dat er gisting, wanorde, 
samenscholingen te Enschede waren, en dat 
rechtvaardigde het optreden van de burgemeester. 
In zulke gevallen achtte de Min. het uiteenjagen of 
ontbinden eener vergadering gewettigd. [...] Had 
de burgemeester, gesard en aangevallen zelfs, zich 
een hard woord laten ontvallen, was hij een enkele 
maal verder gegaan dan noodig, in ’t algemeen 
was er allen grond om hem te prijzen voor zijn 
houding.

Aan het einde van het verslag in de krant meldde 
de verslaggever dat de minister van Justitie jhr.
mr. G.L.M.H. Ruijs de Beerenbrouck, die het debat 
volgde, de verleiding niet kon weerstaan iets te zeg-
gen, ‘alleen om te verklaren dat hij het geheel met 
zijn ambtgenoot eens is over [...] de appreciatie van 
de werkstakers’.38 

Tjeerd van der Zee was een man die ooit een Bij-
beltekst tot de zijne maakte: ‘Het goede dat ik wil, 
doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, doe ik 
wel.’ Velen waren het niet eens met zijn vaak eigen-
machtige optreden in zaken die het gehele college 
aangingen of aan de raadscommissies waren opge-
dragen. Als raadsleden vragen stelden, gaf hij vaak 
te snel antwoorden of cijfers, die later onjuist bleken. 
Een raadslid zei in een vergadering van de raad open-
lijk, dat de grote grief van velen was dat het niet altijd 
zeker was dat Van der Zee klare wijn schonk als hij de 
raad inlichtingen verstrekte. Verder had hij volgens 
Ter Kuile niet de moed de volle waarheid te zeggen, 
als vaststond dat fouten die hij had gemaakt, aan 
het licht kwamen. Op 1 augustus 1896 nam Van der 
Zee afscheid, wegens ‘gestoord zenuwgestel’ was hij 
niet langer in staat zijn ambt uit te oefenen. Volgens 
zijn arts moest de burgemeester enige tijd absolute 
rust nemen en zich onthouden van elke geestelijke 
arbeid.39 Van der Zee overleed kort daarna. 


