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Wie ooit een boek over gebeurtenissen uit de geschiedenis van Enschede heeft 

gelezen, kent het befaamde schilderij van de textielstad in de Eerste Wereldoorlog, 

in 1916 gemaakt door Herman Heijenbrock, de socialistische schilder van de 

arbeid. Hij schilderde in de Rotterdamse haven, het decor van zijn jeugdjaren, in 

de Limburgse mijnstreek, de Zaanstreek, in staalfabrieken, hoogovens, havens, 

mijnen, en in Enschede. Vanuit een sterk sociaal engagement verwerkte hij zijn 

ervaringen en gevoelens in pasteltekeningen en olieverfschilderijen van arbeid, 

nijverheid en industrie. Op het schilderij van Enschede, dat als schoolplaat in 

tientallen, misschien wel honderden schoollokalen, Heijenbrocks visie toonde op 

wat hij voelde als de Ellende van Enschede, is de lucht grijsgauw van de rook uit 

enkele tientallen walmende schoorstenen. Op de voorgrond tuft het treintje richting 

Duitse grens, de kerk staat keurig in het midden, alles gezien vanuit de toren van de 

Janninkfabrieken aan de Haaksbergerstraat.

32

Herman Heijenbrock fantaseert  
over Ellende van Enschede
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Herman Heijenbrock was ‘de schilder van de arbeid’. Hij was op ge
groeid ‘tussen mailstomers en scheepsvolk’, placht hij te zeggen, 
de havens waren het speelterrein van de Rotterdamse jeugd. ‘Als 
kleine jongen al had hij de reuk van zon en zeeverweerd scheeps 
tuig lief en hij zat liever op de kaai, tussen sinaasappel en bana
nenkratten gehurkt, te luisteren naar de gepeperde verhalen van 

de matrozen dan naar verheven oraties van meester Stomps, over 
de grootste gemene deler of iets dergelijks’, volgens een kranten  
bericht.34 
Herman Heijenbrock was in 1871 in Amsterdam geboren, maar 
vanaf zijn derde jaar woonde hij met zijn ouders in Rotterdam, zijn 
vader was directeur van een broodfabriek. 

Deze twee pastel
tekeningen maakte 
Herman Heijenbrock 
in 1913 van de 
Textielstad Enschede, 
zoals hem door 
uitgever Noordhoff 
was opgedragen. Beide 
werden afgekeurd, ze 
gaven geen beeld van 
een industriestad.  

Het was overigens niet Heijenbrocks eerste schilde-
rij van de textielstad Enschede. In 1913 had hij al 
twee pasteltekeningen gemaakt, bestemd voor een 
schoolplaat van uitgever Jaap Noordhoff in Gronin-
gen. Bij het binnenkomen van de stad – hij had de 
trein genomen – was de kunstenaar getroffen door 
de drukte en bezigheid rondom het station. Vrou-
wen werkten op het land, op het smalle paadje langs 
het spoor liepen twee mannen, een fietser naderde, 
spoedig moesten de wandelaars een stap opzij zet-
ten. Een stoomlocomotief was zojuist vertrokken, 
nieuwe vrachten arriveerden per paard en wagen. 
Op de achtergrond dampten de schoorstenen van de 

textielfabrieken van Van Heek & Co. Maar de uitge-
ver was niet tevreden, las Heijenbrock uit de brief die 
hij van Noordhoff kreeg:

Sinds enige tijd heb ik [...] het schilderij van Almelo 
of Hengelo ontvangen, om [...] tot een beslissing 
te komen. Ik moet zeggen dat de plaat mij als 
zoodanig ook niet zeer bevalt. Het schilderij geeft 
in het geheel niet het aanzien van een fabrieksstad, 
maar ik zie hierop niets anders dan een hulpstation 
of loods met een locomotief en op den voorgrond 
een moestuin. Alleen de schoorstenen op de 
achtergrond wijzen op fabrieken.

Uitgever Noordhoff was tot de conclusie gekomen, 
‘dat deze plaat dus in geen geval in de serie’ kon wor-
den opgenomen. Twee schilderijen van Heijenbrock, 
een ‘turfplaat’ en die van de mijnen in Zuid-Limburg 
waren eerder al afgewezen.1

Heijenbrock kreeg een herkansing. Dat de uitge-
ver hem toch weer een opdracht gaf, was waarschijn-
lijk omdat schilders van industriële onderwerpen 
schaars waren. Heijenbrock was weliswaar niet de 
enige schilder die zich bezig hield met de uitbeelding 
van de werkende mens en de industrie, hij was wel de 
enige die dit onderwerp tot zijn levenswerk had ge-
maakt.2 In 1916 trok de schilder, met Roelof Schui-
ling, die de teksten schreef bij de schoolplaten van 
Noordhoff, wederom naar Enschede. Op zijn verken-
ningstocht door het stadje zal Heijenbrock, bepakt 
met schildergerei, zijn getroffen zijn door de alom ro-

Deze foto is gemaakt 
in 1906, door een 
onbekende fotograaf. 
Stond hij op de 
fabriekstoren van 
Jannink? Kende 
Herman Heijenbrock 
deze foto, toen hij tien 
jaar later in Enschede 
kwam?
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kende schoorstenen, tientallen in zijn ogen, en heb-
ben gezocht naar een hoog standpunt, om dit over-
weldigende beeld vast te leggen. Zijn imponerende 
stadspanorama met meer dan dertig schoorstenen 
die rook en stank over de stad uitstortten, schetste 
hij naar alle waarschijnlijkheid vanaf de toren van 
de textielfabriek van Jannink aan de Haaksberger-
straat. Oorspronkelijk was zijn idee zeker niet, wel-
licht kende hij de foto, die een onbekende fotograaf 
in 1906 van de textielstad maakte, ongeveer vanaf 
hetzelfde standpunt, met ook in de verte de rokende 
schoorstenen van het textielstadje. 

Of Heijenbrock al die schoorstenen echt zag vanaf 
zijn hoge standpunt, is de vraag. Kenners van het 
werk van de schilder weten dat hij het niet altijd even 
nauw nam met de realiteit, dat hij geneigd was niet 
te schilderen als een fotograaf, maar als een kunste-
naar die zijn fantasie liet werken, de werkelijkheid 
scherper aanzette dan een ander beleefde, zijn rood 
was roder, zijn blauw blauwer. Dat hij een fabrieks-
stad schilderde, was overduidelijk, en ach .... enkele 
schoorstenen meer of minder, misschien wat te uit-
bundige rookpluimen, de rook wat smeriger en dik-
ker, wat maakte het uit. De lucht was misschien wat 
grijzer en grauwer dan hij met zijn ogen zag, de som-
berheid en neerslachtigheid moesten als het ware 
uit het schilderij knallen, zo wilde hij de Ellende van 
Enschede vastleggen, triest, treurig, troosteloos. 
Maar werkelijkheid of fantasie, dit schilderij werd 
een schoolplaat die in tientallen klaslokalen door 
heel het land Enschede presenteerde als een grijze, 
sombere textielstad, een beeld dat in de volgende 
halve eeuw nauwelijks zou veranderen. Maar onder 
die harde realiteit ligt een andere waarheid, die de 
schilder niet kon tonen, de wilskracht en het elan 
waarmee Enschede streed voor de stad, voor haar 
toekomst, om steeds weer uit de ellende te komen, 
na oorlogen en branden, na de teloorgang van de tex-
tielindustrie.

‘Femme nue et fatale’
Hoe Heijenbrock en Schuiling in 1916 vanuit het sta-
tion naar de toren van Jannink aan de Haaksberger-
straat zijn gelopen, weten we niet, het meest voor de 
hand liggend was de rechtstreekse route langs de Ne-
derlandsche School voor Nijverheid en Handel – het 
latere Lyceum – en de fabriek van J.F. Scholten & Zo-
nen aan de Haaksbergerstraat. Dan hebben ze Lena 
vermoedelijk gemist, de luchtig geklede dame op het 
brandmonument op de Oude Markt. Ook toen zat ze 
daar al, eenzaam, hoog op een sokkel, ‘une femme 
nue et fatale’, zoals een fotograaf haar ooit beschreef, 
schokkend bloot voor preutse, zedige stadgenoten. 
Nooit was er voor haar een reden het marktplein 
voorgoed te verlaten, ze bleef onverschrokken, 
schaars gekleed stedelingen en bezoekers herinne-
ren aan de stadsbrand van 1862. In haar hand houdt 
Lena een hoorn des overvloeds, symbool van de groei 
van Enschede na de onheilsdag van 7 mei 1862. Het 

monument houdt de herinnering levend, in de reliëfs 
ziet de voorbijganger taferelen van vrede en arbeid, 
van het vuur in dienst van de mens en het vuur als 
verwoestend element. Een vrouw met een garenklos 
in de hand staat bij een vruchtdragende boom, aan 
haar voeten speelt een kind. Twee smeden werken 
bij een smidsvuur. Een ander reliëf toont vlammen 
blussende mannen, vluchtende vrouwen en kinde-
ren, tegen het decor van de brandende stadstoren 
van de Hervormde Kerk en enkele brandende villa’s. 
Het derde, zuidelijke reliëf verbeeldt de ruïne van de 

Op de Oude Markt, 
in de schaduw van de 
Grote Kerk, herinnert 
een luchtig geklede 
Lena ons telkenmale 
aan de stadsbrand, 
die op 7 mei 1862 
Enschede verwoestte. 
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Sint Jacobus Kerk met de pastorie en de huizen aan 
de Langestraat. De wapens zijn in steen uitgehou-
wen, het oude wapen van de stad, met een heilige, 
Sint Jacobus, en het nieuwere, nog steeds actuele wa-
pen met een rood hek op een zilveren veld. Twee op-
schriften vertellen dat dit monument herinnert aan 
de fatale stadsbrand en somt de verwoestingen op, 
het raadhuis, vier kerken, vier scholen, het weeshuis, 
acht fabrieken en 702 particuliere gebouwen.3

Warme bivakmutsen
In de Eerste Wereldoorlog bleef Nederland neutraal. 
Toch raakte Enschede al snel in oorlogsellende ver-
wikkeld. Op 30 juli 1914 werden leden van de grens-
wacht opgeroepen om zich te melden in het Stadhuis, 
waarna ze in de oude school aan Hoog en Droog wer-
den ondergebracht. Enschedese dames breiden voor 
deze mensen bijna tweehonderd warme, donkere bi-
vakmutsen tegen de winterkou, onder leiding van on-
der anderen de vrouw van de burgemeester, Cornelia 
Johanna van de Moer. Op 1 augustus, vroeg in de 
ochtend, vertrokken vele militairen vanaf het station 
naar de hun toegewezen plaats van opkomst. Uit En-
schede kwamen 1.261 mannen onder de wapenen.4 

Op 11 augustus 1914 verscheen in de lokale kran-
ten een advertentie, waarin burgemeester Bergsma 
een maatregel bekend maakte, die op naderend on-
heil wees: 

Overwegende, dat bij langen duur van de 
tegenwoordige buitengewone omstandigheden 
versterking van de plaatselijke politie noodig 
zal worden, terwijl die van Rijkswege moeilijk 
zal worden verstrekt. Verzoekt ingezetenen 
van Enschede, genegen om, zoodra het Hoofd 
Politie dat nodig acht, dienst te doen als Hulp-
politiebeambte, zich schriftelijk bij hem aan te 
melden.

Wie interesse had, moest wel aangeven of hij al dan 
niet kon omgaan met ‘blanke wapens of vuurwa-
pens’, of hij zelf beschikte over een vuurwapen en of 
hij ‘genegen was, zoo noodig voorbereidende theorie 

mee te maken’. Het resultaat was mager, zo’n vijftig 
stadgenoten meldden zich, slechts achttien van hen 
lieten zich inschrijven. Jan van Heek en H.C. van  
Capelle, commandant van de wielrijdersafdeling  
Enschede van de Landstorm, schreven aanmoedi-
gend in Tubantia:

Stadgenoten! Begrijpt gij niet dat men zich vooruit 
moet oefenen om gereed te zijn als ons land 
bedreigd wordt? Jan Salie moet begraven zijn! Of 
zijt gij in slaap gesust?

De actie had enig succes, want aan het einde van het 
jaar telde de Vrijwillige Landstorm bijna honderd 
deelnemers.5 

‘Eén stuk ellende’
Op zondag 28 juni 1914 brak de Eerste Wereldoorlog 
uit. De Oostenrijkse kroonprins Frans Ferdinand en 
zijn gemalin Sophie von Hohenberg werden in Sera-
jevo vermoord door de Bosnische Serviër Gavrilo 
Princip. Oorlog was onvermijdelijk. Nederland wilde 
onafhankelijk blijven, maar we konden toch ook niet 
alleen maar toekijken ..... 

De herfst was begonnen, toen Jan van Heek op 7 
oktober 1914 en zijn echtgenote Annetje van Wulff-
ten Palthe, rondom hun kasteel Huis Bergh in ’s Hee-
renberg wandelden en in de verte Duitse kanonnen 
hoorden bulderen.7 De Duitsers, op doortocht naar 
Frankrijk, bestookten Antwerpen, toen een belang-
rijk wapen- en voedseldepot voor het nog vrije Bel-
gië. Op 27 september 1914 openden ze de aanval en 
op 10 oktober 1914 viel Antwerpen, na langdurige 
bombardementen. Bijna één miljoen Belgen zoch-
ten een veilig heenkomen in het neutrale Nederland. 
Een gevluchte inwoner van Antwerpen vertelde aan 
een verslaggever van de Twentsche Courant, dat hij, 
zijn echtgenote en hun twee kinderen, in de kelder 
waren gevlucht:

Daar hoorden we het snerpen, het sissen der 
bommen en granaten. Zonder ophouden vlogen 
deze over de stad, hier menschen doodende, 

Borduren, houtsnijden en onderwijs
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daar brand veroorzakende, ginds gaten in de 
grond slaande, totdat het zo niet langer kon, ons 
leven stond op het spel; wij vluchtten, nu eens 
kruipende, dan eens ons verbergende onder een 
bank, volgden wij de grote hoop die zich naar de 
Statie (het station) begaf. 

De grote uittocht begon op 7 oktober 1914, duizen-
den vluchtelingen, honderdduizenden, sommigen 
schatten het aantal op meer dan een miljoen, die 
hun heil zochten in Nederland. Een impressie in De 
Twentsche Courant van 8 oktober 1914:

Den ganschen dag door, donderden de lange 
treinen uit Antwerpen, met de Belgische 
locomotieven ervoor, maar eindeloos aan tussen 
de perrons van het station Roosendaal. [...] En 
telkens weer honderden drommen, bleek en 
verkommerd, en telkens weer hoogere stapels 
tasschen, zakken, bundels in doeken, in lakens 
geknoopt, hoopten zich op, waaromheen de 
eigenaars, de moeders met zuigelingen, de ouden, 
opgewonden hunne meegesleepte bezittingen 
zoeken. [...] Maar Nederland als toevluchtsoord 
voor verdrevenen, houdt ook hier zijn ouden roep 
in ere.8

Jan van Heek kreeg van burgemeester Edo Bergsma 
het verzoek een commissie te leiden, die zich over 

deze vluchtelingen moest ontfermen.9 De eersten 
zouden vrijdag 9 oktober 1914 met de trein in En-
schede aankomen, maar het treinverkeer was een 
chaos, door de stroom vluchtelingen die Nederland 
overstelpte, reden waarom de eerste tweehonderd 
Belgen pas op zondagmorgen om zeven uur aan-
kwamen. 

Een tafereel om nooit weer te vergeten. Een 
menschenmassa, van wie de zorg en ellende, de 
vermoeienis, ja de uitputting, op het gezicht te 
lezen stond. Die honderdtallen, waaronder ouden 
van dagen, zoowel als menschen in den bloei 
hunner jaren, moeders, vaders en kinderen, het 
was één stuk ellende.10

De reis was vreselijk geweest. Er waren voor het ver-
voer van de vluchtelingen ook goederen- en veewa-
gons ingezet. ‘De atmosfeer was in die stikdonkere 
tot hijgens toe benauwde hokken op wielen, niet in te 
ademen’, schreef P.H. Ritter in zijn memoires. De or-
ganisatie was zeker niet vlekkeloos, ondervond ook 
burgemeester Edo Bergsma. Hij had bericht gekre-
gen dat er duizend vluchtelingen zouden komen en 
hij had de nodige voorzorgsmaatregelen genomen.

Ik heb dien nacht nog boeren buiten de gemeente 
en bakkers, winkeliers en restaurateurs op 
laten kloppen en voor half vijf ’s morgens voor 

De tijdens en na de Eerste Wereldoorlog uit Duitsland gevluchte 
krijgs   gevangenen werden na aankomst in Enschede onderzocht in 
de barakken van het Rijksquarantainekamp aan de Pool mansweg, 
ze kregen er ook eten en schone kleren. Daarna vertrokken ze naar 
kampen op de Veluwe. Deze schoolwandplaat uit 1924, met de 

ba rakken uit de voorbije oorlog op de voorgrond tegen het decor 
van rokende fabrieksschoorstenen, werd geschilderd door de Gro
ningse kunstenaar Johan Dijkstra, onder de titel Een industriestad 
Enschede.35 Het schilderij vertoont een opmerkelijke gelijkenis met 
de schoolplaat van Heijenbroek.
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duizend menschen voeding, stroo en logies gereed 
gemaakt.

Maar er kwamen er maar tweehonderd, die dag, de 
andere aangekondigde vluchtelingen kwamen niet, 
omdat – zo meldde de stationschef van Roosendaal 
aan Enschede – het treinverkeer was stopgezet. Uit-
eindelijk moest Enschede ruim vijfhonderd vluch-
telingen onderdak bieden.11 Commissievoorzitter 

Jan van Heek beschreef in zijn dagboek zijn indruk, 
dat de vluchtelingen ‘tot de laagste klasse der maat-
schappij’ behoorden.

Dertien Twentse gemeenten kregen een contin-
gent Belgische vluchtelingen, afhankelijk groten-
deels van het aantal inwoners, samen boden ze 
onderdak aan 2.399 vluchtelingen.12 De meesten 
kwamen in Hengelo en Enschede terecht, 527 in de 
metaalstad en in Enschede waren het er 536.13 In 
Enschede werden ze voorlopig ondergebracht in het 
Volksparkgebouw, in het katholieke ontmoetings-
centrum Tivoli aan de Oldenzaalsestraat, in het ge-
bouw van het Leger des Heils en in de Bloemendaal-
school. Later verhuisden velen naar het katholieke 
ziekenhuis aan de Markt, dat bedden en ruimte over 
had. Eind december 1914 waren de meeste vluchte-
lingen weer vertrokken, naar hun eigen huis. Een 
enkeling die werk had gevonden, bleef in Enschede 
wonen.14 

‘Fatsoenlijker en intelligenter’
Was Enschede in 1914 gastvrij geweest voor Bel-
gische vluchtelingen, vanaf 1917 vluchtten in een 
gestage stroom honderden ontsnapte krijgsgevan-
genen, voornamelijk Franse en Engelse militairen 
vanuit Midden- en Noord-Duitsland naar het neu-
trale Nederland, hun route liep vaak via de grens-
plaats Enschede. In de tweede helft van 1917 werd 
de stroom zo groot, dat de Nederlandse regering 

Er was na de Eerste Wereldoorlog nog wat over van het geld dat Enschede had ingezameld voor 
de Belgische vluchtelingen. Een deel daarvan werd besteed aan een gedenkteken. Het beeld, 
dat aanvankelijk was geplaatst in de tuin van het vroegere ziekenhuis, verhuisde later naar het 
Van Lochemspark.36 

Ook in de fabriek 
van J.F. Scholten & 
Zonen waren krijgs
gevangenen van harte  
welkom. Deze foto is 
gemaakt in de tot  
tijdelijke eetzaal om  
gebouwde Weverij 2.
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De burgemeesters 
van Enschede en 
Lonneker vroegen 
de inwoners van hun 
gemeente om het de 
krijgsgevangenen die 
op doortocht waren 
naar hun vaderland, 
‘aan medewerking en 
sympathie niet te laten 
ontbreken’.

besloot vijf Rijksquarantainekampen in te richten, 
voor de eerste opvang, één ervan kwam in Enschede. 
Het kamp, zeven barakken in totaal, werd op 30 sep-
tember 1917 in gebruik genomen, het stond op een 
terrein van de Gemeentereiniging, het vroegere Erve 
Poolman. Daar werden de gevluchte soldaten inge-
schreven, ontluisd, gewassen en kregen ze schone 
kleren, waarna ze werden doorgestuurd naar kam-
pen in onder meer Harderwijk, Zeist en Groningen. 
Het kamp aan de Poolmansweg was binnen enkele 
maanden na het einde van de oorlog afgebroken.

Nadat op 11 november 1918 de wapenstilstand 
was getekend, trokken duizenden krijgsgevangenen 
van allerlei nationaliteiten – op de terugweg naar 
hun vaderland – door Enschede. Het waren Fran-
sen, Britten, Belgen, Italianen, Serviërs, Russen en 
Japanners, in totaal 76.100 man, naar later bleek. 
Oma ter Kuile-van Delden schreef in haar memoires 
over ‘den grooten oorlog’:

Een schilderachtige optocht is het meestal, al 
die verschillende samengeraapte uniformen en 
hoofddeksels en dan die verschillende pakjes, 
kisten, koffers, bengelende over de schouders. 
Vooral de eerste troep, die ’s avonds in een 
Novembermist zijn intocht deed, zag er zoo 
indrukwekkend sinister uit. [...] De latere troepen 
zagen er beter verzorgd uit en dan vind ik vooral 
van de Franschen (niet alleen hun veelkleurige 
kleedij), maar vooral de gezichten zijn fatsoenlijker 
en intelligenter.17

Gelukkig kon de lokale textielindustrie de helpende 
hand bieden. De eerste krijgsgevangenen werden 
ondergebracht in fabriekshallen, die tot kwartieren 
worden ingericht, bij N.J. Menko aan de Roomweg, 
Lombok van Van Heek & Co., Bato en Schutters-
veld. Maar er was te weinig ruimte om iedereen op 
te vangen, zeker nadat Enschede en Lonneker wa-
ren aangewezen als een zogenoemd grensconcen-
tratiekamp. Andere fabrieken schoten te hulp. Rig-
tersbleek, Bamshoeve, Nico ter Kuile & Zonen, J.F. 
Scholten & Zonen, de Kremersmaten van Van Heek 
& Co. en de Boekelosche Stoombleekerij herbergden 
samen 5.610 mannen. Maar er leek geen einde te ko-
men aan de komst van krijgsgevangenen. Ook deze 
kwartieren raakten overbevolkt. Andere fabrieken 
brachten uitkomst: Blijdenstein & Co. aan de Oos-
terstraat bood een grote ruimte aan, die helaas niet 
kon worden verwarmd en dus niet geschikt was in 
deze koude herfst- en wintermaanden.18 

Zeshonderd officieren moesten een wat luxueu-
zere behuizing krijgen dan het voetvolk. Daarvoor 
dienden de danszaal van Café Lippinkhof, gebouw 
Irene aan de Noorderhagen, de school aan de Korte-
naerstraat en het café van de familie Goorhuis aan 
de Oldenzaalsestraat.19 Alle binnenkomende man-
nen werden vluchtig medisch onderzocht, ernstig 
zieken werden opgenomen in de twee ziekenhuizen 
of in het quarantainekamp bij het Erve Poolman. De 

In 1919 werd een granieten monument onthuld, dat de burgerij van Enschede blijvend herinnert 
aan de vele transporten van de krijgsgevangenen. Het monument, met een inscriptie in vier 
talen, kreeg eerst een plek op het Hoedemakersplein. In de jaren vijftig werd het verplaatst naar 
’t Zwik, waar het een eervolle plaats heeft gekregen aan de Cort van der Lindenlaan. 



G
es

ch
ie

de
ni

s v
an

 E
ns

ch
ed

e 
 3

2 
 H

er
m

an
 H

ei
je

nb
ro

ck
 fa

nt
as

ee
rt

 o
ve

r E
lle

nd
e 

va
n 

En
sc

he
de

260

Enschede merkte 
weinig van de oorlog. 
De fabrieken werkten 
gewoon door en in 
de binnenstad was 
het elke werkdag de 
normale drukte, zoals 
hier op een zonnige 
dag in 1916, op het 
kruispunt bij De Graaff 
waar een agent het 
fietsverkeer in goede 
banen probeerde te 
leiden. 

centrale keuken verzorgde het eten, soms twaalf-
duizend porties per dag. De mannen keerden na 
korte tijd terug naar hun vaderland, maar telkens 
weer dienden zich nieuwe contingenten aan. Tussen 
20  november 1918 en 20 januari 1919 werden in  
Enschede en directe omgeving 32.690 Fransen, 
26.960 Engelsen, 6.930 Belgen, 6.650 Italianen, 
1.660 Serviërs, 1.140 Portugezen, 50 Russen, 15 Ja-
panners en 1 Roemeen opgevangen, in totaal 76.096 
krijgsgevangenen.

Er kwamen niet alleen krijgsgevangenen naar En-
schede, ook veel Nederlanders die in België of Duits-
land woonden, die voor het oorlogsgeweld waren ge-
vlucht en nu weer een bestaan in hun geboorteland 

wilden opbouwen. Ze werden opgevangen in onder 
meer Uden. Toen besloten werd dat kamp op 1 mei 
1919 te sluiten, mochten de ontheemden zelf bepa-
len waar in Nederland ze een nieuwe start wilden 
maken. Een slimme zet van de regering, want nu 
konden de verdere kosten worden afgewenteld op 
de gemeenten. Enschede was gewild, de textielin-
dustrie zou werk bieden, vonden 370 ontheemden. 
De gemeente moest deze 62 gezinnen en 21 alleen-
staanden in elk geval tijdelijk huisvesten. Daarvoor 
werden op een terrein, ingesloten door de Kotten-
dijk, de Boddenkampsingel, de Walhofstraat en de 
Deurningerstraat, vier barakken, een dienstbarak 
en een portiershuisje gebouwd, die in januari 1920 

‘Laat u niet overrompelen’
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Textielfabriek Holland 
bouwde aan de 
Parkweg een weverij 
die in 1916 van start 
ging met honderd 
getouwen. 

konden worden betrokken. Vier jaar later vertrok-
ken de laatsten en kon de noodhuisvesting worden 
afgebroken.20 

De nijverheid bloeide
Het ging de textielindustrie en in het spoor daarvan 
de stad Enschede in de jaren tien van de vorige eeuw 
voor de wind, ondanks eerst de dreigingen en daarna 
de beslommeringen van de Eerste Wereldoorlog. Op 
7 mei 1912 kon burgemeester Edo Bergsma, vijftig 
jaar na de stadsbrand, bij de onthulling van het mo-
nument-met-Lena op de Oude Markt, tevreden en 
trots verklaren, dat Enschede in tegenstelling tot 
menige even grote gemeente in Nederland al was 
‘uitgerust met electriciteit, gas en water, met tele-
foon, electrisch klokkennet, brandweeralarmeering 
en electrische tram’.21 Ko van Deinse, voorzitter van 
het organisatiecomité , beweerde met enig recht dat 
de brand ‘een zegen voor de stad’ was geweest. Zon-
der deze brand zou Enschede niet zijn geworden wat 
het een halve eeuw later was. Niemand zou ontken-
nen dat de stad ‘enorm was verfraaid en verbeterd’, 
dat was vooral te danken – vond Van Deinse – aan 
de ondernemers:

Het kleine fabrieksstadje, bekneld tussen zijn 
oude stadsgracht, met al de gebreken van een 
vroegere kleine vesting, heeft zich geheel kunnen 
vernieuwen. [...] Er moest gehandeld en doorgezet 
worden, plannen moesten worden gemaakt en 
uitgevoerd. Dat heeft hun ondernemingsgeest 
geprikkeld en hun energie doen ontwaken. De 
fabrieken, die verwoest waren, moesten worden 
herbouwd, konden van de nieuwste machines 
worden voorzien en beter worden ingericht. Dat 
heeft de nijverheid doen bloeien.22

Begin jaren tien van de vorige eeuw was Van Heek 
& Co. uitgegroeid tot de grootste industriële onder-
neming van ons land, met ruim 2.300 werknemers. 
Het bedrijf was in 1911 ook één van de stuwende 
krachten achter de oprichting van de N.V. Spinnerij 

Oosterveld. Van Heek & Co had een meerderheidsbe-
lang genomen, de andere aandelen waren in handen 
van leden van de familie Ledeboer, K.W. Ledeboer 
werd directeur. De nieuwe fabriek, in 1912 geopend, 
verrees aan de Goolkatenweg, aan de spoorlijn En-
schede-Haaksbergen. De stichters hadden hier de 
boerderij Oosterveld met omliggende gronden aan-
gekocht. In 1912 toen de fabriek was geopend, draai-
den er 16.000 spillen, drie jaar later waren het er 
27.000.23 Naast Oosterveld en de twee andere grote 
textielfabrieken Tubantia en Rigtersbleek werd het 
wijkje Tubantia gebouwd, een typische Enschedese 
arbeidersbuurt met een geheel eigen karakter.24

Enschede kreeg in de oorlogsjaren een nieuwe tex-
tielonderneming. Een bijzonder bedrijf werd de Tex-
tielfabriek Holland, op 7 juli 1915 opgericht, onder 
directie van B.H. Maurick, G.H. Haverkate en L.A. 
(Lud) Stroink.25 In 1916 werd aan de Parkweg, dicht-
bij de spoorlijnen naar Hengelo en Haaksbergen, een 
weverij gebouwd, die met honderd getouwen van 
start ging. Er werden uitsluitend bont geweven arti-

In een jaar 117 borrels en tientallen liters bier
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kelen gemaakt, zoals sportflanels, japonstoffen, sa-
rongs, baddoeken en gordijnstoffen. 

De directeuren voerden een opmerkelijk, onge-
kend sociaal beleid, want met zijn arbeidsvoorwaar-
den voor de medewerkers was Holland zijn tijd ver 
vooruit. De arbeiders werkten 48 uur in een week en 
hadden in een jaar een week vakantie en twee snip-
perdagen. Er was geen boeteregeling – zo gehaat 
bij de Twentse textielarbeiders – en evenmin een 
controleklok. Een arbeiderscommissie trad op bij 
eventuele geschillen tussen de directie en de arbei-
ders. In Enschedese ondernemerskringen was Lud 
Stroink zeker een buitenbeentje, sommigen namen 
hem kwalijk dat hij het werkvolk te veel in de watten 
legde, anderen noemden hem een ‘socialist’.26 

Twee directeuren van Holland, Stroink en Ha-
verkate, waren in 1914 ook een bedrijf begonnen 
in Gronau, de Gronauer Buntweberei GmbH, dat ze 
overnamen van een failliet gegane Duitse onderne-
mer. Het lot was de twee ondernemers niet gunstig 
gezind. Tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog 
kreeg het bedrijf het moeilijk, de problemen werden 
steeds groter, vooral toen na de ineenstorting van 

het Duitse Rijk de mark waardeloos werd. In 1922 
betaalden de directeuren hun werknemers in de och-
tend al het loon voor die dag uit, zodat deze snel hun 
boodschappen konden doen, want het geld werd met 
de dag minder waard. Uiteindelijk kregen de werkne-
mers hun loon in natura uitbetaald. Tot 1924 redde 
de Gronauer Buntweberei het, toen werden de deu-
ren gesloten. Machines die nog goed werkten, ver-
huisden naar textielfabrief Holland in Enschede.27 

Geen rook boven de stad
De meeste fabrieken kwamen de oorlogsjaren goed 
door. In 1917 hadden ze echter wel de machines 
moeten stopzetten, omdat er geen grondstof en geen 
brandstof meer was. Ook de bouw lag stil, als gevolg 
van een sterke stijging van de prijzen van bouwmate-
rialen. De Kamer van Koophandel schetste een droef 
beeld van Enschede, in haar jaarverslag: 

Geen rook boven de stad, weinig vertier in de stad 
en geen fabrieksfluiten. Op de kantoren weinig 
werk, geen bezoek van buitenlandse relaties. In 
één woord stilstand op alle gebied.

Maar in de zomer van 1919 beleefde de bedrijfstak 
een opmerkelijke stijging van productie en winsten, 
de groothandelsprijzen stegen, als gevolg van een 
zwevende koopkracht, de oplevende algemene koop-
lust en het verdwijnen van de terughoudendheid.

In deze hausse [lag] een stuk energie en 
vertrouwen samengebald dat zich tijdens de 
voorgaande jaren had opgehoopt en toen als een 
soort stuip vrij kwam. [...] Zij vormden de motor 
voor de conjuncturele opgang die gemakkelijk de 
beginmoeilijkheden van de aanvankelijk dalende 
groothandelsprijzen en succesvolle pressie tot 
loonsverhoging en verkorting van de arbeidsduur 
overwon.28

Eind 1920 draaide de wind echter, de export slonk. 
De malaise grepen fabrikanten aan om zoveel mo-
gelijk verworvenheden van de arbeiders terug te 
draaien. Uiteindelijk waren de stakingen van 1923-
1924 en 1931-1932 onvermijdelijk, ze markeerden 
in feite de aanloop naar de crisisjaren. 

In 1912 werd aan de 
Goolkatenweg de 
nieuwe fabriek van 
Oosterveld geopend. 
Draaiden er in het 
begin 16.000 spillen, 
drie jaar later waren 
het er al 27.000.


