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Jan Hendrik Assink, toeschouwer
bij stakingen in twintigste eeuw

Jan Hendrik Assink werd op 3 mei 1873 geboren in Elsenerbroek, een
buurschap ingesloten door Goor, Markelo, Enter en Ambt-Delden. Het was
volop voorjaar, de frisse geuren en kleuren van de lente hadden de winter
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boven het hoofd. Enschede en Lonneker groeiden
spectaculair. Enschede telde in 1905 ruim dertigduizend inwoners en Lonneker meer dan vijftienduizend.

Een arbeidersgezin
anno 1916.
Jan Hendrik Assink,
echtgenote Gerritdina
ter Morsche en hun
vier kinderen, v.l.n.r.
Mina, Gerrit, Jan en
Dientje (Gerridina
Hermina).
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verjaagd. In en om het keuterboerderijtje van vader
Gerrit Jan en moeder Hermina was het voorjaarswerk al bijna achter de rug. De hakhoutwallen waren uitgedund. Op de glooiende es van Herike, een
paar kilometer verderop, stond de winterrogge, vorig
najaar gezaaid, al rank en fier boven de grond. Het
knollenland was geploegd, in de strakke rechte voren
waren aardappels gepoot en rogge en haver gezaaid.1
Jan Hendrik was het zesde kind. Hij zou, als vierde
en laatste zoon, de boerderij Bosmoat niet erven. Dat
voorrecht genoot volgens het oud-Saksische ‘majoraatsrecht’ de oudste zoon.2 Toen hij de twintig naderde, in het begin van de jaren negentig, zocht Jan
Hendrik, bedreven in al het boerenwerk in de stallen, in de weiden, op het land, zijn heil in de nabije
katoenindustrie, die gouden jaren beleefde, vooral
in Enschede, in naargeestige, warme, vochtige en lawaaiige fabriekshallen. Hij vond werk bij Tubantia,
aan de latere Tubantiasingel.3 De groeiende werkgelegenheid in de textielindustrie, vooral in Enschede,
lokte in die jaren vele boeren uit de Twentse dorpen
en buurschappen naar de fabrieken. Ook uit de Kop
van Overijssel en de Friese veengebieden trokken
honderden gezinnen naar Twente. Hier was werk
voor voormalige veenarbeiders, voor kleine boertjes
en landarbeiders. Ze vonden een baan en een dak

Geen oproerkraaier
Jan Hendrik Assink, de socialistische beginselen
toegedaan, beleefde de stakingen in de Enschedese
textiel in de eerste drie decennia van de twintigste
eeuw van een afstand, hij stond nooit vooraan in
de rij, was geen relschopper of oproerkraaier, maar
wilde wel alles weten en volgen. Soms ging de staking de poorten van Tubantia voorbij. De staking
van de dekenwevers van Van Heek & Co. in 1902
bleef beperkt tot het bedrijf zelf en Rigtersbleek.4
Angstig waren ze wel geweest, de arbeiders van Spinnerij Tubantia, want de fabriek van Rigtersbleek lag
op maar enkele tientallen meters afstand, het gevaar
lag om de hoek. Jan Hendrik Assink keek vanuit zijn
woning aan de Goolkatenweg zelfs uit op de fabriek
van Rigtersbleek.5
Het gedachtengoed van het democratisch socialisme stond Assink aan, maar we weten niet of hij
lid was van de SDAP, de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij, of van De Eendracht, de rode vakbond
van textielarbeiders, of van beide. Hij sprak er nooit
over. Als er verkiezingen waren geweest, vertelde
hij, besmuikt lachend, zijn kleinkinderen: ‘Ik heb
‘m goed rood gemaakt’, nam een ferme trek van zijn
sigaar en hulde zich in geurige rook. Dat hij op de
barricaden heeft gestaan bij stakingen is niet waarschijnlijk. Veel bazen hielden zich immers gedeisd,
steunden hun arbeiders wel, maar hun positie, vaak
dichterbij de fabrikanten dan de arbeiders, maakte
meestrijden in de voorste rijen moeilijk, zo niet onmogelijk.
Het zou kunnen zijn dat Jan Hendrik wel aanwezig was bij de lezing van Henriette Roland Holst tijdens de 1 mei-viering in Enschede in 1902. In het
begin van dat jaar was er bij Van Heek & Co. een staking uitgebroken, omdat de dekenwevers in opstand
kwamen, toen firmant Bernard van Heek bekend
maakte dat hij van plan was hun lonen te verlagen.
De dichteres, op Eerste Paasdag in 1902 gekozen tot
lid van het partijbestuur van de SDAP, sprak in een
overvolle zaal stakers en uitgeslotenen toe. Haar onderwerp was de achturige werkdag, naast de loonkwestie een heet hangijzer in de textielindustrie,
waar nog steeds minstens twaalf uur per dag werd
gewerkt. In de oproep aan arbeiders was Henriette
geïntroduceerd, voor wie haar nog niet kende, als ‘de
meest begaafde spreekster in de arbeidsbeweging
hier te lande’.6 Het Enschedese arbeidersvolk beaamde het met een overweldigend applaus, toen ze
was uitgesproken. Henriette bracht ook een bezoek
aan Van Heek & Co., waar ze werd ontvangen door
firmanten Bernard en Ludwig van Heek. Zij vond
‘het optreden der enschedése textielbaronnen zoo
onmenschelijk, als in ons land nog nooit was voor-

Dekens een ‘afvalproduct’
Hoofdrolspeler en aanstichter van deze nationaal
aandacht trekkende staking was Bernard van Heek,
een overtuigd conservatief-liberaal, gelijk zijn vader Gerrit Jan van Heek, die in 1902 – nog steeds
firmant – achter de coulissen meekeek, zich niet op
de voorgrond plaatste. De jonge, ondernemende en
vooral keiharde Bernard was begonnen dekens te
weven en was trots op zijn nieuwe product. Dekens
weven was zwaar werk en mocht daarom beter worden beloond, vonden de wevers, maar Bernard dacht
er anders over. Gezien de concurrentie van Engelse
collega’s en de krimpende afzetmarkten, wilde hij de
lonen van de dekenwevers verlagen, die dan evenveel als andere wevers zouden verdienen. Hij kon zo
de productiekosten drukken en sterker concurreren
met de collega’s in Lancashire.
Op 13 januari 1902 besloten de 175 dekenwevers
van Van Heek & Co. tot een werkstaking. Op 22 januari 1902 kondigden Bernard en Ludwig van Heek aan,
dat de poorten op 1 februari 1902 dicht zouden gaan,
als de stakers niet aan het werk waren. De wevers volhardden echter en op de eerste februaridag, een zaterdag, stonden 1.400 man op straat.8 Toen de arbeiders zich achter de stakers stelden, kon ‘ons toch niet
het recht ontzegd worden, onze macht daartegenover
te plaatsen’, vonden de Van Heeks, en ‘was uitsluiting
het eenige afdoende middel om deze macht tot zijn
recht te doen komen’.9 Maar de uitsluiting bij collega’s bleef beperkt tot Rigtersbleek, met een weverij

en een spinnerij, geleid door Jan van Heek, jongere
broer van Bernard en Ludwig, waar zeshonderd man
het werk moesten neerleggen. Tweeduizend mannen
en vrouwen hadden nu geen werk meer.10 De sfeer in
de stad werd grimmig, de spanning nam toe, demonstraties en opstootjes noopten het gemeentelijke gezag de orde te handhaven. De marechausseebrigade
in Enschede was 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.
‘Oorlog tegen feodale macht’
Gerard van het Reve, die in Enschede woonde en na
zijn lagere schooljaren rond 1900 een tijdje bij Van
Heek & Co had gewerkt, schreef in zijn boek Mijn
rode jaren, dat hij diep onder de indruk was 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 wij toch niet alleen: het werkende volk van
Nederland zou ons stellig niet in de steek laten’.11
Op 14 mei 1902 plaatste het Enschedese actiecomité in Het Volk een oproep aan de arbeidersorganisaties om de stakende en uitgesloten arbeiders te
helpen.12 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
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gekomen’, nu zou ze hun beweegredenen horen en
kennis maken met hun hardvochtigheid.

‘Tekst en wijs zijn over-bekend’

Henriette Roland Holst hield op 1 mei 1902 een
lezing, tijdens de stakingen bij Van Heek & Co.
en Rigtersbleek. Haar man Richard Roland Holst
maakte in 1921 deze krijttekening van haar.

173

Geschiedenis van Enschede 22 Jan Hendrik Assink, toeschouwer bij stakingen in twintigste eeuw

alle afdelingen, kiesverenigingen en aangesloten leden werd gezonden, met de opwekking de stakers te
steunen en de aankondiging van een inzamelingsactie.13 De kleine Gerard van het Reve kreeg dus gelijk, de gezamenlijke steunactie van de bonden vond
bijval bij alle arbeidersorganisaties, van de vrijzinnig-liberale bourgeoisie en vele niet-socialistische
intellectuelen.14 Op dat moment was er overigens al
110.000 gulden bijeengebracht, vooral opbrengsten
van culturele avonden die de SDAP hield; op al deze
bijeenkomsten stak Henriette Roland Holst een propagandistische redevoering af.
Kunst voor Enschede
Henriettes man Richard Roland Holst, net als zij
een socialistisch georiënteerde kunstenaar, coördineerde met de dichter Herman Gorter een actie
van kunstenaars voor de Enschedese arbeiders.15
In De Kroniek riep Alex Booleman, dichter en schrijver van Amsterdams-Joodse romans, Nederlandse
beeldende kunstenaars op de actie daadwerkelijk
te ondersteunen, door kunstwerken in te zenden.16
Richard Roland Holst zette nog even aan, in vlammende bewoordingen:
Mogen zij [de beeldende kunstenaars] wel
bedenken dat de strijd niet langer een loonstrijd
is, maar een strijd is geworden voor […] arbeiders
voor wie verzet hongerlijden betekent, en die de
firma Van Heek door den honger wil dwingen
hun voorvechters aan de ellende prijs te geven.
[…] 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.’17

Van stadsvilla tot stakingscentrum
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Bijna vijftig Nederlandse kunstenaars stelden
een daad en zegden werk toe. Onder hen de meest
vooraanstaande kunstenaars 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 Israels, en Jan Toorop.18
De actie van de kunstenaars werd een groot succes,
want volgens Henriette Roland Holst was er een bedrag van 140.000 gulden vergaard.
De onderhandelingen vlotten niet en de Fabrikanten Vereeniging Enschede overwoog tot uitsluiting
over te gaan. Het dreigement knakte het verzet van
de stakers, wan twee dagen voor de aangekondigde
uitsluiting gingen de arbeiders weer aan het werk. Ze
hadden de strijd tegen de machtige fabrikanten verloren. Zelfs met de steun van de arbeidende klasse
van Nederland hebben de arbeiders van Van Heek &
Co. niet kunnen overwinnen. Zelfs een kwart miljoen gulden ondersteuningsgelden was niet toereikend voor succes.19 Het Volk meldde zijn lezers dat de
strijd was verloren, want ‘op den looneisch hebben
de arbeiders moeten toegeven’, maar: ‘tot het laatst
stonden de arbeiders schouder aan schouder’.20
Grootste staking ooit
In 1923 brak de grootste textielstaking ooit uit.21
Nu bleef Jan Hendrik Assink, inmiddels vijftig,
nog steeds baas bij Spinnerij Tubantia, niet buiten
schot, ook hij zat geruime tijd zonder werk, hij behoorde tot de 22.000 stakers in het hele oostelijke
textielgebied, Twente en de Achterhoek. De aanleiding was dat fabrikanten de lonen wilden verlagen.
De arbeiders mochten kiezen, minder loon of langer
werken: 53 uur in een week, vijf uur langer, tegen

een lager uurloon, zodat ze uiteindelijk geen cent
meer verdienden. De fabrikanten wilden nog verder
gaan, ze stelden de 48-urige werkweek ter discussie, maar aan zo’n belangrijke sociale verworvenheid
mocht niet getornd worden, vonden de gezamenlijke
arbeidersbonden De Eendracht, Sint Lambertus, de
LFvT (Landelijke Federatie van Textielarbeiders) en
Unitas. De bonden hadden sterk de indruk, dat de
Heeren de economische malaise aangrepen om de
48-urige werkweek ongedaan te maken. Bovendien
kregen de bonden geen inzicht in de boeken van de
bedrijven, omdat de fabrikanten collega’s en arbeiders niet wijzer wensten te maken. De Heeren wilden laten zien wie het in de textiel voor het zeggen
hadden, de fabrikanten of de arbeiders.
Het kwam tot een staking.22 De bonden kozen de
weverij Kremersmaten van Van Heek & Co. voor een
waarschuwende werkstaking, daar waren de meeste
arbeiders lid van een bond. Het was de laatste kans
voor de fabrikanten, ze kregen nog wat bedenktijd
om tot andere gedachten te komen. De bonden realiseerden zich terdege dat de Heeren het verfoeide
Twentse Stelsel zouden toepassen. De georganiseerden zouden steun krijgen uit de vakbondskassen, de
ongeorganiseerden konden bij de gemeente aankloppen voor steun.23 Maar voor deze dreiging weken de
bonden niet. Ze realiseerden zich terdege dat de uitsluitingen zich niet tot Enschede of Twente zouden
beperken, want de Enschedese fabrikanten zouden
ook alle bedrijven in de Gelderse Achterhoek meeslepen.24 De bonden bleven van mening dat de loonsverlaging ‘door niets gerechtvaardigd’ was en dat de
noodzakelijkheid nog niet was aangetoond.
Op 29 oktober 1923 weigerden 244 georganiseerde arbeiders van de fabriek Kremersmaten aan
het werk te gaan. Op aanplakbiljetten die op 10 no-
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De staking van
1923-1924 begon bij
Van Heek & Co. in
Kremersmaten, met
een waarschuwende
werkstaking. In
alle stakingen in
de twintigste eeuw
speelde de grootste
textielfabriek in
Enschede een hoofdrol.

vember 1923 in alle fabrieken werden opgehangen,
deelden de patroons mee, dat wanneer de stakers het
werk niet tijdig zouden hervatten, op 24 november
de algehele uitsluiting werd doorgevoerd. Van Heek
& Co. liet al haar arbeiders weten, dat zij ‘tegen Zaterdag 24 November 1923 des namiddags ten één
ure de tusschen hen (haar) en ons bestaande dienstbetrekking’ opzegde. Als de staking op Kremersmaten vóór die datum beëindigd zou zijn, verviel deze
opzegging.25
‘Draadjes knoopen, draadjes knoopen’
Het textielconflict liep hoog op. Ook de Tweede Kamer boog zich over de zaak, nadat de bonden hadden
aangedrongen op een enquête. De werkgevers beriepen zich op de slechte positie van de textielindustrie,
maar velen wisten dat vrijwel alle ondernemingen
met grote winsten draaiden. Een voorbeeld was Blijdenstein & Co. in Enschede, die in de jaren twintig
jaarwinsten van meer dan een half miljoen binnenhaalde, ‘over de ruggen van de arbeiders heen’. Van
de winstreserves bouwden de Heeren Blijdenstein
‘grote fabrikantenbuitenplaatsen’.26 In het algemeen
was 1920 een slecht jaar, werkten diverse bedrijven
met verlies, maar in de jaren daarna herstelden de
winsten zich. Zo verdeelden de vier firmanten van
Van Heek & Co. in 1922 een winst van ruim 2,1 miljoen gulden. N.G. van Heek van Schuttersveld was
de grootste veelverdiener, met ruim 1,2 miljoen gulden in 1923. J.B. Blijdenstein moest het dat jaar met
de helft doen en Gerhard Jannink was de derde op
de lijst van topsalarissen, met ruim zes ton. Spinnerij Tubantia boekte in 1920 een nettowinst van 1,7
miljoen, die vier firmanten moesten delen.27 In elk
geval waren Jan Hendrik Assink en zijn collega’s en
ondergeschikte arbeiders hiervan niet op de hoogte.
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Ze wachtten de ontwikkelingen gespannen af. Niemand hoopte op een staking, want dat betekende
zorgen, voor vele weken, zorgen om de wekelijkse
inkomsten, armoede dreigde. De sociaaldemocraat
J.W. Albarda schetste de situatie:
Hier geldt het 22.000 menschen [...] die dag in dag
uit genoodzaakt zijn tot het meest geestdodende,
meest ontzielende werk, dat ge u denken kunt;
draadjes knoopen, draadjes knoopen. Een werk,
dat in staat is den geest te doen versuffen, ja die
te dooden. Menschen, die nooit vacantie hebben
gekend, voor wie het begrip vacantie iets is, wat zij
nooit hebben zien toepassen in de textielindustrie.
Menschen die nooit hooge loonen hebben gekend,
die altijd hebben behoord tot de laagstbetaalde
De staking van
1923-1924.
Demonstratie
van leden van
De Eendracht,
de socialistische
arbeidersbond.

industrie-arbeiders. Tot die menschen is nu
gezegd: Gij moet wederom tien procent van uw
loon laten vallen. [...] Mogen die arbeiders dan
niet in het belang van het leven van hun vrouwen
en kinderen vragen: toon ons aan, dat het
noodzakelijk is, dat gij onze armoede vergroot.
[...] Het is ongehoord, dat men deze menschen
wil dwingen om zich, zonder dat rekenschap is
gegeven van de noodzakelijkheid, aan het nog
hardere lot te onderwerpen.28

Hardnekkige pogingen om de staking te beëindigen, faalden. De gemeente Enschede had al een financiële schade van een half miljoen gulden en er
was al 150.000 gulden uitgegeven aan ondersteuning van uitgesloten arbeiders die geen lid waren
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van een bond en dus geen beroep op de stakingskassen van de bonden konden doen. Die kassen raakten ook leger en leger, de bodem was in zicht.29 Alom
werd geld ingezameld voor de stakers. De gemeenten
moesten forse sommen aan uitkeringen betalen. De
bonden zagen zo langzamerhand de bodem van hun
stakingskassen. Het congres van de SDAP besloot
in heel het land geld in te zamelen voor de stakers,
zo maakte Het Volk op 23 april 1924 bekend. Lezers
werden uitgenodigd een tiende van hun weekloon te
geven voor de stakers:
De mannen van Twente zijn onze kameraden,
zeker! Hun gezinnen zijn ons vleesch en bloed,
zeker! [...] De uitgeslotenen van Twente lijden.
Maar zij lijden voor ons allen. Hun overwinning
zal ons àller zege zijn. [...] Ieder van ons zal
geven, één week, één keer, één tiende van zijn
weekloon. 30

De Twentse ‘tiende penning’ werd een groot succes,
er kwam ruim acht ton binnen voor de stakers. Ook
anderen vergaten hen niet. Enschedese bakkers gaven gratis broodjes, die al snel ‘stakersstuutkes’ heetten. Relletjes bleven uit, dank zij het rustige en bezadigde optreden van burgemeester Edo Bergsma,
die in dit opzicht een tegenpool was van zijn driftige voorganger Tjeerd van der Zee. Het einde van
de staking kwam in zicht, toen rijksbemiddelaar ir.
H.A. van Ysselstein, oud-minister van Landbouw,
het voorstel deed voor een bescheiden verlaging
van de lonen en de werkgevers mochten een arbeider slechts 130 uur in een jaar laten overwerken.
Op 23 juni 1924 was de staking voorbij. De vakbonden sponnen garen bij deze staking, ze zagen hun
ledentallen stijgen, het klassenbewustzijn werd gesterkt en de strijdbaarheid nam toe. Tussen 1920 en
1930 groeide het aantal georganiseerde arbeiders in
Twente van bijna elfduizend tot bijna achttienduizend, een stijging van 64 procent.31
De jaren dertig
Enschede was in de jaren dertig ‘een uitgesproken
rotstad’, vond dichter en schrijver Bert Schierbeek, in
1918 geboren in Glanerbrug. Hij vertelde in Tubantia
van 21 april 1995:
Vies en smerig, met al die treurige huizen in het
Schuttersveld en achter de Haaksbergerstraat.
Er hing een verstikkende sfeer. De samenleving
was opgedeeld in klassen: de textielbaronnen
en daaronder het grauw. Ik herinner me nog de
stakingen, politieagenten te paard, die winkels
binnenreden. Op cultureel gebied gebeurde er
bijna niets [...].33

Spinnerij Tubantia, de werkgever van Jan Hendrik
Assink, was één van de bedrijven waar op 14 december 1931 een staking begon, toen Enschedese fabrikanten, leden van de FVE, besloten de lonen met
nog eens vijf procent te verlagen, de eerste verlaging

dateerde van enkele weken eerder.34 De Volkskrant
vond het ‘eenvoudig onmenselijk’ en begreep niet
hoe zelfs Twentse fabrikanten tot dit middel, zo’n
strafmaatregel, konden overgaan, ‘dat hun, toegepast of niet, een zware zedelijke nederlaag bezorgt’.
Andere media spraken over ‘bederving van verhoudingen’, ‘lont in het kruitvat’, het ‘drijven van de arbeiders in de armen van het communisme’.35 Maar
de fabrikanten lieten zich niet door de arbeiders en
evenmin door de bonden ringeloren. Op 14 december 1931 begon de ‘officiële staking’. In Twente en
Oost-Gelderland stonden zestienduizend arbeiders
op straat, tweeduizend van hen waren niet bij een
vakbond aangesloten. Aan het einde van het jaar lag
dus het grootste deel van de Oost-Nederlandse textielindustrie stil. 36 In Enschede bleef Rigtersbleek
doorwerken, want de firmanten hadden zich tegen
het Twentse Stelsel gekeerd.37
Aanleiding tot de staking waren maatregelen om
het arbeidsproces te automatiseren en te rationaliseren, minder wevers konden meer getouwen bedienen, ze verdienden aanvankelijk wel hetzelfde, maar
moesten harder werken. Niet lang daarna kwamen
de fabrikanten met het plan de lonen vijf procent te
verlagen, een voorstel dat bij arbeiders en bonden
geen genade vond. De fabrikanten vonden het van-

De bladen van
de vakbonden
besteedden uiteraard
veel aandacht aan de
stakingen. De eenheid
van de bonden was
vaak ver te zoeken,
zoals deze voorpagina
van het tijdschrift
van de katholieke
vakbeweging
aantoont, de roomse
moed tegenover de
roomse terreur.
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In de staking van
1931-1932 bleven de
weverij en spinnerij van
Rigtersbleek (links in
het midden) aan het
werk, de firmanten van
Rigtersbleek hadden
zich afgekeerd van het
Twentse Stelsel.

zelfsprekend, dat bij een stagnerende afzet het verlies mede door de arbeiders werd gedragen.
‘Armoede en lediggang’
De staking duurde ruim drie maanden. Begin april
1932 konden de fabrikanten een zege op hun palmares bijschrijven, de arbeiders hadden de strijd weer
verloren. De algemene loonsverlaging van vijf procent werd gehandhaafd, maar voor de tweede verlagingsronde werden uitzonderingen gemaakt, want
deze zou niet gelden voor kostwinners die op uurloon werkten en achttien gulden of minder in een
week verdienden.38 Deze nederlaag, de verlaagde lonen, de verhoging van de arbeidsdruk en de daarmee gepaard gaande afmatting en psychische spanningen, de ontwrichting van de gezinnen door het
ploegensysteem en de massale werkloosheid, eisten
hun tol. De textielindustrie en de stad werden meegesleept in een ernstige crisis. Verdienden Enschedese wevers in 1928 nog 23 tot 25 gulden in de week,
in 1937 lagen de weeklonen tussen 18 en 21 gulden.
In 1929 waren er 1.500 werklozen, in 1935 ruim vijfduizend. Wie werkloos was, moest met veel minder
rondkomen. Gehuwden en kostwinners kregen zo’n
tien gulden steun in de week, met een extra toeslag
van een daalder voor ieder kind, en wat extra steun
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door goedkopere, verstrekte levensmiddelen. In een
openbare les op 30 november 1937 schetste Fré van
Heek de situatie: ‘Na eenige jaren heerschten armoede en lediggang in de eertijds zo zoo welvarende
en nijvere industriestad.’39 In de crisisjaren werden
werklozen aan het werk gezet bij diverse projecten
in Twente. Het grootste werkverschaffingsproject
van de gemeente Enschede was in 1937 en 1938 het
verbreden en kanaliseren van de Buurserbeek.40 Het
bood gemiddeld per week in 1937 gedurende negen
maanden werk aan 352 arbeiders en in 1938 gedurende elf maanden aan 233 arbeiders.41
In 1938, toen hij 65 was, ging Jan Hendrik Assink
met pensioen. Tot zijn dood op 7 mei 1966 woonde
Opa bij ons thuis. In al die jaren heeft hij ons nooit
iets verteld over de stakingen, wel over Tubantia,
waar hij met veel plezier had gewerkt. Hij kwam er na
de oorlog nog vaak, hij had een stukje grond langs de
Richtersweg, achter de spinnerij, waar hij aardappelen, slabonen, kool en andere groenten verbouwde,
want het boerenbloed verloochende zich niet. Als we
samen gingen, fietsten we vanaf de Tubantiasingel
langs de fabriek naar het landje. Onderweg groetten arbeiders ’t oale Assink, ze staken hun hand op,
waardevolle momenten die onvergetelijk bleken.
Maar stakingen ....... alsof ze er nooit geweest waren!

