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In den oostelij ken hoek van ons land heeft zich een 
nijverheid ontwikkeld, bekend onder den naam van de Twent-
sche Katoennijverheid. Door de bezoekers van dien „achter
hoek", die belangstellen in de volkswelvaart werd mij wel 
eens de vraag gedaan of het niet nuttig kon zijn een ge
schiedenis van die nijverheid te schrijven. De volgende blad
zijden kunnen wellicht op die vraag het antwoord geven. 
Het is voor een groot deel geen eigen werk dat ik lever, 
ik heb een en ander bijeengebracht dat ik hier en daar vond, 
waar een ander het wellicht niet meer zoude zoeken, en 
dat ik hier ten deele overschrijf. Er zijn veel gapingen in 
mijn werk, maar ik hoop, dat hetgeen ik kon geven toch 
eenige belangstelling zal wekken. 

Vóór de ontwikkeling der katoennijverheid, die welvaart 
bracht, was Twente geen bekoorlijk oord, en vond men 
armoede en gebrek, waar nu rijkdom en voorspoed worden 
aangetroffen. 

Ik laat hier gaarne het woord aan den heer Halbertsma, 
destijds predikant te Deventer, die in een artikel over de 
Twentsche Industrie in den Overijselschen Almanak voor 
oudheden en letteren van 1837 het volgende schreef: 

„De oppervlakte van Twente bestaat voor het grootste 
„deel uit onafoogbare heidevelden, door oasen van bebouwde 
„akkers of hoog geboomte afgebroken. Niet dan door vlijt, 
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„die eeuwig sleepte en zwoegde, kon de bevolking aan dezen 
„ondankbaren bodem een sober bestaan ontwringen, zoodat 
„taai geduld, een langzaam wikkend overleg, spaarzaamheid 
„en een ijzerhard lichaam zich door de aarde zelf, welke zij 
„betrad, in haar ontwikkelen moest." 

En hoe de natuur op de bewoners werkte, de volgende 
regelen leeren het: „Verschillende oorzaken liepen er dus 
„samen, die de aangroeiende beschaving in het overige 
„gedeelte der vrije Nederlanden, hier voormaals tegenhiel-
„den. De moeite om aan het brood te komen, verbood 
„de massa's om aan eenige beschaving, altijd de dochter 
„van overvloed en gemak, te denken. De kapitalen hoop-
„ten zich hier op enkele bevoorrechte hoofden, die geenen 
„anderen titel behoefden om in magt te komen, dan huu-
„nen naam en geboorte en dus geene reden vonden om zich 
„met wetenschap te vermoeien. De middenstand bleef te 
„bekrompen in zijne middelen om er iets tot kunst of kennis 
„van te kunnen afzonderen." 

Op dezen algemeenen regel treffen we slechts ééne uitzon

dering , ze wordt door die secte gevormd, die niet in Twente 

alleen gunstig afstak: 
„De eenig&ten bijkans, die hier eene uitzondering op 

„maakten, waren de Doopsgezinden die te Almelo, En-
„schede. Borne, Hengelo, Twickelo en elders een ontwijk 
„tegen de vervolging gezocht hadden, en, hunne nijver-
„heid met zich brengende, in al die plaatsen weefstoelen 
„oprichtteden. In deze schrale landsdouwen, waar de akker-
„bouw geen genoegzaam bestaan aan het arme volk gaf, de 
„levenswijze goedkoop en het dagloon dus laag was, dreven 
„zij hun werk met zooveel voordeel, dat zij niet alleen hunne 
„fabrieken vergrootten en op de vervaardiging van nieuwe 
„of kostbaarder weefstoffen toepastteu, maar ook iets totbe-
„schaving van hunnen geest, door het lezen van goede boeken 
„of de vervaardiging van wiskunstige werktuigen, konden 
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„afzonderen. Het zij hier aangemerkt, dat deze menschen 
„van die soort van Waldenzen waren, welke men in de 
„eeschriften der Monnikken van de 13e en 14e eeuw onder 
„den scheldnaam van Teisserands (Tisserands) aantreft." 

Waaraan schrijft de heer Halbertsma die achterlijkheid 
der bewoners van Nederland's oosthoek, hunne overeenkomst 
met de Hannoversche buren toe? 

„Twenthe werd van de meer beschaafde gedeelten der 
„Nederlanden, door zijne ligging en den aard van zijnen 
„bodem, zoo goed als gescheiden. Die barre, eenzelvige, 
„eindelooze vlakten lokten voormaals geenen enkelen vreem-
„deling uit, om hier bezoeken tot zijn vermaak afteleggen. 
„Niemand kwam er, dan voordeelshalve, en zelfs in de 
„provincie Overijssel noemde men deze oorden voormaals 
„den achterhoek, gelijk men de bewoners der steden hoorde 
„spreken van een achterom. Geene rivier, geen kanaal, geen 
„straatweg doorsneed dit land of vereenigde het met de overige 
„Nederlanden, waarvan de bewoners door hunne ongebaande 
,,en slecht onderhoudene wegen zoo goed als gescheiden waren." 

„Aan de grenzen daarentegen waren zij in verbinding met 
„het armste en onbeschaafdste deel van Munsterland, welks 
„bewoners, in taal, zeden en lichaamsbouw denzelfden Sak-
„sischen oorsprong als zij aankondigden, en dus wederzijds 
„alle titels van eenen gemeenzamen omgang aanbrachten. 
„Deze afzondering aan den eenen en vereeniging aan den 
„anderen kant werkte weldadig tot behoud van ras en karakter 
„bij zijne oorspronkelijkheid. Het is hieraan te danken, dat 
„Twenthe in deze oogenblikken nog meer van het voorge-
„slacht behouden heeft, dan alle overige deelen der Neder-
„landen met elkander. Met Tacitus: „Over de Zeden der 
„Germanen", in de handen, die ordeloos in hunne dorpen als 
„neder geregende huizen, die betrekking tusschen gelijken, 
„tusschen meerderen en minderen, die vormen van bestuur, 
„die taal, die gebruiken gadeslaande: wie staat niet verbaasd 
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„overal de duidelijkste sporen eener orde van zaken, die voor 
„18 eeuwen door den fijnen en pittigen opmerker geboekt 
„werd, aantetreffen? Docli, door de afzondering onbekend 
„gebleven met het betere, dat sedert lang elders aanwezig 
„was, bleven zij tevreden, of laat ik liever zeggen, ingeno-
„men met het liunne, zonder veel geneigdheid tot de overne- t 
„ming van zulke nieuwe begrippen en inriclitingen te toonen, 
„als tegenwoordig een wezenlijke herschepping onder hen 
„beloven voort te brengen. AUerwege vertoonen zich hier dus 
„bij afwisseling trekken van betweterij en van gezond door 
„geene nieuwe wijsheid bedorven menschenverstand; van 
„lompheid midden in de gulste gastvrijheid, van zwijgende 
„stugheid en naive onbeschaafdheid, van suffende onderwer-
„ping en alle grooten braverende oorspronkelijkheid en on-
„afhankelijkheid, scherpgeteekende trekken, in welke de 
„bewoners onzer hoofd- en residentiesteden even moeielijk 
„eenen landgenoot, als in hunne voorvaderen van de 16e 
,,eeuw herkennen zouden." 

Maar zoo de Twentenaar zich te zeer gevleid zoude ge
voelen , door deze vergelijldng met de degelijke voorvaderen, 
ook al miste hij de beschaving die den stedeling sierde, de 
Deventersche predikant laat hem de keerzijde der medaille 
eerlijk zien: 

„Twee oorzaken hebben hier voormaals niet anders, dan 
„zeer noodlottig op het karakter en de zedelijkheid der natie ^ 
„kunnen werken. Twenthes vdtgestrekte, dun bewoonde en , , 
„opene grenzen, door geen vaarten of rivieren van Duitsch-
„land gescheiden, gaven hier eene nooit af te sluiten gele- i , 
„genheid tot sluiken, en waar heeft die ooit bestaan, zon- .î  
„der de grootste verzoeking, om er gebruik van te maken? '| 
„Wanneer eene bevolking, met zout of laken, of sterken ^ 
„drank of suiker door de heidevelden te dragen, somtijds de ' ( 
„helft meer kan verdienen dan met handenarbeid, moet men 
„meer achting voor de regeringen onderstellen, dan de volken 
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„van Europa sedert lang bezielde, om te gelooven, dat zij 
„uit zuiver vaderlandsliefde aan bet snijden van heideplaggen 
„of bet gerikkik van het weefgetouw de voorkeur zouden 
„geven. Het avontuurlijke nu van zulke tocbten en de onge-
„reo-elde levenswijze, die er onafscheidbaar van is, de sterke 
„drank, die er bij gedronken wordt, de omkoopingen, leugen-
„achtige verklaringen, valsche eeden, die er bij gezworen 
„worden, de sluwe listen om, als vossen, het oog der toUe-
„naren te ontsluipen, dit alles zeg ik, moest in de massa, tegen 
„de grenzen gelegen, hebbelijkheden ontwikkelen, die een 
„geregeld burgerlijk bedrijf niet kent. De gewoonte van één 
„of twee eeuwen intusschen had dit bedrijf tot eene eerlijke 
„kostwinning gemaakt, waarvoor men, wierd het afgegeven 
„in allen eenvoud des harten, patent zoude gevraagd hebben. 
„Het is een schaakbord, waar tollenaar en sluiker met het-
„zelfde regt hunne stukken opzetten, om elkander schaakmat 
„te zetten, en, na alle de onnatuurlijke verbodswetten waar-
„door de wederzijdsche gouvernementen de van God inge-
„stelde verkeering tusschen hunne volken telken jare onmo-
„gelijker maken, geef ik alle theologen en moralisten vrij spel, 
„om eeae grensbevolking te overtuigen, dat in dezen strijd 
„iets onredelijks of ongodsdienstigs hoegenaamd gelegen is. 
„Doch wat hier ook van zijn moge, bij sluiken en loten 
„mogen enkele personen schatten verkregen hebben, voor 
„eene bevolking in het algemeen waren beide deze bedrijven 
„steeds pestbronnen van armoede en zedeloosheid." 

Na de ethnographische oorzaken van Twente's min geluk
kige toestanden te hebben geschetst, ziet de schrijver er andere 
bijk.ans nog gewichtiger in de politieke gesteldheid van den 
Overijsselschen achterhoek, 't Was niet zonder reden, dat 
Jan Derk Capellen van de Poll na de afschaffing der Dros-
tendiensten, eene gouden gedenkpenning ontving van de be
woners dier landstreek. Hoort slechts hoe het hier vóór die 
revolutie stond: 



6 

„Maar even verderfelijk en nog meer algemeen werkte in 
„dit opzicht de invloed der Twentsehe Drosten die meenden, 
„dat heerschen regeren was. Het gebruik dat deze heeren 
„van hunne hofhoorige rechten maakten, onderhield eenen 
„staat van walgelijke tiranny, die men oppervlakkig zoude 
„zeggen, dat op den bodem eener vrije republiek onmogelijk 
„was; en heeft men honderd wrange vruchten van de om-
„keering van 1795 gesmaakt, het is één harer gelukkigste 
„werken dat zij deze tirannetjes van hunne lompe zetels 
„geschopt heeft. De heerediensten, welke de landlieden hun 
„bewijzen moesten, gaven hun eene dagelijksche gelegenheid 
„tot allerlei knevelarijen." 

„De klachten der ellendigen werden dikwerf met slagen 
„beantwoord, ja , uit de laatste helft der vorige eeuw heeft 
„men voorbeelden, dat zij met geweld aan vrouw enkinde-
„ren ontvoerd en in de kelders der kasteelen opgesloten en 
„gekastijd werden, tot dat zij aan den schreeuwenden eisch 
„hunner meesters voldaan hadden. Recht tegen deze mishan-
„deling bestond er niet; wat daarvan den naam droeg, was 
„zoo partijdig ten voordeele der Drosten ingericht, dat het 
„de wonden der verdrukten grievender maakte, in plaats 
„van te genezen. Dit voorbeeld daalde uit de hoogte op de 
„minderen neder, die den overlast, van boven ontvangen, met 
„woeker aan hunne eigene afhangelingen betaald zetten, en 
„alzoo vormde zich een keten van verdrukking, die door alle 
„rangen der maatschappij heenliep. Ondertusschen werkte 
„dit zamenstel van overheersching wat het overal gewrocht 
„heeft, dat namelijk de verdrukten list en bedrog moesten 
„overzetten tegen onbeschoft geweld." 

„De heeren zeiden „Het is maar een boer," doch vergaten, 
„dat de boeren, volgens de eeuwige wetten van terugwer-
„king in de zedelijke en natuurlijke wereld beide, dit devies 
„omkeerden, en zeiden „Het is maar een heer." De geeste-
„lijke lichamen buiten de kerk van staat waren even weinig 
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„voor willekeurige aanranding veilig, als de bijzondere per-
„sonen. Een knorrige luim was genoeg om nu en dan eene 
„Roomsche Kerk aan het slot te leggen, hetwelk niet dan 
„door een gouden sleutel kon geopend worden. De Doops-
„gezinden, voorzichtiger dan anderen, bezwoeren dit geweld 
„door den Drost jaarlijks eenige stukken fijn linnen of eenen 
„zak met goede gerande guldens te bezorgen." 

„Geen politie beschermde de openbare veiligheid tegen on-
„beschaamde bedelaars, die bij troepen buiten de steden aan 
„den weg lagen en den voorbijganger genoeg ontzag inboe-
„zemden om hem een diepe greep in zijn beurs te laten doen. 
„Hier en daar vond men geweldenaars, die bij nacht, met 
„het mes in de handen, van hunne vijanden haalden, wat 
„hun goeddacht, of uit klinkklare aardigheid iemand voor 
„een kermisdiseh den mond opensneden." 

„Een maatschappij, innerlijk zoo ontwricht en slecht be-
„werktuigd, zoude in deze eeuw ongelooflijk zijn indien er 
„niet velen leefden, die haar gekend hebben en getuigen 
„kunnen of ik iets bezijden de waarheid gesproken heb." 

Tot zoover de heer Halbertsma, die zich terecht beroept 
op getuigenissen van personen in den tijd, waarin deze rege
len geschreven werden, nog krachtig van hoofd; ook ik heb 
getuigen dier toestanden gekend, die in het zoogenaamd vrije 
Nederland even zoo goed bestonden als in naburige rijken. 

Toch waren de zaden voor eene latere industrie gestrooid, 
toch was zelfs de Napoleontische heerschappij niet in staat, 
die geheel te verstikken, en na het herwinnen onzer onaf
hankelijkheid was de spruit stevig genoeg om de aandacht 
van niemand minder dan van Gijsbert Karel van Hogendorp 
te trekken, die met zijn scherpen blik alle belangrijke indu
strie in ons vaderland monsterende, reeds in 1819 bezoeken 
aan verschillende Twentsehe fabrikanten bracht. In zijne 
„Bijdragen tot de huishouding van staat" deelt hij mede, 
wat hem in Almelo, Hengelo, Enschede en andere plaatsen, 
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vooral trof, het goede in die nijverheid prijzende, terwijl 
hij toen reeds den vinger legde op de wonde plekken, eerst 
door eene latere tariefwetgeving geheeld. 

De industrie was nog bijna uitsluitend- huisnijverheid. 
Hooren we slechts wat Hogendorp mededeelt: 

,,Almelo," zegt hij, ,,is een klein Zwolle, en de welvaart, 
„de rijkdom springen er aanstonds in de oogen. Bleekerijen 
„schijnen wel de eerste opkomst geweest te zijn van dit 
„stadje, bevolkt met 2000 zielen *). De dure levenswijze in 
„Holland bracht de bleekerijen eerst naar Zwolle en ver-
„volgens hier, waar vele watertjes als een kom zamenloopen 
„en het water al de zuiverheid van een zandgrond heeft. 
,,Rondom wordt veel linnen geweven en het komt er van 
„over de grenzen van Duitschland. Naderhand hebben de 
„weverijen ook het katoen opgenomen en men maak't hier 
„veel gemengde stoffen van katoenen en linnen garens, onder 
„de namen van diemet, bontjes, marseilles enz. 13 a 14000 
„stuks linnen tot + f 4:0 het stuk worden jaarlijks van hier 
„verzonden, ter waarde van ongeveer 5 tonnen gouds." 

„De wevers zijn gedeeltelijk hier, doch meestal op het land, 
„boeren, die één weefgetouw of meer houden om de ledige 
„uren daaraan te besteden. Ik heb ook zuiver katoenen 
„stoffen, in deze fabrieken bereid, gezien, en dezelve zeer 
„fraai gevonden; maar zij komen te duur uit tegen de En-
„gelsche, en geven geen winst. Dit komt mij voor, het 
„eenvoudig gevolg te zijn van de Engelsche machinerie; zoo 
„dat men deze slechts hebbe over te nemen, om even goed-
„koop te werken." 

„De fabrieken en trafieken van Almelo zijn in het jaar 
„1816 aan de hooge regering, in de volgende alphabetische 
„orde opgegeven. Bierbrouwerij, één; bleekerijen van linnen, 
„marseille en servet, vier; bombazijn, twee; blauwverwerijen, 
„vier; diemet of Engelsch mousselin, één; garenspinnerij, 

*) Thans tellen Stad- en Ambt Almelo 12 400 zielen. 
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„schier ieder huisgezin; gortmolen, één; hoedenmaker ij en, vijf; 
„houtzaagmolen, één; kaarsenmakerij, één; kammen-enriet-
„makerijen, drie; katoenspinnerij, één; leerlooierijen en lijm-
„raakerijen, twee; linnendrukkerijen, vier; linnen, marseille 
„en servetgoed, vijf en dertig; idem pak- en klanderijen, drie; 
„messenmakerij, één; mouterij, één; oliemolen, door water, 
„één; runmolen, door water, één; snuifmolen, door paarden; 
„één; tabakskerverij, door paarden, één; touwslagerij, één, 
„wolkammerij en spinnerij, één; tryp, één. Het aantal der 
„werklieden is het aanzienlijkst voor de garenspinnerijen, 
„alzoo er gesponnen wordt in de meeste huisgezinnen. Daarop 
„volgt het linnen, marseille en servetgoed, waartoe vijfhonderd 
„werklieden gebruikt worden. Van de wevers, onder deze 
„vijf honderd, kan men voor een groot gedeelte hetzelfde 
„zeggen als van de spinners; namelijk, dat zij in de meeste 
„huisgezinnen te vinden zijn. Elk ledig uur wordt aan den 
„weefstoel besteed. De werklieden onder alle verdere hoofden 
„zamen genomen, loopen naar de tweehonderd. Het isaller-
„opmerkelijkst, dat genoegzaam al deze takken van nijverheid 
„werden opgegeven als kwijnende te voren, en als bloeiende 
„op dien tijd." 

Voor Hogendorp is dit opmerkelijk feit niet onverklaar
baar. Beginselen door hem in een lang werkzaam leven 
dag aan dag voorgestaan, ook nadat een autocratisch ko
ning hem belette zijne talenten aan onze staatkundige 
ontwikkeling te wijden, zooals hij dat zoo gaarne had 
gewild; beginselen, trouwer verdedigd, naarmate zij door 
onze vereeniging met België, dieper moesten buigen, zij 
werden hier aan de ervaring getoetst. De vrije handel, het 
stond hem toen reeds zoo klaar voor oogen, als het ons pas 
50 jaren later zou doen, was een hoofdfaetor voor den bloei 
eener nijverheid, die van veelzijdige ontwikkeling haar heil 
verwacht. Onmiddellijk kon dit nu nog niet blijken, onze 
eigen markt was thans nog groot genoeg vóór Twente's afzet, 
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Laat ik den strijder voor zoo velerlei vrijheden nogmaals 
het woord geven, waar hij den bloei in 1816 tegen de 
kwijning in 1819 aldus verklaart: 

„Het vertier naar buiten 's lands, door den herlevenden 
„zeehandel, is daar niet de onmiddelijke reden van; want het 
„linnen, marseille en servetgoed alleen wordt opgegeven voor 
„binnen- en buitenlandseh vertier, al de verdere fabrikaten 
„voor binnenlandseh alleen." 

„Maar is de opene zee niet onmiddellijk de oorzaak van bloei 
„geweest, zij is het middellijk, door de herboren welvaart in 
„het algemeen. Deze welvaart heeft het meerdere binnen-
„landsche vertier, zoowel als het buitenlandsche veroorzaakt." 

„Het is dus de opene zee, waaraan die bloeiende staat der 
„nijverheid te danken is geweest. Het is de geslotene zee, 
„het is het continentele stelsel, waaronder deze fabrieken 
„gekwijnd hebben. Deze tastbare besluiten, uit zoo stellige 
„en authentieke getuigenissen afgeleid, moesten, zou men 
„denken, eene overtuiging voortgebracht hebben, dat de vrije 
„handel best overeenkwam met de belangen der nijverheid. 
„Nogthans werd er op dien tijd een verlangen geuit, om 
„uitlandsche fabrikaten zwaarder te belasten. Dit isookge-
„schied bij de wet en het tarief van den 3 October van dat 
„zelfde jaar 1816. Maar is de welvaart dezer fabrieken daar-
„door totïgenomen? Waren zij ook bloeiende in 1819, als 
„drie jaren vroeger? Of wordt er nu meer geklaagd dan 
„toen, over gebrek aan vertier? Mij dunkt, dat dit laatste 
„het geval is. Het verlangen zelfs naar zwaardere belasting 
„van vreemde stoffen, was in de bijzonderheden, zoo als ik 
„het overal aangetroffen heb, eenzijdig." 

De inconsequenties van het protectionisme, waaraan deze 
richting zich ook later, ook in andere rijken zoo herhaaldelijk 
schuldig maakte, ze blijven hier evenmin als elders uit. 
Hooren we wat men wilde: 

„De garens en katoenen garens wilde men ontlast hebben, 
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„als grondstof, terwijl de geweven stoffen zouden belast 
„worden. Dan, men had de spinners niet geraadpleegd, anders 
„zouden deze het tegendeel veraocht, en op de belasting van 
„vreemde garens aangedrongen hebben. Spinners van andere 
„oorden hebben er om verzocht, en het verkregen. Dit was 
„eene eerste schrap door de rekening." 

Belemmeringen, den geregelden gang der zaken in den 
weg gelegd, waren de gevolgen der maatregelen in het be
lang dier zaken genomen. 

„Bij de hooge inkomende rechten, en het gemak om over 
„de grenzen te smokkelen, heeft het Bestuur het onvrije 
„grondgebied, zoo lastig op zich zelf, nog aanzienlijk uitge-
„breid. Het strekt zich hier naar binnenwaarts tot bij 
„Almelo uit. De wevers, die overal op het platteland ver-
„spreid zijn, leven nu op onvrijen grond, en zijn onderworpen 
„aan al de belemmeringen van denzelven. Ik heb daarover 
„nog meer klachten gehoord, dan over het recht op de garens. 
„Beide bezwaren vloeien rechtstreeks voort uit het stelsel van 
„bescherming der fabrieken door hooge rechten, uit de afwij-
„king van den gulden regel van eenen vrijen handel, uit de 
„versmading van de erkende welvaart, in 1816 door de opene 
„zee aangebracht. Ik kon niet nalaten, om deze eenvoudige 
„waarheden aan te stippen, in zooverre het in vriendelijke 
„gesprekken voeg-zaam was. Of het mij gelukt is, eenigermate 
„te overreden, daarvan kon ik in zulke gesprekken niet dui-
„delijk genoeg overtuigd worden. Al had het er den schijn 
„van, durve ik mij niet licht daarmede vleien, bij dezulken, 
„die eens op het hulpmiddel van hooge rechten gevallen zijn. 
„Dit middel schijnt zoo eenvoudig, en is zoodanig verleidende 
„voor de meeste fabrikanten, dat weinigen onder deze er 
„van terug te brengen zijn." 

Dat niet alle Twentsehe fabrikanten dachten als hunne 
Almelosche collega's, bleek den hoogen reiziger gelukkig 
spoedig. Na in Borne genoeg te hebben gehoord om te 
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weten hoe hier fabrieks- en landbouwnij verheid elkaar in de 
hand werkten, verliaalt hij van zijn bezoek aan Hengelo: 

„Hengelo is nog volkrijker dan Borne. De volgende fabrieken 
„bestaan er heden: bontjes, drie; marseille en servetgoed (ook 
„pellen genaamd), drie; bombazijn, drie; damastlinnen, één; 
„rietmaken, één; schietspoelmaken, één; hoedenmaken, één; 
„bleekerijen, vier; grutmolen, één; katoenspinnerijen, vijf; 
„bierbrouwerijen, drie. Het gebruik van katoen is hier al 
„meerder, en het spinnen daarvan is alomme machinewerk, 
„doch onvolmaakt in vergelijking met Engeland en België. 
„Men gebruikt molentjes, die door menschenkraeht inbewe-
„ging gebracht worden." 

„Ik heb eenige uren zeer aangenaam doorgebracht meteenige 
„voorname fabrikanten van Hengelo Zij toonden mij fraai goed, 
„meestal gemengde stoffen van linnen en katoenen garens, 
„onder allerhande benamingen. Wij zouden, zeiden zij , tot 
„lagere prijzen kunnen werken, maar het goed zou slechter 
„zijn. Wij verkiezen den naam van onze fabrieken op te 
„houden, en verwachten meer vertier van deugdzaamheid 
„der stoffen, dan van de goedkoopheid. Het zijn, namelijk, 
„Duitsche stoffen, die hier tot mindere prijzen, dan ook de 
„Hengelosche, alomme te koop geboden worden. Deze ver-
„lichte fabrikanten begeeren echter niet, dat wij die vreemde 
„goederen belasten. Zij mogen de vreemde mededinging wel 
„lijden, omdat dezelve onafscheidbaar is van eenen vrijen 
„handel. Uit den vrijen handel is, naar hunne ondervinding, 
„onze welvaart gesproten; met den vrijen handel herleefde 
„onze welvaart. In een welvarend land vinden zij vertier 
„voor hunne goederen; daar koopt de welvarende ingezetene 
„liever duur en goed, dan slecht en goedkoop. Onder de 
„standen, daar zij het meest aan leverden, is de schipperij; 
„en de verarming der schippers, valt hun inzonderheid hard. 
„Men kan licht begrijpen, dat zulk een taal onder defabri-
„kanten mijn hart streelde," 
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„Tusschen Hengelo en Enschede niets dan heide." 
Na een beschrijving van de onverdeelde heidegronden 

wordt door den schrijver vervolgd: 
„Uit deze heide vielen vrij wederom op Enschede, als op 

„een tooverland. Rondom deze kleine stad is de grond wel 
„bebouwd, binnen dezelve staan overal nieuwe gebouwen, 
„sommige huizen zijn naar den nieuwsten smaak, en dergelijke 
„ontmoet men zelfs in de voorsteden. Alles binnen en buiten 
„is leven, en ademt welvaart. Een hoog ambtenaar uit 
„Westphalen kwam er onlangs eenige dagen doorbrengen, 
„en i'iep verwonderd uit: is het mogelijk dat twee natiën 
„zoo verschillen op één uur van de grenzen? Ik ben ook 
„over de grenzen gereden, om eenigszins de vergelijking te 
„maken, en vond in een dorp van rijke boeren de mest-
„hoopen voor alle deuren langs de straat." 

„Te Enschede zijn de gemengde stoffen van linnen en katoen 
„de voorname fabriek, onder den naam van bombazijn. Daar-
„aan zijn ondergeschikt de bleekeiijen, verwerijen, enz., en 
„daarvoor werken de spinnerijen, de weverijen, met duizende 
„handen, en uren ver in den omtrek. Het vertier is schier 
„geheel binnen 's lands, en zelfs in de noordelijke provincie. 
„Het is gegrond op de behoefte, inzonderheid, van den mid-
„delstand en van de mindere standen." 

„Het neemt toe en af met de algemeene welvaart; zoo 
„hebben de overstroomingen van verleden winter het in de 
„verwoeste oorden gestremd. Ook zijn hier de jaren 1814, 
„1815, 1816 goede jaren geweest, omdat de nering overal 
„toenam. Het belang van den verbruiker is dus het belang van 
„den fabrikant, en algemeen belang is het belang van beiden." 

„De bevolking van Enschede is van twee duizend vijf hon-
„derd en in de vijftig, en die van Lonneker, een district 
„rondom de stad, van vijf duizend, vijf honderd en in de 
„vijftig zielen *)." 

*) Deze beide gemeenten tellen na 21.600 zielen, 
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„De meeste spinners en wevers leven op het land en mede 
„van den landbouw. Is er dan veel aftrek bij de fabrieken, 
„zoo verdubbelt de werkzaamheid onder de boeren. Verflauwt 
„dezelve, zoo behoudt de werkman nogthans eenig bestaan 
„uit den grond. Deze onderlinge betrekking van fabriek en 
„landbouw is een meesterstuk van goede Huishouding van 
„Staat. De ellende, de hongersnood van groote fabriek-
„plaatsen, heden elders zoo bekend, is dus niet te vreezen. 
„Geen werk van toeval is deze omstandigheden; met dit 
„inzicht is de zaak hier aangelegd en daarom wordt er hier 
„zoo sterk aangedrongen op aanmoediging van ontginningen, 
„op verdeeling van woeste markgronden, op meerder bevol-
„king ten platten lande. De spinners en wevers van Enschede 
„wonen gedeeltelijk over de grenzen, en zouden gaarne 
„naderbij komen. De evenredigheid tusschen fabriekwerk 
„en landbouw zou dan bewaard blijven, onze bevolking 
„zou toenemen buiten eenig gevaar, en geen spinnerij en 
„weverij over de grenzen zou daar den grond leggen tot 
„fabrieken, die er anders uit moeten geboren worden." 

„Van de fabrieken te Enschede heb ik de volgende alpha-
„betische lijst bekomen: bombazijn enz, zoo groote als kleine, 
„vijftig; katoenspinnerijen, acht en twintig; verwerijen, veer-
„tig; linnen- en katoendrukkerijen, acht; bleekerijen, acht; 
„bierbrouwerijen, vijf; pel- en oliemolen één; grutmolens, drie; 
„asehmolens, twee; hoedenfabrieken, twee; pannen- oftegel-
„en steenfabrieken, twee. Op deze lijst staan er eenige van 
„het land in den omtrek, doch waarvan de eigenaren inde 
„stad wonen." 

„Met de werklieden is het vooral zoo gesteld, dat zij bui-
„ten wonen. Zoo telt men voor de fabrieken van bombazijn 
„enz. vier duizend tot vijf duizend arbeiders, voor de katoen-
„spinnerijen zes honderd veertig, voor de verwerijen twee 
„honderd. Het eene jaar door het andere leveren deze 
„fabrieken de waarde op van een millioen gulden." 
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„De middelprijs der dagloonen is twaalf stuivers *)." 
Ook hier werd door Hogendorp het handelsvraagstuk te 

berde gebracht, en door de Enschedesehe fabrikanten opge
lost, zooals wij het van de voorgangers der tegenwoordige 
firma's in die plaats allerminst zouden verwachten. 

„De schrik voor vreemde mededinging in het naastgelegen 
„land, waar de omstandigheden zooveel gunstiger zijn, had 
„in de eerste plaats het denkbeeld wakker gemaakt van 
„bezwaar op den invoer van vreemde goederen. Dit denk-
„beeld lacht algemeen den fabrikant toe; het helpt voor het 
„oogenblik, het belooft altijd te helpen, het is overal bekend. 
„Hier ging men nog verder met de verbodswet, dan te Almelo, 
„men wilde niet alleen de katoenen stoffen, maar ook de 
„katoenen garens daaronder begrijpen. Het gemeene garen, 
„en van vlas tot linnen, bleef alleen uitgezonderd van dit 
„vonnis. Ik maak van deze bijzonderheden melding, omdat 
„het niet zonder belang is te zien, hoe de fabrieken in een 
„en hetzelfde district de verbodswetten op eene tegenstrijdige 
„wijze vragen. Ik teeken het aan, dewijl men er uit ziet, 
„hoe algemeen de arme garenspinners opgeofferd worden, 
„omdat zij arm zijn, en niet voor hunne zaak kunnen opkomen. 
„Inmiddels is de heilzon der verbodswetten op het einde van 
„1816 opgerezen, en de katoenfabrieken vooral zijn er door 
„verarmd geworden." 

„Maar drie jaren genot van zulk eene zegening, hebben hier, 
„evenmin als te Almelo, de bezwaren der fabrikanten weg-
„genomen, de klachten gesust, de begeerte verzadigd. De 
„verstandigsten hadden lang getwijfeld, en nu begon men alge-
„meen te twijfelen aan de kracht van het verbodsstelsel. Het 
„katoen reist ruw over de grenzen, en komt gesponnen terug, 
„niettegenstaande het onvrije grondgebied met al zijne lasten. 
„Hoe kan het de dubbele rechten, uitgaande en weder inko-
„mende, boven de kosten van vervoer goed maken? Door 

*) Dus f 3.60 per week. 
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„de sluikerij, tegen twee, dvie, op zijn hoogst vier pCt. 
„premie. De sluikerij is niet te weren, de hooge rechten 
„baten niets, en de ambtenaar zelf wordt door leges en 
„emolumenten in het belang van den sluiker overgehaald." 

Hogendorp had het geluk de besten onder de Twentsche 
fabrikanten te spreken. Op vele plaatsen zoude de vraag 
naar den eigenaar der fabriek, een winkelier van achter de 
toonbank, een bakker van den oven, een smid van het vuur 
hebben weggeroepen, om den reizenden staatsman te voeren 
in vertrekken, vochtig en klein, als wij zelf nog in onze 
jeugd gekend hebben, die M^erkplaatsen heetten, maar niet 
dan vunzige holen waren, waar enkele mannen en vrouwen 
aan het weefgetouw of aan den spinstoel bezig waren. 

Op deze wijze sleepte de nijverheid gedurende langen tijd 
een bestaan voort, kwijnende door de oorzaken, waarop 
Hogendorp reeds wees. De groote omwentelingen, die de 
invoering van den stoom in de Engelsche nijverheid bracht, 
en nog stond te brengen, bij onze vaderen waren ze onbe
kend. Het overigens zoo vaderlijk bestuur van Willem I , 
trok zich de Twentsche industrie niet aan, waar de Belgische 
zooveel schooner vruchten gaf en beloofde. Men zag er niet 
tegen op de belastingen der burgerij voor een deel aan te 
wenden ten bate der fabriek van Cockerill te Seraing en 
van de in die •dagen (in 1824) opgerichte.Handelmaatschappij; 
maar de vruchten van deze bemoeiingen vielen schier uit
sluitend aan de zuidelijke broeders ten deel, wat de industrie, 
natuurlijk niet wat den handel aangaat. 

Niet voor de scheiding van België een feit was geworden, 
kwam er verandering en verbetering in de geschetste toe
standen. 

De Handelmaatschappij, welker roeping voor een deel 
bestond in het verleenen van steun aan de industrie van het 
noorden, nu zij voor die van het zuiden onnoodig was 
geworden, richtte, om de voordeden der Engelsche werk-
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wijze duidelijk te maken aan onze fabrikanten, te Grooreen 
weefschool op, waaraan zij den Bngelschman Ainsworth *) 
wist te verbinden. 

De geschiedenis dier weefschool wordt door den heer 
Halbertsma, in het vroeger aangehaalde artikel in den 
Overijselsehen almanak beschreven, en ik wil hem voor dit 
belangrijk tijdperk der ontluikende industrie geheel alleen 
aan het woord laten, overtuigd, als ik ben dat zijne be
schrijving niet slechts interessant is, maar ook nuttige wenken 
voor een jonger geslacht bevat. De heer H. dan zegt: 

„Gelukkig, moest de Belgische revolutie, die zulk een 
„doodelijke slag voor de groote belangen van het Rijk in het 
„algemeen was, dat zij bijkans met eene vernietiging van ons 
„gewicht in de schaal van Europa gelijk stond, voor dit 
„landschap de aanvang eener weldadige herschepping worden." 

„De Handelmaatschappij zag gretig naar een middel uit om 
„de katoenen stoffen, welke zij in de Oost afzette, door de 
„handen onzer landgenooten te doen vervaardigen, en alzoo 
„al de voordeden der revolutie niet aan de zijde van België 
„te laten. De groote zwarigheid was, hoe dit vraagstuk 
„opgelost op eenen bodem, waar men in het werktuigelijk 
„deel omtrent een halve eeuw bij Engeland ten achter was, 
„en men alzoo een fabriekwezen moest in het leven roepen 
„met krachten en levensgeesten, die aan de verhoogde eischen 
„eener wondereeuw, zooals de onze, beantwoordden." 

*) Ik heb den lieer Ainsworth niet gekend, ik was nog te jong toen 
hij overleed, maar ik heb hem later steeds hooren beschrijven als een 
ondernemend, schrander en welwillend man, die gaarne iedereen ten dienste 
stond, wanneer zijn raad gevraagd werd. De Handelmaatschappij had een 
goede keus gedaan. 

Op zijn graf op het kerkhof te Goor staat een gedenkteeken. dat in 
het Fransch en Engelsch het volgend opschrift draagt: 

„Aan een nuttig man, Thomas Ainsworth. 

Het dankbare Overijssel " 
Hij bereikte slechts den leeftijd van 46 jaar. 

2 
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„Ten jave 1833 nam de Handelmaatschappij het besluit, 
„om te Goor eene weefschool op te richten; de goedkoopheid 
„der levenswijze in Twenthe en de overvloed van arme 
„menschen, die daar werk zoeken, maakten deze plaats tot 
„een geschikt middenpunt van uitgestrekte fabriekonderne-
„mingen. Al dadelijk werden eenige weefgetouwen voor 
„calicots naar Engelsche manier in gereedheid gebragt." 

„Zij zijn gemaakt van ligt houtwerk, en kosten ieder, met 
„alles en alles, omtrent 30 guldens. ;Het werktuigelijk deel, 
„waardoor zij zich vooral kenmerkten, is doodeenvoudig; het 
„bestaat uit een spoel, die de wever niet links en regtsmet 
„zijne handen behoeft in te schieten, maar, door het aantrekken 
„van een touwtje, met eene verwonderlijke vaardigheid heen 
„en weder door de schering jaagt. De oude weefstoelen doen 
„40 of 50 slagen in eene minuut, en deze 140, zoodat de 
„versnelling van den arbeid s. c. staat in de evenredigheid 
„van lüO tot 36: dat is, men werkt op de nieuwe weefstoelen 
„drie ellen tegen dat men op de oude één doet, en dit met 
„zooveel gemak, dat kinderkrachten er toe volstaan kunnen. 
„Men noemt de nieuwe spoel hier snelspoel, in tegenoverstel-
„ling der oude spoel; maar in Engeland, waar zij zoolang 
„reeds bekend was, en de oude bijkans verdrongen heeft, 
„eenvoudig weg shuttel, in het Land Priesch sjittel." 

„Om de nieuwelingen schielijk den slag der snelspoel te 
„leeren, en dus des te spoediger tot het voorgestelde doel te 
„naderen, nam men eenige bekwame linnenwevers op om 
„later tot leermeesters en opzichters der kinderen te dienen." 

„Aldus voorbereid namen den eersten Junij 1833 de werk-
„zaamheden in de weefschool eenen aanvang: eenige weef-
„getouwen gingen toen aan den gang, en binnen den tijd van 
„acht weken, dat is dus tegen het begin der maand Augustus, 
„waren de wevers zoo verre gevorderd, dat ieder hunner 
„één kind onder zijn opzigt en onderwijs kreeg, zonder de 
„opoffering van eene enkele cent aan den kant der ouders." 
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„In het midden van October deszelven jaars 1833, toen de 
„president der Handelmaatschappij de weefschool bezocht, 
„waren meer dan 40 kinderen bezig met weven, en voor den 
„1 Januarij 1834 waren reeds honderd kinderen onderwezen. 
,,Zoowel jongens als meisjes kwamen hier als 't ware hunnen 
„schooltijd zitten, en gedurende dien tijd, die hunne krachten 
„niet overspande, voelden zij hunne oplettendheid en ijver 
„aangespoord, door het onweerstaanbaar lokaas der winst. 
,,Men rekende immers niet met hen bij de schoft, zoodat elk 
„loon naar werken ontving, en het moest een kind, dat 
„langzaam en slordig weefde, en uit dien hoofde b. v. slechts 
„een halven gulden werkloon verdiende, natuurlijk zeer doen, 
„dat het naast een ander zat, dat twee gulden of eenen 
„rijksdaalder thuis bragt. Reeds voor den 1 Januarij 1834 
„verlieten eenige kinderen de weefschool met eenen weefstoel, 
„om het werk aan het huis hunner ouderen voort te zetten, 
,,en dit is vervolgd tot de opheffing der weefschool toe." 

„Het was een bijenkorf, waar de jongen uitzwermden, 
„terwijl een nieuw broed dadelijk hunne verlatene plaatsen 
„weder innam." 

„Van de moederschool te Groor zijn bovendien nog drie 
„andere weefscholen uitgegaan, namelijk te Holten, Enter en 
„Diepenheim, opdat de kinderen uit die dorpen en omstreken 
„door den afstand niet zouden belet worden, om deel te nemen 
„in het onderwijs, dan nog dertien fabrieken op verschillende 
„plaatsen, aan welke de moederschool de garens verschafte. 
„In de vier weefscholen zijn 450 en in de overige dertien 
„fabrieken 600 weefstoelen. De vier weefscholen hebben niet 
„altijd calicots, maar bovendien verschillende andere goederen 
„voor het gouvernement vervaardigd, die vroeger door België 
„geleverd werden. Het systema is reeds vroeg toegepast op 
„Marseilles, Pilow enz. In deze oogenblikken doet men proeven 
„met fijnere stoffen zooals Percal, Cambrics, enz. die den 
„besten uitslag beloven. In de lente van 1834 gaf de Handel-
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„maatschappij een nieuw bewijs harer patriottische welwil-
„lendheid, om de weldaden der weefschool tot het gansche 
',',fabriekwezen in ons Vaderland uit te breiden. De bestuurders 
'',der weefschool ontvingen toen den last om aan fabrikanten, 
',',die het verlangden, alle mogelijke inlichtingen te geven. 
„Van deze gelegenheid maakten velen van heinde en verre met 
'„den meesten ijver gebruik. Sommigen zonden eenen wever 
„naar Goor, om onderricht in de nieuwe manier van weven 
„te ontvangen, die, met de verkregene kunstvaardigheid te 
„huis gekomen, zijnen meester in staat stelde, omdennieu-
„wen tak van nijverheid met eene aan zijne onvermoeide 
"werkzaamheid beantwoordende uitkomst te vervolgen. Het 
„aantal der weefgetouwen, die uit de school te Goor zijn 
„voortgekomen, kan men tegenwoordig veilig op vijf of zes 
„duizend stellen, die meer cahcots leveren, dan op Java bij 
„onze fabrieken gevraagd worden, en bovendien velemanu-
„facturen leveren voor binnenlandsch gebruik. Het aantal stuk-
„ken calicot, dat thans aan deze zijde van den IJsselgewe-
„ven wordt, kan gerust op viermaal honderd duizend worden 
"geschat, hetwelk, ieder stuk tegen 33 oude ellen gerekend, 
„een strookje calicot uitlevert van dertien miUioen, twee hon-
„derd duizend ellen. Zeker eene verbazende lengte, ennog-
",thans is er ééne fabriek te Manchester, welke alleen meer 
",doet; zij weeft ieder minuut één stuk calicot, en dus in het 
" jaar 'verre over de vijfhonderd duizend stukken. Het is 
„intusschen noodeloos te melden, dat die uitkomst onmogelijk 
'„zoude geweest zijn, zonder den wever goede grondstoffen 
„te leveren, en tevens door de machtige hulpmiddelen der 
',',tegenwoordige werktuigkunde te gemoet te komen. In ver-
',',band met de weefschool heeft men dus werktuigen en toe-
''stellen gesticht, die tot het bereiden en sterken der kettings 
„dienstig zijn, en de vorderingen onzer fabrieken krachtdadig 

„bespoedigen." .. • , u A 
„Het dubbele doel, dat de Handelmaatschappij zich had 
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„voorgesteld, was bereikt. Zij hadden voldoening, van eenen 
",armen en vergetenen hoek in het trouwgeblevene Nederland 
.''geleerd te hebben, om de calicots even goed en even goed-
„koop als de Belgen te weven, en dit met dagloonen, die 
l'eene nooit gekende ruimte in de huishouding van den wever 
",brachten. Men weefde de calicots voor 2V2 centen de elle, 
',',terwijl de wevers, tot dien lagen prijs, door de versnelling 
llvan het werk, meer geld verdienden, dan toen zij, volgens 
„de door Belgen ingevoerde werkwijze, 71/2 centen van de 
''elle trokken. Nadat de weefschool dus had gewrocht, waar-
,','toe zij in het aanzijn was geroepen, het onderwijs name-
'',lijk van zoovele handen, als meer dan genoegzaam waren, 
",om in de vraag onzer koloniën te voorzien, was haar bestaan 
''.overtollig geworden. De Handelmaatschappij heeft dus de 
''gebouwen verkocht, en de vier weefscholen, sedert den 1 
','juli 1836 in de handen van bijzondere personen overgegaan, 
',',bestaan thans als weefscholen niet meer. Tot lof dier Maat-
„schappij moet ik weder doen opmerken, dat zij zich hier 
'.'.nauwkeurig binnen de grenzen beperkt heeft, welke het 
..algemeen belang haar voorschrijft. Zij heeft de weefscholen 
''opgezet, toen het bleek, dat de particulieren daartoe te kort 
'.'.schoten; zij heeft de weefscholen aan particulieren over-
'.'.gedaan,' toen ze aan den gang waren en een winstgevend 
..bedrijf voor particulieren werden. Zij had fabrikant kunnen 
"blijven en al hare mededingers uit het veld slaan, maar 
'.'.zij heeft edelmoedig afstand gedaan van voordeden, welke 
„particulieren kunnen, en omdat zij het kunnen, in eenen 
..wel geregelden staat, ook alleen moeten verdienen. Dit 
'.'behoorde ook het richtsnoer van al hare groote onderne-
'.'mingen geweest te zijn. De vaart en handel op onze Oost, 
.'ieenmaal door haar aan den ouden gang geholpen, moest 
..dadelijk in de handen van onze particuliere kantoren over-

.,gegaan zijn." 
.Evenwel zou ik verre aan de plichten van schuldige ach-
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„ting en dankbaarheid te kort doen, wanneer ik verzweeg 
„door welke steunsels het vernuft en de vaderlandsliefde van 
,,het bestuur der Handelmaatschappij in de schoonste der 
„menschelijke ondernemingen is geschraagd geworden, ik 
„zegge dan voor geheel Nederland, en het verheugt mij, dat 
„ik het op getuigenis van eenen vreemdeling doen kan dat 
„de vlijt der verschillende fabrikanten van Twenthe zoowel 
„als de vaardigheid en de goede wil der arbeiders niet ge-
„noeg kunnen worden geprezen." 

„Doch ook menig bijzonder belang is door dit nieuwe werk 
„gekwetst geworden. De linnenwevers van Twenthe werkten 
„nog al veel voor bazen, die een loon gaven, te veel om te 
„sterven en te weinig om te leven: iemand die geregeld vijf 
„stuivers daags bij hen verdiende, was nog niet één van de 
„allerongelukkigsten. Maar wat zouden de luidjes doen? zij 
„konden bij allen even goed, dat is, bij niemand beter te 
„recht. Dan was er nog één oncreuse titel bij, die baas hield 
„dikwijls eenen kommenij winkel, en gaf geen werk, dan op 
„voorwaarde, dat men het weefloon bij hem aan waren halen 
„zoude, die noch van de beste noch van de goedkoopste 
j,waren." 

„De Handelmaatschappij heeft alles voor Twenthe gedaan, 
„wat in haar vermogen was. Het ligt buiten den kring van 
„hare werkzaamheden, om de overige beletselen, die de vol-
„komene welvaart van dit gewest nog tegenhouden, op te 
„heffen. In de eerste plaats behoort daartoe de verdeeling 
„der marktgronden, die, thans gemeengoed, te vergeefs naar 
„eene ontginnende hand zullen uitzien, zoo lang zij geenen 
„bijzonderen eigenaar hebben; ten tweede, een verstandig en 
„onpartijdig getrokken kanaal, hetwelk de voortbrengselen 
„van landbouw en fabrieken in verbinding met de rivier of 
„de zee brengt; en ten derde, de gelijkstelling der manufac-
„tuurfabrieken met den groeten handel, zoodat de laatste in 
„'s lands lasten een deel drage, evenredig aan die der eerste." 
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„Het is mij onbekend, of de opheffing dezer beletselen mo-
„gelijk zij; in allen gevalle zal de opheffing aan het hooger 
„bestuur zijn; en met vertrouwen mag Twenthe het oog 
„vestigen op den Koning, nadat het Zijne Majesteit behaagd 
„heeft, aan dit landschap zoo vele en aanhoudende blijken 
„te schenken van Hoogstdeszelfs bijzondere welwillendheid." 

„Indien ik spreek van beletselen, die de welvaart van 
„Twenthe tegenhouden, heb ik daarmede niets willen ont-
„trekken aan de uitbreiding, welke het fabrieksystema in 
„den korten tijd van drie jaren aldaar verworven heeft; ik 
„wil alleen aanduiden, dat de uitbreiding onbedenkelijk veel 
„grooter kan worden, indien men middel vond, één derbe-
„letselen op te heffen." 

Men ziet het, reeds toen achtte de onpartijdige beoor
deelaar den steun der Handelmaatschappij niet langer noodig. 
Dankbaarheid voor het goede, dat zij had verricht, kon plaats 
vinden in zijn gemoed, maar tegenover dat goede stonden 
zoovele verkeerdheden, dat voor de meeste fabrikanten de 
volgende jaren in voortdurenden strijd met het machtig 
handelslichaam werden doorleefd. Ik zelf heb in dien strijd 
van den aanvang mijner loopbaan af, gedurende een reeks 
van jaren, deelgenomen, en men mag zeggen, dat zijne 
geschiedenis gedurende dien tijd de geschiedenis der geheele 
vooruitstrevende industrie is. Men vergeve het mij daarom, 
als ik in de volgende bladzijden bijna alleen uit eigen 
herinneringen put; wat voor mijn bijzonder geval geldt, 
doet het naar mijne meening voor een groot deel mijner 
tijdgenooten. 



I I . 

„De toekomst behoort aan de natie 
„die werkt en voortbrengt," 

RiCHAED COBDEN. 

De vorige bladzijden hebben doen zien, hoe de toestand 
der Twentsche industrie was vóór en eenige jaren nd. de 
Belgische Omwenteling. Het zij mij nu vergund in korte 
trekken mede te deelen, hoe zij zich sedert ontwikkelde. 

Als eerste industrie in Oldenzaal — de plaats mijner in
woning — ontstond na de Belgische revolutie door de be
moeiingen van eenige ingezetenen en de directie van het Arm
bestuur eene weverij van koffiezakken, die aan velen werk 
verschafte. 

In mijne jeugd zag men dagelijks bedelaars langs de straten 
van mijn geboortestadje loopen en 's Zaterdags ging een 
geheele bende van 70 è 80 personen, in lompen gehuld, 
rond bij de gegoede ingezetenen, om 1 of 2 centen op te 
halen. Gelukkig hield die toestand op toen de Nederlandsche 
Handelmaatschappij bestellingen op koffiezakken gaf aan de 
fabriek, die door het bestuur van den zoogenaamden ,,Armen
staat" werd beheerd. Ieder, die maar wilde werken, ver
diende daar zijn brood; de mannen weefden in de fabriek 
of in hun eigen huis en de vrouwen naaiden de zakken; 
het geven van aalmoezen was uu niet meer noodig en deze 
eerste fabriek werd eene weldaad voor Oldenzaal. De loo-
nen van man en vrouw te zamen zullen ongeveer f 3 a 4 
per week hebben bedragen, thans eene geringe som, maar 
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in dien tijd voldoende om van te leven, daar de meeste 
arbeiders een stukje land hadden tegen eene lage huur, daarop 
hunne eigene aardappels en groenten verbouwden en weinig 
behoeften kenden. 

Men ziet het, de vooruitgang was reeds groot als we 
die jaren vergelijken met den toestand waarvan de heer 
Halbertsma in bovengemelde schets spreekt, maar 't werd 
gunstiger toen ongeveer terzelfder tijd Oldenzaalsehe jonge
lieden uit den arbeidersstand, werden onderwezen in het 
weven van katoen (calicots). Aan de weefschool te Goor 
werd gelegenheid gegeven om werklieden te onderrichten; 
daarvan maakten eenige fabrikanten te Oldenzaal gebruik 
om arbeiders derwaarts te zenden; deze deelden vervolgens 
hunne kundigheden aan anderen mede; een paar lokalen 
werden ingericht voor het plaatsen van eenige weefgetouwen; 
handige jongens en meisjes leerden het werk vrij spoedig en 
kregen dan een weefgetouw van den fabrikant mede naar 
huis of ook liet hun vader zelf een weefgetouw maken, 
waarop zij te huis weefden. Zulk een weefstoel kostte aan
vankelijk zooals wij uit de beschrijving van den heer Hal
bertsma zagen f30; de prijs werd daarna op f 20 en eindelijk 
op f 15 en f 12 verlaagd. De wever en weefster haalden 
de garens in groote op den rug gedragen korven of bennen, 
zooals ze hier werden genoemd, van den fabrikant, brachten 
de geweven goederen op gelijke wijze terug en het loon 
werd hun in geld of bij sommige fabrikanten, die een winkel 
hadden, in winkelwaren uitbetaald. Aan elke arbeiders- of 
boerenwoning was een weefkamer, waarin 1, 2, soms 3 
weefgetouwen waren geplaatst, waarop de kinderen van den 
kleinen boer (kotter) of een meid of knecht van een grooten 
boer weefden, als zij bij slecht weer, of's winters, niet op het 
land werkten. Zoo ontstond er in Twente een nijvere bevolking 
en werd de katoennijverheid min of meer ingevoerd en alom 
over het land verspreid. 
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De weefkamers *) lieten uit een hygiënisch oogpunt be
schouwd vrij wat te wenschen over; de vloer was van leem en 
de verdieping zoo laag dat men niet rechtop kon staan of 
loopen. De fabrieken of weefscholen in de steden of dorpen 
waren dikwijls niet veel beter; daar had men eveneens vloeren 
van leem en lage verdiepingen; vooral 's winters als er bij 
lamplicht gewerkt werd, was de lucht bedorven van de on
gezuiverde olie, die wegens de goedkoopte gebruikt werd, 
en kon men van den walm niet zien. In sommige van die 
fabriekjes en in de huizen werd tegen het einde der week 
van 's morgens 3 ÈL 4 uur tot 's avonds laat, 9 è, 10 uur, 
gewerkt. Zegge ongeveer 16 uur na aftrek van den schafttijd. 

De uitbetalingen hadden op Zaturdagavond plaats. 
In het begin der week waren, vooral de kinderen, maar 

ook sommige ouderen minder vlijtig en de aankomende jon
gens hielden zoogenaamd Maandag; tegen het einde der week 
moest de schade zooveel mogelijk worden ingehaald. 

Kinderen weefden niet, men moest volwassen zijn om goed 
te kunnen weven en de fabrikant liet in het weven geen on
derwijs geven aan kinderen beneden 16 a 17 jaar, omdat 
die te weinig produceerden. Toch moesten veel kinderen wer
ken; de wevers van die fabrikanten welke voor het binnen
land grove artikelen, als bombazijn, pilow en dergelijke ver
vaardigden, kregen destijds de garens voor de schering in 
den vorm geschikt om gewcefd te worden, maar de garens 
voor den inslag moesten nog eerst een bewerking onder
gaan en deze werd door kinderen verricht; de vader kon 
niet weven zonder hulp van vrouw of kinderen; zij moesten 
de klosjes spoelen, d. w. z. afwinden van de streng op klos
sen, en zoo was het geen zeldzaamheid, dat ook kinderen 
van 's morgens 3 è, 4 uur tot 's avonds laat in een dompig 
en vochtig vertrek moesten zitten spoelen. 

*) Waarvan neg velen van vroeger dag teekeuden, omdat de meeste boe

ren linnen voor eigen gebruik weefden. 
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Stoomfabrieken bestonden destijds nog niet in Twente, 
behalve een enkele; ook in Engeland waar veel stoomspin
nerijen waren, werd nog veel met de hand geweefd op de 
wijze zooals dat nu in Twente werd ingevoerd. 

De eerste stoomspinnerij in Twente was in 1829 te Almelo 
opgericht door een ondernemend man, de fabrikant H. E. 
Hofkes; stoommachines en ketel waren vervaardigd door 
John Cockerill te Seraing; de spinmachines voor 10000 
spillen door de maatschappij „de Phoenix" te Gent. De 
invoer van katoenen garens uit vreemde landen, Engeland, 
België enz., was zoo goed als verboden, want het inkomend 
recht bedroeg f 40 per 100 pond, naar het tarief volgens de 
wet van 26 Aug. 1822. 

Welk een schoon veld voor den sluikhandel! 
Eerst eenige jaren later, in 1833 werd ook te Enschede 

een stoomkatoenspinnerij van 12500 spillen opgericht. Zij werd 
gedreven door een naamlooze vennootschap „de Ensche-
desche katoenspinnerij" genaamd, waarvan aandeelhouders 
waren de gebruikers van het garen, zjjnde de voornaamste 
fabrikanten van Enschede, zoomede, als ik mij goed herinner, 
de Ned. Handelmaatschappij. Aan het hoofd stond aanvan
kelijk een Engelschman, de heer Dixon; de machinerie was 
in Engeland vervaardigd. Geen fabrikant had toen den moed, 
mogelijk ook niet genoegzaam kapitaal, om voor zijn eigen 
rekening zulk een fabriek te vestigen. Zóó ondernemend 
waren de Enschedesche fabrikanten destijds nog niet. Ben 
gebrek was het, dat de fabrikant te weinig ging zien, wat in 
Engeland geschiedde op het gebied der industrie; ik geloof 
dat bijna geen Twentsch fabrikant — misschien waren er 
een paar uitzonderingen — vóór 1840 in Engeland was ge
weest Zeker was in dien tijd gemis aan kennis der En-
gelsche taal, die toen in Twente niet geleerd werd op de 
scholen, een groote hinderpaal, maar toch was gebrek 
aan ondernemingsgeest de reden. Want ook zonder ken-
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nis van vreemde talen kan men, als men vs^erkelijk wil, 
ei- vî el komen; dat leêi-t de geschiedenis van zooveel in-
dustrieelen, die in hmme jeugd vî einig hebben geleerd. 
Het spreekvi'oord zegt: „Kennis is macht", maar zij is niet 
de voornaamste macht. Onderwijs is uitstekend, maar vlijt, 
vasthouden aan het eens begonnen werk en geestkracht zijn 
meer waard; hij die de kiem daarvan niet in zich heeft, 
kan met kennis en geleerdheid een nuttig man worden, 
maar slaagt in den regel niet in handel of industrie. 

Zoo stonden de zaken toen in 1835, wat het schoolonder-
wijs betreft, mijn opvoeding voltooid was. Als iemand te 
Oldenzaal den leeftijd van 12 è 13 jaar bereikt had, was 
hij volleerd; hij kon thuis of op een avondschool een weinig 
Fransch en Duitsch leeren, maar 's daags waren alleen 
Hollandsch, rekenen en schrijven aan de orde. Aan andere 
vakken, aardrijkskunde en geschiedenis, werd zoo te zeggen 
niets gedaan. Voor de weinige uitverkorenen, die naar de 
Academie gingen, bestond hier een Latijnsche school, die 
ook ik voorloopig bezocht; mijn vader was niet rijk genoeg 
om 2 zoons te laten studeeren; hij zal ook wel gemerkt 
hebben dat ik voor de studie niet zeer geschikt was en 
ontdekte waarschijnlijk in mij eenigen aanleg voor de practijk 
van koopman of fabrikant. Op zekeren dag in het najaar 
van 1835 vroeg mijn vader, die Rijksontvanger was, mij, of 
ik lust had fabrikant te worden; hij had met iemand een 
kleine weeffabriek begonnen en merkte op dat ik daar liever 
was dan op de Latijnsche school. Ik zette groote oogen op 
toen mij die vraag werd gedaan. 

Wat toch was in dien tijd een fabrikant te Oldenzaal? 
Een buurman van ons had, als fabrikant, achter zijn huis 
een vochtig, laag, donker en ongezond lokaal, waarin een 
20tal personen (mannen en vrouwen) bezig waren 14 a 15 
uur daags katoen te spinnen; de fabrikant, baas zooals de 
arbeiders hem noemden, had een kleineii winkel van krui-
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denierswaren en- manufacturen en betaalde zijn arbeiders 

hoofdzakelijk met winkelwaren. 
Mijn idealen reikten verder en ik bedankte voor zulk een 

bedrijf. Mijn vader, verstandig opvoeder als hij was, liet 
zich daardoor niet afschrikken en stelde mij voor eens met 
hem naar Enschede te gaan, waar voornamer fabrikanten, 
dan te Oldenzaal, woonden. Dat aanbod nam ik gretig aan 
en toen ik daar niet alleen zag mooie huizen waarin fabri
kanten woonden, maar ook, met mijn vader, de bewoners 
bezocht, die er geheel anders uitzagen dan zij, die ik in 
mijn geboorteplaats had leeren-kennen, was ik reeds half 
gewonnen. En toen ik nu de nieuwe groote stoomspinnerij 
van 4 verdiepingen met haar prachtige Engelsche machines 
zag, was ik verrukt en mijn keuze was bepaald. 

„Zulk een fabrikant wil ik wel worden," was mijn ant
woord, toen mijn vader zijn vraag herhaalde, „maar het 
gaat niet heel gemakkelijk, gij zult heel klein moeten be
ginnen," was zijn antwoord. 

Met een ideaal voor oogen had ik moed en het heeft mij, 
ook in de moeilijkste omstandigheden, nimmer berouwd deze 
keus te hebben gedaan. Gelukkig de ouders, die in hun 
zonen een ideaal weten te wekken naar welks bereiking zij 
kunnen streven. Driewerf gelukkig de kinderen, die op deze 
wijze worden geleid op een pad dat tot hun geluk voert! 

In het vooijaar van 1836 begon ik een klein zaakje; mijn 
vader leende mij f 2000 en ik weefde in loon voor een groot 
fabrikant, de firma Gr. & H. Salomonson te Almelo. Deze en 
vele andere fabrikanten in Twente hadden meer of minder 
belangrijiie orders op calicot van de Ned. Handelmaatschappij 
en om deze uit te voeren, lieten zij bij zoogenaamde loon-
fabrikanten, waarvan ik er een was, weven. Deze laatsten 
lieten bij wevers in de stad, op het dorp waar ze woonden 
of op het land, de garens weven, die de groote fabrikanten 
hun verstrekten. Voor elk stuk geweven goed werd een 
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Zij die als ik, in of na 1836 fabrikant waren geworden, 
konden die 3maandelijksche orders van de Handelmaatschappij^ 
die een goede winst overlieten, niet machtig worden; zij ge
noten dus niet van de protectie, hetgeen wel niet billijk maar 
voor hen geen ongeluk was, want zij werden daardoor op
gevoed in de vrijheid en moesten, door meer ijver aan den 
dag te leggen, met hunne collega's fabrikanten, die met vaste 
bestellingen van de Handelmaatschappij waren begunstigd, 
concurreeren Dit was niet gemakkelijk en ging soms met 
eenige verzuchting gepaard. 

In 1838 besloot ik zelf de Amsterdamsehe kooplieden te 
bezoeken, om te trachten ten minste eenige kleine bestellin
gen te ontvangen van den particulieren handel. 

Amsterdam hoe zag ik tegen U op, toen ik voor de eerste 
keer met de diligence na een reis van ongeveer een etmaal 
uwe muren naderde! Ik zag er tegen op, de groote koop
lieden en de directie van de N. H. M. te spreken over het 
koopen van mijn fabrikaat. Nauwelijks de kinderschoenen 
ontwassen, liet ik, voorzien van een introductie brief, mij 
bij de chefs vau eenige aanzienlijke handelshuizen van dien 
tijd, aandienen. Hoe beefde ik, toen ik op den drempel 
stond van dat groote gebouw op de Heerengracht, waar de 
Handelmaatschappij was gevestigd en waar ik mij weldra 
geplaatst vond tegenover een beroemd man, namelijk Willem 
de Clercq, een der directeuren belast met de afdeeling 
„Inkoopen." Hoewel uiterst welwillend ontvangen, vond ik 
bij hem weinig troost, toen ik vroeg de zeer geringe drie-
maandelij ksche bestelling die ik had (200 stukken katoen) te 
verhoogen; de lijst was gesloten, ik was te laat geboren. 
Ik wanhoopte niet, maar hield goeden moed en deed mijn 
best om relaties met kantoren, die op Java handel dreven, 
aan te knoopen. Ik herhaalde gedurig mijn bezoek, overtuigd 
als ik was, dat het krijgen van connecties een langen duur 
eischte, maar trachtte het vertrouwen te winnen van de 
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zeker loon betaald, waarin de loonfabrikant zijn uitschotten 
terugvond en een schraal winstje bovendien. Ik haalde de 
garens met een vrachtwagen van Almelo, waar ik het ge
weven goed afleverde. Zulk een reisje was ver vanvroolijk; 
de tocht begon 's ochtends circa 4 uur om 's avonds laat te 
eindigen. Als wij om 4 uur van huis vertrokken, waren wij 
tegen 10 uur te Almelo, dan werden de goederen afgeleverd, 
gewogen, nagezien, het loon betaald, de garens weder ge
wogen en op den wagen geladen en zoo sukkelde ik met 
mijn voerman tegen 4 uur weder uit Almelo, om 's avonds 
laat te Oldenzaal terug te keeren. Ik verhaal dit om het 
jongere geslacht er op te wijzen, dat het vestigen eener zaak 
in vroeger tijd ook niet zoo gemakkelijk was als sommigen 
nu meenen. Toen ik eenige jaren later begreep dat /,time 
money" is, ging ik met een rijtuigje, terwijl mijn voerman 
alleen ging. 

Het schijnt mij hier de plaats met een enkel woord den 
invloed aan te geven door de Ned. Handelmaatschappij op 
de Twentsche Industrie uitgeoefend. 

Reeds in 1836 — toen ik mijn loopbaan begon — was 
de weverij van calicot in Twente uitgebreid genoeg om in 
de behoefte aan lijnwaden op Java — die in vergelijking 
van nu, gering was — geheel te kunnen voorzien, zoodat de 
Handelmaatschappij kon verklaren — en dat ook deed — 
geen nieuwen leverancier (fabrikant) meer te kunnen aan
nemen en geen verdere uitbreiding aan de orders van de toen 
bestaande fabrieken te zullen geven. Zij gaf nu elk kwar
taal hare commissien aan de bevoorrechte fabrikanten tegen 
door haar vastgestelde prijzen uit. Op deze wijze werkten 
de fabrieken tot in 1841 met een gewenscht gevolg. In dat 
jaar deden de algemeene geldcrisis en overproductie vooral 
in Engeland, tengevolge waarvan een massa Engelsche 
manufacturen op Java waren ingevoerd, een stagnatie geboren 
worden, welke heeft aangehouden tot het najaar van 1844. 
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kooplieden, die ik bezocht. In den regel stuitte ik op het 
bezwaar dat tegen de Handelmaatschappij niet te coneur-
reeren was. Het lekte meer en meer uit, dat zij, voor de 
verliezen op de uitzending van manufacturen, werd schadeloos 
gesteld door het Nederlandsch Gouvernement. Zoo werd de 
vrije handel door bescherming onderdrukt! Bij al mijn 
opvolgende bezoeken werd bij mij de indruk meer en meer 
versterkt dat de groote stad weinig echte kooplieden had, 
dat de Handelshuizen gaarne de orders van anderen uitvoer
den (commissiehandel dreven), maar zich liefst niet aan eigen 
handel waagden. Ik vond dat weinig ondernemend en meende, 
dat de handel op die wijze niet aan zijn roeping voldeed, 
waar hij liefst den zekeren weg koos met een gering voordeel, 
boven de kans op groot voordeel wat meer te ondernemen. 
Die eerste indrukken door onzen grootliandel op mij gemaakt 
zijn helaas ook na jaren nog niet uitgewisclit; integendeel 
de ondernemingsgeest scheen eer te verflauwen dan toe te 
nemen. Bremen en Hamburg die ons toen op zijde streefden, 
lieten ons sedert lang ver achter zich en door Antwerpen 
werden we overvleugeld. En wie nu, 50 jaar later, onze 
Consulaire Verslagen volgt, wat anders vindt hij dan klachten 
over verloopen handel,^ wat dan opwekking tot onze koop
lieden om den blik te richten naar de plaatsen, door ons 
lang uit het oog verloren. 

Hoe anders zou het zijn, indien onze handelaren jongelieden 
hadden opgeleid voor nieuwe markten, hoe zou onze handel 
er door gewonnen hebben in veelzijdigheid en daardoor in 
bloei en hoe voldoend zou de terugslag zijn voor onze industrie ? 

Mijne firma (C. T. Stork & Co.) heeft zich die moeite 
gegeven, sinds verscheidene jaren reeds en ik durf gerust 
zeggen, dat zij er wel bij gevaren is. Ik verwonder mij 
steeds, dat dit voorbeeld bij onze fabrikanten nog te weinig 
navolging vindt; men moet dan ook niet klagen als de zaken 
slecht gaan; veelal is het dan toch eigen schuld. 
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Maar ik dwaal af en redeneer over het einde der eeuw 
terwijl ik met mijn herinneringen nog slechts ben in de eerste 
helft; ik zal mijn verhaal dus weer opvatten. 

Toen de Nederlandsche Handelmaatschappij de katoen-in
dustrie eenigerraate gevestigd had in Twente, zou zij verstandig 
hebben gedaan die aan haar lot over te laten. Men doet 
wel eens de vraag of de Twentsche freetraders, waaronder 
ik mij met volle overtuiging steeds blijft rangschikken, ook 
ondankbaar zijn door niet te erkennen, dat zij veel aan de 
Ned. Handelmaatschappij te danken hebben gehad. Niemand 
zal ontkennen, dat de Handelmaatschappij de katoenindustrie 
een krachtigen stoot heeft gegeven en dat door haar de ver
vaardiging van katoenen stoffen voor de Indische Markt is 
ingevoerd, maar de grief was dat zij te lang — met de beste 
bedoelingen voorzeker — de vaderlijke zorg heeft uitgeoefend; 
daardoor bleet de industi'ie eenzijdig en meende niets te 
kunnen zonder de hulp en het initiatief der Handelmaat
schappij. 

Hoe die bescherming werkte? 
Aanvankelijk gaf de Ned. Hand. Maatschappij, zooals ik 

reeds mededeelde, elke 3 maanden vaste bestellingen tegen 
liooge prijzen; zulks noopte de bestaande fabrikanten die 
destijds uitsluitend voor de binnenlandsehe markt werkten, 
om ook goederen voor Java en de andere Nederlandsche be
zittingen te vervaardigen, die door middel van de Ned. Hand. 
Maatschappij derwaarts werden verzonden en door hare fac
torij en agenten verkocht. 

Aanzienlijke opofferingen — schijnbaar althans — heeft 
de Ned. Hand. Maatschappij door het koopen van lijnwaden 
zich getroost; ik zeg schijnbaar, want de Ned. Hand. Maat
schappij werd door de Regeering schadeloos gesteld, zoodat 
het dus eigenlijk de Nederlandsche Staat was die de verliezen 
betaalde, welke geleden werden op lijnwaden die naar Java 
werden gezonden. Dit is aan het licht gekomen toen de 

3 
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Zon der openbaarheid in Nederland begon te schijnen. Toen 
bleek dat er een geheime overeenkomst bestond, waarbij de 
Ned. Hand. Maatschappij zich verplichtte jaarlijks voor 11 
mülioen gulden aan de Lijnwaadhandel te besteden, terwijl 
het Gouvernement haar tot een zeker bedrag voor de te 
lijden verliezen waarborgde. Het is bekend geworden dat 
zij in 1839 opkwam met een vordering van pi. m. IV2 mü
lioen gulden wegens verliezen van 1835—37 geleden op den 
Lijnwaadhandel. Die contracten hebben eerst met het jaar 
1854 opgehouden en zullen voorzeker ook na 1839 den Ne-
derlandschen Staat nog al wat hebben gekost. 

De industrie ontwikkelde zich weinig in het tijdvak van 

1836/44. 
Tot 1836 betaalden de Nederlandsche manufacturen geen 

inkomende rechten op Java, terwijl van de Buitenlandsche 
25 0/̂  geheven werd. Bij publicatie van den Gouverneur-
Generaal werd bepaald, dat met 1 Juni van dat jaar alle 
katoenen en wollen stoffen met certificaat van Nederland-
schen oorsprong of bewerking ingevoerd, aan een inkomend 
recht van I2V2 percent zouden onderworpen zijn. 

De Engelsche fabrikanten en handelaren, beter op de hoogte 
van de behoeften der Oost Indische markten dan wij, lieten 
ons de vervaardiging van de meer grove artikelen over en 
voorzagen in de behoefte aan fijne stoffen, als cambrics, shirtings 
en dergelijke die hier te lande toen niet werden vervaardigd. 

Onze fabrikanten vergenoegden zich met de bestellingen 
der Handelmaatschappij maar gaven zich niet genoeg moeite 
voor de andere artikelen of meenden niet met Engeland te 
kunnen concurreeren niettegenstaande de hooge protectie in 
de rechten gelegen. 

Hetgeen daaromtrent gezegd wordt in een geschrift geti
teld: de Nederlandsche Handelmaatschappij, door Mr.H.W. 
Tydeman in 1867 uitgegeven, komt mij voor alleszins juist 
te zijn. 
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„Die invloed (der protectie) was verre van gunstig. 
„Immers door de in zoo ruime mate verleende bescherming, 
„is de nijverheid te lang- stationnair gebleven en heeft zij zich 
„te vreinig ontwikkeld. Door de bestellingen en verzendingen 
„der Ned. Hand. Maatschappij en de hooge inkomende rech-
„ten in Neerl. Indië op vreemde manufacturen gelegd, hebben 
„onze fabrikanten zich langen tijd in slaap laten wiegen. De 
„statistiek van den invoer op Java en Madura van Europeesche 
„en Amerikaansche ongebleekte en witte, geverfde en ge-
„drukte manufacturen en van gekleurde weefgoederen bewijst 
„hoe langen tijd de eenvoudigste manufacturen bij enorme hoe-
„veelheden zijn uitgevoerd, terwijl men zich op de fabrikage 
„van fijner artikelen minder toelegde en het aanzag dat de 
„buitenlandsche, vooral onze koloniale, markt daarvan door 
„vreemdelingen werd voorzien." 

„Dit was voor een groot deel aan de Ned. Hand. Maat-
„schappij te wijten, die zich bij hare uitzendingen van lijn-
„waden, vooral in den eersten tijd, hoofdzakelijk tot de grof-
„ste soorten bepaalde. Niet gewaagd mag de stelling heeten 
„dat, hoeveel lof ook de pogingen der Ned. Hand. Maatschappij 
„verdienen, om hier te lande een katoenindustrie te vestigen, 
„zij die nijverheid meer zou hebben bevorderd, wanneer zij 
„haar meer ontwikkeld had; wanneer zij de fabrikanten beter 
„had ingelicht omtrent den smaak der inlandsche bevolking, 
„omtrent hare behoeften en wenschen, wanneer zij de pro-
„ductie van die fijnere artikelen meer aangemoedigd en de 
„uitzending daarvan had in de hand gewerkt. Gebrek aan 
„kennis van wat in Indië gewild was, heeft langen tijd de 
„katoennijverheid belet een hooger vlucht te nemen; en toch 
„is die kennis een hoofdvereischte." 

Kunstmatige aankweeking van Handel en Nijverheid heeft 
zelden goed, meestal kwaad gedaan. De Ned. Hand. Maat
schappij heeft den weinigen particulieren handel, die destijds 
nog bestond, bijna geheel gedood; de scheepvaart, die door 
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hooge vrachten een tijd lang bloeide, is, aan eigen kracht 
overgelaten, bijna te niet gegaan. 

Heeft nu'ook al de Twentsche katoennijverheid eenstoot 
ten goede gekregen door de bescherming van de Ned. Hand. 
Maatschappij, de te lange voortzetting harer vaderlijke zorg 
heeft die nijverheid kwaad gedaan. 

Het gaat er mede als met onze kinderen. Tot zekeren 
leeftijd moeten wij ze verzorgen als teere plantjes, doch altijd 
het oog gericht naar hun vrije ontwikkeling; maar als wij ze 
te lang koesteren, maken wij er ziekelijke kasplanten van. 

Het was reeds een groote vooruitgang toen een gedeelte 
der protectie verviel, n.l. toen de Handelmaatschappij gelei
delijk haar vaste 3maandelijksche bestellingen introk en een 
ander stelsel van inkoopen aannam. 

Reeds hadden jonge fabrikanten — waaronder ook ik 
behoorde — ofschoon hoofdzakelijk in loon wevende voor de 
groote en bevoorrechte^fabrikanten, zich ontwikkeld en hunne 
zaak uitgebreid; zij moesten met een klein winstje tevreden zijn, 
maar trachtten het spreekwoord in toepassing te brengen, dat 
veel kleintjes één groote maken; in groote arbeidzaamheid 
moesten zij vergoeding vinden voor het gemis van protectie. 

Vreemde dingen gebeurden er —, zoo lezen wij o. a. in een 
artikel in het dagblad „Overijssel" van 21 Maart 1846: 

„In het begin van 1844 had de directie der Hand. Maat-
„schappij een groote verandering ondergaan door de aftreding 
„van den heer van der Houven, en het overlijden van den 
„heer de Clercq. De daarvoor in de plaats getredene diree-
„teuren, zich niet vereenigende met de handelwijze hunner 
„voorgangers, begrepen, toen op Java gebrek in plaats van 
„overvloed van calicots begon te heerschen, de gewone be-
„steUingen niet meer te moeten verhoogen, maar dezelve te 
„moeten laten op het onbeteekenend bedrag, waartoe de 
„reeds gemelde stagnatie dezelve had doen reduceeren, en 
„in plaats daarvan groote partijen te doen aanbesteden. 
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„De tijding omtrent het bestaande gebrek aan calicot op 
„Java en de daardoor teweeggebrachte buitengewone rij-
„zing van dat artikel had intusschen ook den particuheren 
„handel (die uithoofde van het reeds vermelde verlies op 
„den wissel bij gewone prijzen geen rekening kon ma-
„ken) wakker gemaakt en menige bestelling van die zijde 
„uitgelokt. 

„Om op een afdoende wijze te keer te gaan van, al was 
„het dan ook maar tijdelijk, hierdoor den alleenhandel te 
„verliezen, vond de Maatschappij goed aan de fabrikanten te 
„kennen te geven: dat zij de zoodanigen hunner, welke 
„goederen, hetzij voor eigen rekening naar Java zonden, of 
„aan den particulieren handel tot dat einde uitkochten, voort-
„aan niet meer in hare bestellingen zoude begrijpen. 

„Wanneer wij met deze handelwijze het bepaalde in art. 77 
„der statuten vergelijken, dan moeten wij het betreuren, dat 
„voor de belangen der calicotfabrikanten niet zulke be-
„schermende bepalingen zijn daargesteld als voor die hunner 
„gekleurde medemenschen op Java. Het door de Maat-
„schappij aangewend middel was echter doeltreffend; de 
„fabrikanten hielden zich aan haar als de sterkste, en die 
„het niet deden, voelden weldra de roede, die hen tuchti-
„gen moest. En de kooplieden, geen goederen vaninland-
„schen oorsprong meer kunnende bekomen, deden uitzen-
„dingen van Engelsche calicots." 

Door den dood van een der directeuren der Ned. Hand. 
Maatschappij kwam er verandering in den toestand der ka
toennijverheid. In 1844 of kort daarna werd er door de be
stuurders van dat machtige handelslichaam een verandering 
gebracht in het stelsel van inkoop van lijnwaden. 

Er werden nu en dan inschrijvingen geopend op de manu
facturen, die de Handelmaatschappij kocht. Den fabrikan
ten die het laagst inschreven tot het gevraagde getal ^stuk
ken katoen, werd de levering gegund; de kwaliteit der 
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goederen moest voldoen aan de proefstukken, die aan het 
agentschap der Ned. Handelmaatschappij te Nijverdal (*) ter 
bezichtiging v^^erden gelegd. De keuring w âs streng en 
alleen die fabrikanten, welke goede arbeiders hadden ge
vormd, konden goede zaken doen; minder goede kwali
teiten dan de proefstukken werden tot een zekere hoogte 
tegen een belangrijke korting aangenomen, maar de slecht
ste stukken werden afgekeurd. Zoo konden sommige der 
jonge fabrikanten ouderen voorbijstreven en dit was voor 
hen de dageraad van een nieuw leven door de vrijheid ver
kregen; de rechtmatige grieven van de onbeschermde fabri
kanten waren opgeheven. Nadat dit stelsel eenigeu tijd in 
werking was, werden de vaste orders afgeschaft; dit was 
de eerste bres in het beschermend stelsel, dat de Nederland-
sche Staat door de Ned. Handelmaatschappij op de katoen
nijverheid had toegepast, geschoten. 

Toch duurde het nog geruimen tijd, voordat de zaken op ge
heel natuurlijken voet waren gebracht. De Ned. Handelmaat
schappij meende, dat het haar phcht was, de beschermende 
hand nog niet geheel en al aftetrekken van de door haar 
in het leven geroepen katoennijverheid. Had zij de zaken 
geheel aan den particulieren handel overgelaten, ik geloof, dat 
die nijverheid zich spoediger en beter zou hebben ontwik
keld. Wel had het Gouvernement na 1848, dank de nieuwe 
G-rondwet, die openbaarheid in het fmantiewezen van den 
Staat bracht, zich ontheven van de verplichting, om de ver
liezen, die de Ned. Handelmaatschappij leed, te vergoeden; 
maar door de overmacht van haar groot kapitaal en door 
ondervinding geleerd, had de Maatschappij een grootmono-

(*) Een dal door het riviertje de Hegge doorsneden tusachen Almelo en 

Zwolle, waar de Ned. Hand. Maatschappij een Agentschap gevestigd en 

pakhuizen had voor den opslag der in Twenthe gekochte of in consignatie 

ontvangen Manufacturen. 
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polie, waartegen particulieren meenden bezwaarlijk te kunnen 
concurreeren. Onder anderen gaf zij in minder gunstigen 
tijd een renteloos voorschot gedurende 2 jaar op uitzendingen 
van lijnwaden, die de fabrikanten voor eigen rekening aan 
de factorij der Ned. Handelmaatschappij in Indië consigneer
den. Ook andere kunstmiddelen werden aangewend om in 
minder gunstige tijden op oianatuurlijke wijze de fabrieken 
aan den gang te houden. Zoo had destijds de katoennijver
heid een dubbele bescherming, die van de Ned. Handel
maatschappij, die haar als een kind behandelde, en die der 
Wet, die de goederen van Nederlandschen oorsprong bij 
invoer op Java I2V2 pCt. minder rechten liet betalen dan 
de goederen van vreemden oorsprong; en toch ging de voor
uitgang zoo langzaam, dat ze bijna niet merkbaar was. 

Het is jammer geweest, dat onze kooplieden na de afschei
ding van België zich niet meer op den Lijnwaadhandel heb
ben'' toegelegd en dat zij zich door het machtig Handels
lichaam lieten afschrikken. Behalve de zoogenaamde stapel-
artikelen, calicots en maddapollams, waren er nog zooveel 
artikelen, fijne witte goederen, gekleurde, geweven en gedrukte 
katoenen stoffen te maken geweest. Maar daarvoor werd een 
meer speciale kennis vereischt, die de ambtenaren der Ned. 
Handelmaatschappij misten. Men liet dien tak van Handel 
aan de Engelsche en Zwitsersche fabrikanten over. 

In dat opzicht gingen mij de oogen open. Nadat een mijner 
broeders en zijn vriend, een aanstaand zwager van ons, zich in 
Duitschland en Zwitserland op het weven en verven van een 
onderdeel der katoennijverheid hadden toegelegd, begon ik met 
hen, in 1854, eene Bontweverij te Hengelo; wij hadden met 
veel' bezwaren te kampen. Niettegenstaande wij toen op Java 
en de buitenbezittingen een differentieel (beschermend) recht 
hadden van I2V2 pCt. konden wij aanvankelijk niet met 
Zwitserland concurreeren. Ik vond gelegenheid, dank zij den 

• steun en de introductie van een der toenmalige handelaren 
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in manufacturen, mijn vriend H. Muller Sz., met verschillende 
Zwitsersche en Saksische fabrikanten in aanraking te komen 
en te zien wat in Zwitserland en Saksen werd gefabriceerd. 
Daar ontdekte ik de kwaal waaraan wij Nederlanders, als 
fabrikanten, leden en ik was verbaasd over onze onkunde! 
Na mijn terugkomst luchtte ik mijn hart, deed aan onzen Staats
man Thorbecke, dien ik kort te voren had leeren kennen, een 
kort verhaal van mijne reis en stelde de vraag: „Wat helpt ons 
„de protectie, als wij er zoo op inslapen; wij zijn veel te een-
„zijdig gebleven met onze katoennijverheid, wij zijn blijven 
„hangen aan de grove en minst waardige artikelen en laten 
„de betere over aan de vreemden. Zou het niet verstandiger 
„zijn de protectie geleidelijk afteschaffen, opdat wij genood-
„zaakt werden ons intespannen ?" 

Uit Thorbecke's antwoord bleek zijn groote belangstelling 
in alles, wat de welvaart van ons land kon bevorderen; hij 
schreef mij onder anderen: „Gij kunt hebben gezien, dat ik 
„van uwe mededeeling dadelijk partij heb getrokken op par-
„lementair terrein, waar zulke aangelegenheden, dunkt mij, 
„aan het licht en onder het oog van allen behooren te komen; 
„ik stel in de levenskrachten en de organisatie van de huis-
„houding onzer nijverheid het grootste belang. Elke ophel-
„derende aanwijzing zal mij steeds welkom zijn en waar ik 
„iets kan bijdragen, om zoo gewichtige elementen van het 
„volksbestaan beter te doen waardeeren, moogt gij op mij 
„rekenen." 

De rede in de 2e Kamer der Staten-Gcneraal, gehouden 
11 Dec. 1854, waarop de heer Thorbecke doelde, laat ik 
hier afdrukken. 

„Het tweede punt geldt een tak zoowel van fabriek-
„nijverheid als van handel, van groot gewicht voor dit land en 
„voor de koloniën. Er is, behalve den graanhandel, in onzen 
„tijd, geen tak van den wereldhandel zoo uitgebreid als die 
„in katoen. Ook onze fabriekvlijt in die stoffe is, gelijk liet 
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„vertier harer fabrikaten op onze Oost-Indische markt sedert 
„de laatste jaren over het algemeen zeer toegenomen; maar 
„een deel, de handel in gekleurde weefgoederen, schijnt bij 
,,dien, welke die artikelen uit Duitschland en Zwitserland trekt, 
„ver ten achter." 

,,Een zaakkundige heeft een opzettelijk onderzoek ingesteld 
,,naar de oorzaken, welke aan de Duitsche en Zwitsersche 
„goederen dier soort op Java den voorrang boven de onze 
„verschaffen." 

„De eerste vraag betrof de arbeidsloonen. Men bevond 
,,dat zij in Beieren, Saksen en Zwitserland niet lager zijn dan 
„de standaard der arbeidsloonen in Overijssel en Gelderland, 
,,waar gelijke fabrikaten worden geleverd. Zijn wij wellicht 
„ten aanzien van den prijs der garens in het nadeel? Wij 
„ontvangen de garens, zooals het schijnt', voornamelijk uit 
„Engeland. Welnu doorgaans — zoo luiden mijne berichten — 
„zijn de garens hier beter koop, althans niet duurder dan die 
„welke men in Saksen, Zuid-Duitschland en Zwitserland bezigt. 
„Laat men de garens aldaar komen uit Engeland, dan zijn zij 
„bezwaard met de beschermende rechten Â an het Tolverbond." 

„Voorziet men zich, gelijk in Zwitserland, uit mlandsehe 
„spinfabrieken, zelfs dan schijnen de garens in prijs met die, 
„welke onze fabrikanten uit Engeland ontbieden, althans ge-
„lijk te staan." 

„De verfstoffen, die men grootendeels uit Engeland en van 
„hier ontleent, zijn in de staten van het Tolverbond en in 
„Zwitserland, volgens mijn bescheiden, duurder dan bij ons." 

„Wat de vrachten betreft, zijn wij blijkbaar in het voordeel, 
„uit Saksen, Beieren en Zwitserland moeten de goederen een 
„verren weg afleggen naar de zeehavens, naar Hamburg, 
„Bremen, Marseille en Rotterdam. Wij hebben de havens 
„van expeditie in de buurt." 

„Onze fabrikanten hebben den handel, die hunne voort-
„brengselen moet vertieren, dicht onder hun bereik. De 
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„Duitsche en Zwitsersche fabrikanten moeten dus op een 
„afstand zoeken, bij dat alles komt nu het beschermend recht 
„van I2V2 pet., dat onze fabrikanten genieten en desniette-
„genstaande schijnen ze tegen de Duitsche en Zwitsersche 
,mededinging hiertoe niet opgewassen. Men zegt mij, dat 

',er te Hoff in Beieren, fabrikanten zijn die 3 è, 400 wevers 
„voor Java laten werken, men raamt het aantal wevers van 
„de goederen, waarop ik nu doel, voor de Javasche markt 
„in Saksen, Beieren en Zwitserland op meer dan 4000. Fa-
„brikanten, verzekert men, die niet weten dat Batavia op 
„Java ligt of dat Java een Nederlandsche bezitting is, zijn 
„onze fabrieken in het vervullen van behoeften onzer koloniën, 
„verre vooruitgesneld. Ik wensch te vernemen waaruit de 
„Regeering dit verschijnsel, ondanks ons beschermend recht^ 
„meent te kunnen verklaren. Ontvang ik daarvan inlichting^ 
„hetzij nu, hetzij later, dan zal ik de vrijheid nemen, mijn 
„gevoelen ook over het beschermend recht te zeggen." 

Hierop antwoordde de Minister van Koloniën: 

„Een tweede vraag van den afgevaardigde uit 
„Maastricht (de heer Thorbecke) betrof den handel in katoe-
„nen en meer bepaaldelijk gekleurde katoenen en het vertier 
„daarvan in Nederlandsch-Indië. Eene markt waarop volgens 
„informatiën door hem verkregen, de Nederlandsche handel 
„en nijverheid verre achter staat bij de vreemde. Het is 
„mij niet duidelijk of door den spreker is bedoeld de handel 
„in geverfde dan wel in gedrukte katoenen; dit zijn twee 
„zeer uiteenloopende, zeer verschillende fabrikaten. Maar wat 
„daarvan zijn moge, van beide dezer soorten van gekleurde 
„katoenen is de meerdere of mindere aftrek in Indië voor-
„namelijk afhankelijk van den smaak, de voorkeur die door 
„de inlanders wordt gegeven aan zekere kleuren, aan zeker 
„patroon, aan honderde kleinigheden, waarop de fabrikanten 
„behooren te letten en zij die het beste worden gehouden 
„op de hoogte te zijn van den smaak der inlanders, zullen 
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„altijd verzekerd kunnen zijn van het voordeeligst debiet. 
„Op de kwaliteit, op de deugdzaamheid van dit fabrikaat 
„wordt in den regel minder gelet, een gewilde kleur, een 
„geschikt patroon doet alles af. Wanneer nu door Duitsche 
„en andere vreemde fabrikanten maar nauwlettend acht 
„geslagen wordt op deze oogenschijnlijk minder beduidende 
„omstandigheden, of wanneer zij zich door hunne correspon-
„denten beter op de hoogte doen houden van den smaak der 
„inlanders, dan kan het groote vertier, waarvan de afgevaar-
„digde uit Maastricht gesproken heeft, zeer wel daarvan het 
„gevolg zijn. Ik geef dit evenwel als mijn persoonlijken 
„indruk, want het zal den afgevaardigde niet onbekend zijn, 
„dat de handel in katoenen goederen geheel buiten bemoeiing 
„van de Regeering plaats heeft en dat, hetgeen vroeger heeft 
„bestaan, ter bevordering van bestellingen aan fabrieken in 
„dit rijk , sedert de laatste herziening van het contract met 
„de Handelmaatschappij, geheel heeft opgehouden." 

Na deze rede werd door den heer Thorbecke het volgende 

gesproken: 
„Het 2e punt dat ik aangevoerd heb, betrett een 

„tak van nijverheid, die tegenwoordig de eerste nijverheid 
„van de wereld is, gelijk de handel daarin, na den graan-
„handel, de eerste, de voornaamste, de uitgebreidste aller 
„takken van verkeer. Het is de katoenfabriek. Ik heb ge-
„tuigenissen aangehaald en de minister heeft die niet weer-
„sproken, dat wij in een belangrijk deel der fabricatie, de 
„gekleurde weefgoederen, ten behoeve van Java bij buiten-
„landsche mededingers verre ten achter zijn; wij, wier fabrie-
„ken met de Handelmaatschappij in betrekking staan, die 
„Java, sedert 25 jaren, dóór en dóór moesten kennen, wij 
„wier fabrieken een beschermend recht genieten boven den 
„vreemdeling. Ik heb gevraagd hoe de Regeering dat ver-
„schijnsel meent te kunnen verklaren; de minister heeft mij 
„geantwoord de aftrek is aan den smaak ten aanzien van 
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„de kleuren en de patronen onderworpen; hij, die den smaak 
„het best weet te treffen, zal op de Javasche markt aftrek 
„voor zijne waren vinden. Dit is juist het punt, waar ik den 
„minister wensehte te ontmoeten. Die smaak waaraan het 
„debiet afhangt, wordt door de vreemde fabrikanten en niet 
„door de onze getroffen. Waaraan is dit toeteschrijven? hoe 
„komt het dat wij, met Java in nauwere betrekking dan de 
„vreemdeling, dat wij, die zooveel gelegenheid meer hebben 
„om met onze kolonie gemeenzaam te worden, onderdoen. 
„op een gebied van nijverheid en vertier, waar we, tegen 
„ieder, althans met gelijke krachten kunnen verschijnen en 
„waar de heerschappij afhangt van de kennis der zeden en 
„behoeften der bevolking? De fabrikant in Zwitserland, 
„Beijeren en Saksen reist waarschijnlijk niet naar Java om 
„de markt te leeren kennen, maar wat gebeurt? de handel 
„waarmede de fabrikanten in betrekking staan, kent de 
„smaak en onderricht hen. Hoe te verklaren dat onze han-
„del, die onze fabrikanten moet voorlichten in dit opzicht 
„zijn pHeht niet schijnt te doen? Ik wil bij wijze van vragen 
„drie oorzaken aanstippen. Het punt dat wij behandelen is, 
„geloof ik, van groot gewicht, het geldt streken van ons 
„land, welke de belangstelling dezer vergadering in hooge 
„mate waardig zijn, streken bezig te bewijzen dat ons land 
„niet ongeschikt is voor eene industrie welke op het verkeer 
„over zee, meer invloed heeft dan eenige andere." 

„Drie oorzaken die ik als vragen in bedenking geef. 
„Vooreerst het beschermend recht. Wij hebben in den 

„loop van de discussie over deze begrooting meermalen van 
„bescherming, schoon juist niet altoos van bescherming van 
„materieele industrie gesproken, maar ook op het gebied van 
„stoffelijke nijverheid is bescherming, beschermend Recht, 
„actieve bescherming van Regeeringswego geenszins altijd een 
„prikkel tot werkzaamheid. Men doet minder, wanneer men 
„weet, dat men ook zonder inspanning, een voorrecht heeft 
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„boven anderen. Ten andere, de Handelmaatschappij. Ik 
„ben verre de groote voordeelen te ontkennen, welke de Han-
„delmaatöchappij ons heeft aangebracht, maar ik vraag-. is de 
„Handelmaatschappij in staat geweest, zal dergelijk lichaam 
„doorgaans in staat zijn om ten aanzien van zulk een tak van 
„industrie als waarop wij nu doelen, de fabrikanten voorte-
„lichten, gelijk zij behooren voorgelicht te worden, mij dunkt 
„ik heb hier een getuige aan mijn zijde in een feit; want 
„het is blijkbaar, dat de Handelmaatschappij niet die kennis 
„van de Javasche markt zich heeft kunnen verschaffen, waarin 
„dan toch zij die voor de Duitsche fabrieken vertieren, wisten 
„doortedringen. Ik kan mij voorstellen, dat dergelijke licha-
„men in andere opzichten zeer nuttig zijn maar ongeschikt 
„om in dat opzicht de industrie ten dienste te staan, gelijk de 
„particuliere handel het vermag. De Handelmaatschappij de 
„goederen ontvangende, om op Java te debiteeren, werkt be-
„lemmerend voor onzen particulieren handel. Was dit zoo 
„onnatuurlijk? Met dan schoorvoetend waagde men zich tegen 
„die Maatschappij in het veld. Men meende weinig kans te 
„zullen hebben, men meende te verliezen in een tak van han-
„del, die gedreven werd door een zoo machtig lichaam. Dit 
„kon onzen koopman, al was hij op den Javaschen manufac-
„tuurhandel bedacht, al was hij naijverig op de voortvarend-
„heid van den vreemdeling geweest, tegenhouden." 

„In de 3e plaats, de aard, het karakter van onzen particu-
„lieren handel, is men bij ons over het algemeen wel zoo 
„overtuigd als in andere landen b. v. in Engeland en Duitseh-
„land, dat de handel in manufacturen een hoofdelement van de 
„hedendaagsche gemeenschap der volkeren is en meer en meer 
„zal worden ? Heeft men zich, ten aanzien van onze Oostindiselie 
„koloniën niet meer toegelegd op hetgeen wij van daar konden 
„trekken dan om de ontwikkeling harer binnenlandsche behoef-
„ten nategaan. In allen gevalle, zoo hier aan iemand een ver-
„wijt van nalatigheid wordt gedaan, kan het, dunkt mij, niet 
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„zijn gericht aan de fabrikanten, want de handel is bestemd 
„om hen te onderrichten, wat er toe behoort om de voort-
„brengselen van zekere industrie ingang te doen vinden. De 
„fabrikant die den handel beschuldigt dat hij hem de wegen 
„niet heeft geopend, zou wel eens gelijk kunnen hebben. Ik 
„herhaal, ik sprak vragenderwijs, enkel om de belangstelling 
„voor dit gebied interoepen en voor anderen licht te doen 
„ontstaan. Zooveel schijnt zeker dat de nijverheid, die ik be-
„doel, in eenige deelen van Overijssel en Gelderland en ook 
„in Noord Brabant uitgeoefend, algemeene waardeering en 
„hulp, waar zij die behoeft, bijzonder verdient." 

„De nijverheid gaat nog op twee krukken de eene is het 
„beschermend Recht, de andere zijn de voorschotten van de 
„Handelmaatschappij." 

„Waartoe dienen die twee krukken?" 
„Om twee zware beletselen te overwinnen. Welke? Voor-

„eerst wordt de arbeid gedrukt door belastingen, die de 
„mededinging met den buitenlandschen arbeid verzwaren. 
„Wordt de arbeid verlicht, verkrijgt ons belastingstelsel een 
j,andere richting, zoodat het onze nijverheid niet meer be-
„lemmert, dan zal een van die krukken kunnen wegvallen." 

„De tweede zal kunnen worden gemist, wanneer een ander 
„gebrek zal zijn hersteld. Die streken zijn, vooral de streken 
„van groote nijverheid, buiten gemeenschap met de beschaafde 
„wereld, althans hetgeen zij aan grondstof voor haar industrie 
„behoeven, dat kunnen ze niet dan met veel te hooge kosten 
„verkrijgen. Wanneer een spoorweg die lauden zal doorsnij-
„den, mij is verzekerd dat dan de prijzen der[ steenkolen 50 
„è. 60 pCt. minder zullen bedragen dan tegenwoordig. Het 
„beschermend recht af te schaffen, zonder dat men die twee 
„beletselen had weggenomen, zou mij een groote onrechtvaar-
„digheid schijnen, want het is, rekenende op de hulp, dat men 
„de kapitalen in die industrie heeft gestoken, maar mij dunkt 
„het streven moet wezen (en daartoe moet de Regeering, die 
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„te dien aanzien zoo veel kan doen, medewerken) de hin-
„derpalen, waarvan ik gewaagde, opteruimen. Ons belas-
„tingwezen zoo te hervormen dat het de nijverheid vrij late 
„en de groote communicatien vermenigvuldige, dan zal het 
„beschermend recht kunnen vallen en ik geloof, dat het 
„nu reeds te pas komt hen, die bij het bestaan daarvan 
„belang hebben, de fabrikanten, in het publiek te waar-
„schuwen, dat het beschermend recht dan zijn tijd zal heb-
„ben gehad." 

Deze rede kenschetst den toenmaligen toestand en ik be
hoef daar niets meer bijtevoegen, 

Thorbecke was freetrader in zijn hart en begreep dat een 
industrie, wil ze gezond zijn, alleen door eigen kracht zich 
moet ontwikkelen, maar was ook bedachtzaam bij het af
schaffen van de bestaande protectie. 

Het wordt tijd de Ned. Handelmaatschappij uit het oog 
te verliezen, om te zien wat door de Twentsche fabrikanten 
zelven is gedaan, om de industrie op technisch gebied vooruit 
te brengen. Zooals reeds vroeger is opgemerkt, bestonden 
in Twente tot het jaar '36 slechts twee, voor dien tijd 
groote katoenspinnerijen, namelijk die van den heer Hofkes 
te Almelo en de pas opgerichte katoenspinnerij te Enschede. 
Omstreeks dien tijd werd de stoombleekerij te Goor gesticht 
en de sterkerij voor katoenen garens te Nijverdal, beide door 
den Bngelschman Ainsworth met behulp, zoo ik meen, van 
de Ned. Handelmaatschappij. 

Eerst 15 è 16 jaar later in 1852/3 werd de eerste stoom
weverij in Twente opgericht. De ondernemende firma G. & 
H. Salomonson te Almelo had den moed in het naburige 
Nijverdal, waar ook het agentschap der Ned. Handelmaat
schappij gevestigd was, een stoomweverij van 360 power-
looms (weefgetouwen) te stichten; deze bestaat nog en is 
successievelijk uitgebreid tot pi. m. 1200 looms; het fabrikaat 
handhaaft steeds zijn ouden roem; de heeren Salomonson 
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hadden er destijds een 8()tal nette woningen voor wevers en 
bazen gebouwd, welk getal nu tot 137 is geklommen. 

Nijverdal is zijn naam waardig. Van Almelo naar Zwolle 
reizende ziet men, als een oase in de woestijn, nabij het 
dorpje Ilellendoorn, groene weiden en bouwland met ge
boomte omzet en daarin de fabriek omgeven door aardige 
huizen en gelegen aan het riviertje de Kegge. De fabriek 
is een bezoek overwaard en eene der keurigste en beste in 
Twente. 

Ik sprak daar van den moed der ürma Salomonson, au 
zou men om die uitdrukking glimlachen maar in dien tijd 
was het anders; ik herinner mij nog levendig hoe door vele 
fabrikanten in Twente weinig goeds werd voorspeld van die 
eerste stoomweverij; men meende, dat die met de handwe-
verijen bezwaarlijk zou kunnen concurreeren. Zoo licht is 
men geneigd iets nieuws als onverstandig te bestempelen en 
hij die de nieuwigheid wil invoeren, wordt allicht van over
moed beschuldigd. Grelukkig dat er allerwege nog wel on
dernemende mannen worden gevonden, die den gewonen 
sleur verlaten, zooals in dit geval de heeren G. & H. Salo
monson, die ik ook nu nog gaarne hulde breng. 

Vooral voor de arbeiders beloofde deze verandering een 
groote weldaad te worden; in plaats van het weven in voch
tige, ongezonde fabriekjes en weefkamers, zou de arbeid 
geleidelijk worden overgebracht naar luchtige, in den winter 
goed verwarmde gebouwen. 

De eerste stoomweverij te Enschede werd, als ik mij niet 
vergis, het volgende jaar opgericht door de heeren Stroink 
aldaar; aanvankelijk met lüü powerlooms is zij sedert aan
merkelijk uitgebreid. 

Deze voorbeelden vonden navolging; te Enschede en Almelo 
werden gaandeweg meer stoomspinnerijen en weverijen op
gericht. 

De eerste statistiek van de stoomfabrieken in Twenthe vin-
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den wij in een noot van Thorbecke in de Bijdragen van 
Grijsbert Karel van Hogendorp, onder toezicht van eerstge-
noemden uitgegeven, waar (deel 5 bldz. 153) vermeld wordt, 
dat destijds (1853) behalve de reeds door mij genoemde 
fabrieken werden gevonden te Enschede: 5 spinnerijen *), 
1 bleekerij en sterkerij, 1 verwerij; te Almelo: 2 spinne
rijen, 1 bleekerij; te Oldenzaal: 1 blauwverwerij; te Goor: 
2 bleekerijen. Men ziet het, van groote beteekenis was 
dit nog niet en door Thorbecke zelf werd het als een begin 
beschouwd. Ik herinner mij nog levendig een woord van 
dien staatsman, dat den toestand onzer katoennijverheid 
schetst.' Toen hij in 1853, na de Aprilbeweging, voor het 
eerst ^Enschede bezocht en hem een diner werd aangeboden, 
zeide hij, in antwoord op een dronk van een zijner vereer
ders, ten opzichte van de katoennijverheid in Twente op 
zijn eigenaardige wijze o. a.: „Gij zijt aan het begin van 
een' langen weg." 

Zóó was het, wij meenden al vrij wat gevorderd te zijn 
en waren slechts aan het begin. 

Volgens een opgave in een boekje, getiteld: „de Neder-
landsche Katoennijverheid", door Hendrik Muller Hz., be
vonden zich in 1857 in Twente 6 stoomspinnerijen met 38000 
spindels en 2 weverijen met 600 powerlooms f). 

*) Toen nog op kleine schaal. 

t ) In een artikel in „de Economist" van 1861, blz. 218, getiteld: 

„Onze katoenindustrie", zegt de schrijver, dat hij dezer dagen een persoonlijk 

bezoek bracht aan Twente en van de wakkerste fabrikanten had vernomen 

dat naar hunne overtuiging nog maar de eerate schreden op den beteren 

weg zijn gedaan. De verblijdende vooruitgang, dien wij er opmerken, zegt 

hij, is voor een goed, voor een groot, ja wij durven gerust zeggen voor het 

grootste deel in de laatste jaren gewrocht en dagteekent juist van den tijd 

toen de staathuishoudkunde zich ook daarheen een weg baande, en velen 

de oogen opende omtrent monopolie en mededinging, omtrent bescherming 

en handelsvrijheid. 

4 
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De lezers vergunnen mij nog eene aanhaling van een onzer 
toenmalige beste schrijvers n. 1. den Heer Mr. P. A. S. van 
Limburg Brouwer. Uit zijn slotwoord in de Gids van Novem
ber 1860, getiteld „Reisindrukken uit het achterland" neem 
ik het volgende over: 

„Vatten we nog eenmaal, alvorens van Twenthe afscheid 
„te nemen, onze verspreide opmerkingen in een kort woord 
„te zamen, opdat het beeld, door onze reisindrukken ont-
„worpen, met voldoende klaarheid ons voor oogen sta. . . , 

„Binnen weinig jaren tijds van een arm tot een bloeiend 
„en welvarend land vervormd, biedt Twenthe den bezoeker 
„een verblijdend schouwspel aan. Een reeds aanzienlijk en 
„voortdurend ziek uitbreidend fabriekwezen is er binnen die 
„korte jaren gevestigd, en geen reden is er te vinden, waar-
„om die nijverheid niet tot veel grootere hoogte dan de 
„tegenwoordige zich zou kunnen ontwikkelen. De aanvraag 
„naar hare produkten is nog altijd, op den duur tenminste 
„veel uitgebreider dan haar aanbod, en de kansen van we-
„zenlijke overvoering der markt liggen nog in een ver ver-
„schiet. Maar de Twentsche nijverheid wordt ook nog door 
„beschermende regten gesteund, en door de bestellingen der 
„Handel Maatschappij bevoorregt. Zal zij de mededinging 
„van het buitenland kunnen volhouden, en even goed als 
„de Engelsche en de Zwitsersche aan de navraag, hoe uit-
„gebreid ook, kunnen voldoen, indien de bescherming wordt 
„verminderd of geheel opgeheven ? „En zoo haar dit onmo-
„gelijk is, welke waarde heeft dan zulk eene kunstmatig in 
„'t leven gehouden industrie op zich zelve, en welke waar-
„borgen bezit ze van duurzaamheid. Moeilijk dilemma voor-
„zeker, indien het niet in bevredigenden zin ware op te 
„lossen, indien de eerst gestelde vraag niet bevestigend kon 
„beantwoord worden. Inderdaad, de katoennijverheid in 
„Twenthe zal, naar 't wel gevestigd oordeel van den kun-
„digen en ondernemenden fabriekant zelven, indien slechts 
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„aan zekere onmisbare voorwaarden wordt voldaan, de pro-
„tektie binnen weinige jaren niet alleen kunnen ontberen, 
„maar, wat meer zegt, daarvan als van eenen last en eene 
„belemmering moeten bevrijd worden. Ziehier, zoo onze be-
„rigten juist zijn, de stand der zaak. De machines tot onze 
„fabrieken benoodigd, komen ons veel duurder dan hetbui-
„tenland, maar het bouwen der fabrieken zelve is goedkoo-
„per; wat den eersten aanleg betreft, staan wij dus bij Bnge-
„land niet zooveel achter. Het herstellen en verbeteren der 
„machineriën kost ons zeer veel, indien ze telkens tot dat 
„einde moeten vervoerd worden of vreemde werklieden 
„daarvoor moeten overkomen; maar wanneer, gelijk thans 
„o. a. te Borne, ijzerfabrieken in Twenthe worden gevestigd, 
„die zich althans met de noodige reparation kunnen belasten, 
„dan is dit nadeel uit den weg geruimd. Voorts kosten hier 
„de steenkolen veel meer dan overal in het buitenland, maar 
„daartegenover staan ook de veel lagere arbeidsloonen, be-
,,nevens de doorgaans goede wil en ordelijkheid onzer werk-
„lieden; en Twenthe behoeft ook slechts goede middelen van 
„vervoer, geschikte spoorwegen en kanalen, om ook aan 
„het bezwaar der brandstoffen voor een groot deel te gemoet 
„te komen; terwijl eene afschaffing van den lastigen, door 
„zijne formaliteiten ook den zoogenoemden vrijdom meest 
„nutteloos makenden accijns dat wezenlijk bezwaar nog aan-
„zienlijk verminderen zou. Wel blijven dan nog altijd èn 
„de machineriën èn de steenkolen duurder dan elders, maar 
„de laagte der dagloonen geeft ook dit voordeel, dat som-
„mige stoffen ten onzent beter en goedkooper met het weinig 
„kostbare handgetouw dan op den powerloom kunnen gewe-

„ven worden 
„Ben groot nadeel voor onze nijverheid is het gemis aan 

„naaste grondstof voor onze weverijen; maar zoodra goed 
„ingerigte katoenspinnerijen zich in Twenthe komen verme-
„nigvuldigen, zal ook dit bezwaar voor 't grootste gedeelte 
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„opgeheven zijn. Wat echter de buitenlandsche fabriekanten 
„nog altijd bepaald op ons voor hebben, dat is de grondige 
„en veelzijdige kennis van hun vak en van de markt voor 
„welke zij arbeiden. Vele oorzaken dragen daartoe bij. 
„Vooreerst missen de Twenthenaren nog voldoend openbaar 
„onderwijs; zij bezitten vijf inrigtingen waar hunne zonen 
„tot den geleerden stand kunnen opgeleid worden, maar 
„geene enkele industrieschool, die ze tot fabriekanten helpt 
„vormen! Maar bovendien ontbreekt het hun voor eengroot 
„deel aan den lust en den ijver om zich te bekwamen, en 
„wel voornamelijk omdat zij daartoe niet gedwongen worden, 
„omdat de bescherming en de besteUingen derMaatschappij 
„hun toch, ook bij ."geringer kunde, de gewenschte voordee-
„len blijven verzekeren. Hier dus'iblijkt het weder, hoe de 
„protektie, wel verre van een blijvend voorregt te zijn, op 
„den duur veeleer een last en een nadeel voor de beschermde 
„nijverheid zelve wordt. Te duidelijker nog springt dit in 
„'t oog, wanneer wij bedenken, hoe de ondernemingsgeest, 
„die het natuurlijk gevolg van meerdere kennis pleegt te 
„zijn, en juist de groote kracht van den buitenlander uitmaakt, 
„door diezelfde bescherming als wordt gedood. Wat toch 
„zal de Nederlandsehe fabriekant zich met moeilijk te ver-
„vaardigen witgoederen of met de bovendien veel handels-
„kennis eischende bontweverij of drukkerij gaan bezig hou-
„den als hij, beschermd door regering en wet, toch zijn 
„voordeel met zijne calicots en maddapollams kan blijven 
„doen? Wat zal hij met groote moeite en zorgen katoen 
„gaan spinnen, waarop hij bijkans geen bescherming geniet, 
„wanneer het eenvoudigst weefsel hem toch zijne winsten 
„waarborgt? Maar hoe kan er van den anderen kant aan 
„de uitbreiding eener industrie op groote schaal worden ge-
„dacht, indien haar de prikkel der mededinging onthouden 
„en alle wezenlijke kennis en vaardigheid haar ontbeerlijk 
„blijft? Immers, ze zal blijven staan waar ze zich bevindt, 
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„en, haar plantenleven rekkend zoolang zij het slaapmiddel 
„blijft gebruiken 't welk men haar ingeeft, zal ze jammerlijk 
„verkwijnen, wanneer ten laatste, maar te laat, regering en 
„wetgeving tot het inzigt geraken, dat het algemeene lands-
„belang, dat het belang van producenten zelven zoowel als 
„van verbruikers, de Mdjziging en eindelijk opheffing der 
„bescherming vordert. Wel is waar, de onmiddellijke onder-
„vinding schijnt die stelling te logenstraffen: immers daar 
„beginnen in Twenthe zich ondernemingen te vestigen, die 
„het meer gemakkelijke en terstond meer winstgevende voor 
„een deel ter zijde laten en op zwaarder arbeid zich gaan 
„toeleggen. Maar het is juist in het vooruitzigt op vermoe-
„delijke wijzigingen in het beschermend stelsel, dat de onder-
„nemers zich die grootere inspanning getroosten; het is juist 
„om aan de voorwaarden van mededinging met het buiten-
„land te kunnen voldoen dat ze hunne kapitalen in nieuwe 
„takken van nijverheid beginnen te steken, en voor zich en 
„de hunnen die kundigheden zoeken te verzamelen, die tot 
„eene krachtige ontwikkeling hunner nijverheid onmisbaar 
„zijn, maar verkregen, hun land, te voren het land van in-
„dustrie bij uitnemendheid, dan ook weder een meer aan-
„zienlijken rang in den wereldhandel beloven te verzekeren. 
„Wat heeft dus Twenthe, dus mogen we ten slotte vragen, 
„en wat mist het nog, waardoor het zich kan handhaven 
„in zijn tegenwoordigen staat en tot eene belangrijke hoogte 
„welligt in de toekomst zich zou kunnen ontwikkelen? Eene 
„ruime, veel van zijne produkten steeds vragende markt, 
„hulp eener eigene scheepvaart, de wel is waar nog te ge-
„ringe, maar in den laatsten tijd toch reeds krachtiger mede-
„werking van onzen handel, een goedkoope levenswijze en 
„dientengevolge ook lage arbeidsloonen, een weinig kostbare 
„en voor den landbouw toch wel geschikte grond, — ziedaar 
„de voorregten, welke het reeds bezit. Goede middelen van 
„vervoer daarentegen, goed openbaar onderwijs, bekwaamheid, 
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„ondernemingsgeest, energie bij den fabriltant, dat is het wat 
„Twenthe nog voor een groot deel ontbreekt, en wat het 
„noodig heeft zoo het ooit iets groots en iets duurzaams tot 
„stand zal brengen, maar ook verkrijgen kan, zoo het daartoe 
,den ernstigen wil bezit. Het landsbestuur kan in dezen 
„veel, maar meer nog in vele opzigten door te laten dan 
„door te doen; Twenthe zelf daarentegen het meest, maar 
„door krachtig te handelen en zoo weinig mogelijk na te 
„laten en af te wachten." 

Vóór den aanleg der spoorwegen in Twente was de 
industrie reeds ten zeerste gebaat geworden door de Overijs-
selsche kanalen, die hun ontstaan hadden te danken aaneen 
mislukte spoorwegonderneming. De Overijsselsche spoorweg
maatschappij had concessie voor een spoorweg Zwolle— 
Almelo—Duitsche grenzen, deze kwam, bij gebrek aan ge
noegzame deelneming, niet tot stand, maar het door de 
concessionarissen gestorte waarborgkapitaal — ik meen 
f500.000 — werd niet teruggegeven door het Gouvernement, 
trots alle pogingen door de concessionarissen daartoe aan
gewend. 

Onder het bestuur van den Minister Thorbecke (of deze 
of zijn voorganger de eer der uitvinding had, weet ik niet) 
werd dit kapitaal dienstbaar gemaakt aan de kanalen van 
Zwolle—Raalte en Deventer—Raalte—Almelo; zonder dat 
zouden deze kanalen waarschijnlijk niet tot stand gekomen 
zijn. Na onderscheiden vergeefsche pogingen (reeds tot 1809 
opklimmende) om eenen waterweg te maken, werd eindelijk 
het nuttige werk door de Overijsselsche kanaalmaatschappij 
in 1850 begonnen en in 1858 voltooid. 

De Twentsche fabrikanten konden nu tot groot gerief en 
ook met besparing van kosten van die kanalen tot en van 
Almelo gebruik maken. Vóór dien tijd moesten de weefgarens 
uit Engeland per vrachtwagen van Zwolle of Deventer *) 

*) 12—14 uren gaans van de fabrieksplaatsen iu Twente. 
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worden gehaald, waarheen de gefabriceerde goederen werden 
gebracht; nu had de lading en lossing in en uit het schip 
te Almelo *) plaats; wel moesten thans de Enschedesche, 
Oldenzaalsche en Hengelosche fabrikanten hun steenkolen 
nog van Almelo halen, waar zeper schip werden aangevoerd. 

Hengelo wordt in de voorgaande bladzijden niet genoemd, 
hoewel zich ook hier eene industrie had gevestigd, die in 
vele opzichten zoozeer van de andere industrie verschilde, 
dat een beschrijving mij niet overbodig schijnt. Het was de 
zoogenaamde Bontweverij, de weverij van gekleurde manu
facturen, meest voor de Indische markt. Voor degenen die 
het niet hebben ondervonden of bijgewoond is het haast 
ongelooflijk, welken langen tijd er noodig is, om in een 
plaats of streek een nijverheid te vestigen, die aanspraak 
kan maken op den naam van gezond. Maar eenmaal op 
goede gronden gevestigd, is ze sterk. 

Het jaar 1853, gewichtig in de geschiedenis van Nederland, 

was dat ook voor mij. 
Vergun mij, waarde lezer, u daarvan een beknopt verhaal 

te doen. De Bontweverij te' Hengelo was eer kwijnend dan 
bloeiend. Na het bezoek van Gijsbert Karel van Hogendorp 
in 1819 schijnen de zaken daar meer stationnair te zijn 
gebleven, totdat na de afscheiding van België eenig leven 
werd gebracht door een Belgisch fabrikant, den heer Charles 
de Maere, die van St. Nicolaas (Staats-Vlaanderen) naar 
Enschede was verhuisd en te Hengelo een filiaal van zijn 
fabriek -vestigde, die eerlang ook weder zou te niet gaan; 
om welke r,eden is mij onbekend. 

Ik weet nog zeer goed, dat ik met een der Hengelosche 
fabrikanten wel eens sprak over uitbreiding der Bontweverij, 
maar dat ik steeds ten antwoord kreeg dat de zaken niet 

*) 4 en 5 nur van Enscliede en Oldenzaal. 
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voor uitbreiding vatbaar v^^aren, de goede oude tijd was 
verdwenen enz. enz. Men wist niet, dat men niet met den 
tijd was meegegaan; hoe het zij, de zaken kwijnden, er 
was geen vooruitgang. 

Zoo beschouwden de ouderen den toestand, toen mijn 
broer, mijn zwager Ekker en ik te Hengelo een fabriek van 
gekleurde manufacturen, een Bontweverij, gingen oprichten. 
Destijds bestonden er 3 Bontweverijen, ze werkten nog op 
dezelfde wijze als tijdens het bezoek van Gijsbert Karelvan 
Hogendorp in 1819, dus nog al primitief; eigenlijke fabrieks
gebouwen waren er niet; de wevers weefden in hun eigen 
huis. De fabrikant had eene ververij, waar de uit Engeland 
ontboden garens werden geverfd en een kleine werkplaats, 
waar de gekleurde kettingen werden gemaakt, die de wever 
haalde met de noodige hoeveelheid geverfde garens in strengen 
voor den inslag. Deze inslag moest door de vrouw of een 
kind van den wever op klosjes gewonden worden door 
middel van een wieltje, dat met de hand gedreven werd. 
Het weefgetouw was nog zeer primitief; de ketting moest 
gepapt worden, omdat het garen anders niet sterk genoeg 
was om geweefd te kunnen wbrden; in dien tijd geschiedde 
dit op het weefgetouw; de wever moest beurtelings sterken 
(pappen) en weven; als hij een paar ellen gesterkt had, 
moest hij het garen droogen, in den zomer door middel van 
een waaier van een ganzenvleugel en 's winters met een 
brandende stroowisch, niet zonder gevaar; daarna kon hij 
weder voortgaan met weven; bij dezen arbeid waren handen 
en voeten steeds in beweging. Ik taxeer het getal wevers 
van die 3 fabrikanten op 3 Èi 400, die ongeveer f 60.000 
loon 's jaars verdienden. In Noordbrabant waren ook bont
weverijen, die uitsluitend voor het binnenland werkten; met 
hen konden de Hengelosche fabrikanten bezwaarlijk con-
curreeren, omdat men beweerde, dat daar de loonen lager 
waren dan hier. Men werkte te Hengelo dus bijna uitsluitend 
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voor de Indische markt, maar daar kon men, niettegenstaande 

het differentieel recht van I2V2 pCt., niet met Zwitserland 

concuvreeren. 
Zóó sleepte de Hengelosche Bontweverij een min of meer 

treurig bestaan voort; men leefde alleen van de bestellingen 
der Handelmaatschappij en als die niet geregeld kwamen, 
was het slap. 

Mijne firma bouwde er in 1855 een kleine fabriek en 
huurde er een paar kamers voor kantoor en magazijn; het 
duurde niet lang of wij hadden in Engeland, Schotland en 
Zwitserland — welke landen wij voor dat doel bezochten — 
machines gevonden, die de Bontweverij te Hengelo vooruit 
brachten; de oude toestanden werden gaandeweg verbeterd 
en zoo wij in 1855 en eenige volgende jaren niet zonder 
protectie konden concurreeren met de Zwitsers op de Indische 
markt, moest 10 jaar later de verklaring ons van het hart, 
dat wij geen protectie behoefden en dat die meer kwaad 
dan goed deed. 

De eerste algemeene groote crisis in den handel *) en in 
de industrie, die ik beleefd heb, was in 1847/48; in het 
laatst van '47 begonnen, werd zij door de revolutie van 
Februari '48 tot een geweldige hoogte gebracht; derevolutie 
deed niet alleen koningen waggelen op hun tronen, maar 
was ontzettend voor alle zaken. Overal stond handel en 
nijverheid stil; er was een revolutiekoorts over Europa ge
komen, die dreigde alles onderste boven te keeren; niet 
alleen de staatspapieren daalden 30 è, 40 pCt. (de 4 pCt. 
Ned. Schuld op 62 pCt.) ook de goederen daalden evenzeer, 
de prijs der katoenen 30 a 40 pCt., de garens en geweven 
goederen in verhouding. AUerwege faillissement en stilstand 

*) Van de crisis van 1837 heb ik geen andere herinnering, dan dat ik 

voor mijn eigen rekening 1 haal en 2 vaten katoenen garens had gekocht 

om te verwerken en tengevolge der aanzienlijke daling daarop meer verlies 

leed dan ik met mijn zaakje in I jaar had verdiend. 
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in zaken. Twente hield zich goed; er werd wel veel verloven 
door de fabrikanten, maar van faillissementen herinner ik 
mij niets; de werkuren werden verminderd en de loonen 
verlaagd, maar toch hield de jeugdige industrie zich staande. 
De fabrikanten leefden eenvoudig en waren spaarzaam, 
daardoor konden zij een stoot verdragen. Wat mij zelf 
betreft, het weinige dat ik in het laatste jaar gewonnen had 
en dat was het eerste na 11 jaren harden arbeid, ging ver
loren en ik was, wat mijn kapitaal betrof, weer even ver 
als toen ik begon; met dat onderscheid, dat ik veel geleerd 
had door de ondervinding. Ik' was er ver af den moed 
te verliezen, rijk worden was gelukkig niet mijn ideaal en 
daarom was ik niet verslagen. 

Zulk een jaar bracht de zaken in Twente niet vooruit; 
eenige jaren waren noodig om de slagen te herstellen en de 
geleden verliezen te doen vergeten; aan uitbreiding Averd 
natuurlijk niet gedacht. Daarna brak er weder een goeden 
tijd voor de katoennijverheid aan; van 1852/56 was er veel 
werk en men herstelde van den schok van '48; na de magere 
jaren kwamen de vette. 

Na drukte in zaken wordt er allengs weder te veel ge
produceerd voor de behoeften en zoodra dit algemeen in de 
wereld het geval is, krijgt men een crisis. 

In 1857 ontstond een crisis in den handel, waarvan geen 
voorbeeld vóór of na dien tijd bekend is; van Amerika 
overgewaaid, beroerde ze Europa; de staatspapieren werden 
toen minder aangedaan, maar de kooplieden en industrieelen 
leden groote verliezen. In Engeland en Hamburg vielen de 
geweldigste slagen, maar ook in andere landen werd veel 
geleden door handel en nijverheid, omdat alle goederen een 
ontzettende daling ondergingen; de magere jaren vervingen 
weder de vette; gelukkig degenen die in goede tijden wat 
kunnen sparen om het in de slechte te kunnen uithouden. 
De industrieel is in dit opzicht van slechtere conditie dan 
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de koopman. Behalve de verliezen die beide lijden, moet 
de eerste zijn arbeiders, zoo goed en kwaad het gaat, aan 
't werk houden, anders verloopt zijn zaak en in goede tijden 
is hij dan niet spoedig in staat weder wat te verdienen. 

Ook aan deze crisis kwam een einde en Twente hield zich 

weder staande. 
Van 1859/60 gingen de zaken nog al goed, de bestaande 

fabrieken werden uitgebreid en eenige nieuwe opgericht. 
Door de uitbreiding der fabrieken echter werd voor het 

gebruik op Java spoedig weder te veel geproduceerd en 
daar onze fabrikanten toen nog bijna uitsluitend voor de 
Java markt werkten, was deze weldra overvoerd. In 1861 
was de toestand in Twente daardoor weder slecht. Waaraan, 
ondanks deze nieuwe crisis, de groote vóóruitgang van 1861/65 
moet worden toegeschreven? Als ik mij niet bedrieg, voor
namelijk of bijna uitsluitend aan den Amerikaanschen burger
oorlog. Voor het begin van dien oorlog was de katoen 
bijzonder laag in prijs, er was overproductie van katoenen 
manufacturen en alle markten waren overvoerd. Op Java 
was het in '60 en '61 zoo slecht als ooit, de prijzen waren 
steeds dalende en men kon slechts met verlies verkoopen. 
Br was veel goed in Indië, veel onderweg en nog veel m de 
magazijnen van de fabrikanten; daar kwam de Amerikaan-
sche burgeroorlog, die in 1 jaar tijds de prijzen der gewone 
soorten goed successievelijk 100 a 200 pCt. deden stijgen. 

Toen had in Twente het omgekeerde plaats van wat m 
den regel geschiedt, wanneer de fabrieken in een industrieel 
district kwijnen; meestal wordt dan reeds verloren door de 
fabrikanten* terwijl de loonen der arbeiders nog niet verlaagd 
worden en het is een onjuiste meening van velen, die bui
ten de nijverheid staan, dat er door den fabrikant in het 
algemeen te lage loonen worden betaald. Als de fabrieken 
goed gaan en er veel werk is en daardoor ook veel vraag 
naar arbeiders, dan stijgen de loonen, maar als de zaken 
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slecht gaan, dalen ze slechts langzaam. Niemand wil gaarne 
zijn zaak zien verloopen en tracht in zijn eigen belang de 
fabriek zoo goed mogelijk aan den gang te houden; de 
fabrikant hoopt op goede tijden na slechte en denkt dan 
terug te winnen wat hij in de slechte verloren heeft. De 
Twentsehe katoennijverheid had zulke tijden beleefd in 
1847/48 en '57, maar de fabrikanten die niet van middelen 
waren ontbloot, hielden de fabriek aan den gang en daardoor 
leden de werklieden geen gebrek. Na het uitbreken van 
den Amerikaanschen burgeroorlog *) was dat anders; de 
prijzen der grondstof (katoen) rezen zoo snel en zoo geweldig, 
(ook 100 a 200 pCt.) dat er geen denken aan was de fabrieken 
aan den gang te houden, omdat de rijzing der grondstof 
niet zoo snel en evenredig door de geweven goederen werd 
gevolgd en men groote verliezen zou geleden hebben als de 
Zuidelijke Staten van Noord-Amerika hadden gezegevierd. 

„Al heeft Twente in de jaren 1862/63 geen ellende onder 
„de fabrieksbevolking gezien zooals Lancashire in Engeland, 
„al heeft het geen beroep behoeven te doen op hulp van 
„elders, de druk der tijden, de stilstand der katoenfabrieken 
„is ook daar zwaar gevoeld, een belangrijk aantal spin-
„nerijen en weverijen werd langzamerhand gesloten, andere 
„fabrieken werkten met halve kracht, de handweverijen 
„gingen gaandeweg steeds meer terug, ja hielden hier en 
„daar geheel op." f) 

In de behoefte der arbeiders werd zoo goed mogelijk 
voorzien; door boeren-arbeiders werd heide ontgonnen; men 
trachtte wat werk te verschaffen of op andere wijze te helpen. 
De fabrikanten verdienden veel aan de goederen in magazijn, 
die tot hooge prijzen konden worden verkocht en aan de 
voorraden in Indië en derwaarts onder weg, zoodat zij wel 

*) 1862/63. 
f) Koek, de katoencrisis en de TwentscKe nijverheid. Economist 1865. 
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in den tijdelijken nood der arbeiders konden voorzien en 
dat ook werkelijk hebben gedaan. Ook in dien tijd werd 
de spoorweg Almelo—Salzbergen aangelegd, waardoor veel 
arbeiders werk vonden. Vooral zij die den veldarbeid met 
het weefgetouw vereenigden, konden daardoor in hun onder
houd voorzien. 

In 1864 begonnen de zaken te herleven; de voorraad der 
iTianufacturen ruimde op en er kwam een goede tijd voor 
de katoenfabrieken. 

Het is hier de plaats om op te merken, dat de genoemde 
spoorweg en de Staatsspoorweg Zutphen—Pruissisehe grenzen, 
die Twente doorsnijden, een zegen werden voor dit landschap. 
Toen was er geen beletsel meer voor onze katoennijverheid 
om met goed gevolg met Engeland te kunnen concurreeren 
en kon men derhalve ook den eisch vervuld achten door 
Thorbecke gesteld in zijne rede in de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal op 16 Dec. 1854 (zie bldz. 43—47). Zonder 
dit communicatiemiddel kan geen nijverheid of handel meer 
bestaan. Zich elk öogenblik te kunnen verplaatsen uit de 
verste hoeken van het land naar de hoofd- en havensteden 
is in den tegenwoordigen tijd een eerste behoefte geworden. 
Ook op plaatsen als in het grootste gedeelte van Twente 
waar geen waterwegen zijn, zouden zonder spoorwegen, geen 
fabrieken kunnen bestaan. Voor aanvoer van steenkolen — 
het brood der nijverheid —, grondstoffen en afvoer der ge
fabriceerde goederen zijn spoorwegen onmisbaar. 

Een groote weldaad vooral voor de Twentsche industrie 
is ook geweest de afschaffing van den accijns op de brand-
stoficn, die in 1864 tot stand kwam. 

Gesteund door de in 1861 en volgende jaren verdiende 
kapitalen, die alle in nieuwe fabrieken werden belegd of 
waarmede bestaande werden uitgebreid, ontwikkelde zich de 
katoennijverheid dan ook meer en meer. Eenige spinnerijen 
en weverijen werden opgericht en de bestaande uitgebreid. 
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De Handelmaatschappij onttrok zich van lieverlede aan den 
lijnviraadhandel en liet dien allengs meer aan den particulie
ren handel over. 

Naar mate de statistiek aanwees dat de Ned. Handelmaat
schappij minder uitzond naar Neêrlands-Indië, naar die mate 
nam de handel van de fabrikanten en van de particulieren 
toe, gelijk blijkt uit onderstaande staat. *) 

Totaal M a d d a p o l l a m s , C a l i c o t s , D r i l l i n g s , 
S h i r t i n g s & C a m b r i c s naar Java verzonden 

blijkens de staten van de goederen met certi
ficaten van Nederlandschen oorsprong. 

N. H, M, 

624.650 

269.700 

199.750 

33.650 

44.350 

27.400 

215.100 

153.502 

50.200 

112.195 

Particulieren 
Handel. 

939.433 

1.222.915 

1.328.969 

408.397 

500.155 

568.391 

1.587.165 

1.706.643 

1.393.984 

1.182.711 

Totaal. 

1.564.083 

1.492.615 

1.528.719 

442.047 

544.505 

595.791 

1.802.265 

1.860.145 

1.444.184 

1.294.906 

Jaren. 

1860 

1861 

1862 

1863 

1864 

1865 

1866 

1867 

1868 

1869 

De redactie der „Economist" merkt hierbij op dat uit de 
opgaven der laatste jaren de aanzienlijke toeneming blijkt 
der exportatien van Cambrics (een fijn soort katoen) dat 
vroeger uitsluitend uit Engeland werd ingevoerd op Java. 

*) Economist 1870. BI. 149. 
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Sedert 1853 is de uitbreiding nog al van belang; de schrij
ver in de Economist berekent dat de in de fabrieken in 
Twentlie vastgelegde kapitalen (behalve het bedrijfkapitaal) 
een waarde vertegenwoordigen in 1861 van pi. m. f 1.736.000 
in 1865 van pi. m. f 6.842.000. 

Laatstgenoemd cijfer kwam mij toen wel wat overdreven 
voor; hij vermeldt verder dat de katoenbleekerij en appre-
teerderij te Goor geheel was vernieuwd, terwijl te Nijverdal 
een dergelijk etablissement is opgericht: — wijders dat te 
Borne een ijzergieterij en reparatiefabriek met 100 arbeiders 
in werking is. 

De bescherming door de Ned. Handelmaatschappij verleend 
hield op, maar de katoenindustrie ging vooruit. 

Interessant zijn, met het oog op de beproken katoencrisis, 
de opgaven van den heer Koek in de Economist gedaan. 

Het volgend staatje doet het verschil tusschen 1861 *) en 
1867 t) zien: 

1861. 
STOOMSPINNERIJEN. 

Etabl. Spindels. 

Stad & Ambt Almelo 2 18500 
Enschedé & Lonneker 8_ 22600 

10 41100 
STOOMWEVERIJEN. 

Etabl. Looms. 

Stad & Ambt Almelo 4 770 
Enschede & Lonneker 6 868 
Groor & Wierden 1 88 
Hengelo 1 60 
Hellendoorn—Nijverdal 1 500 

13 2286 

*) Koek, lie katoencrisis en de Twentschekatoennijverheid. Economist 1865 

+) Sprenger van Eijk Tweuthe's katoennijverheid in 1867 
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1867. 

STOOMSPINNERIJEN. 

Etabl. Spindels. 

Stad & Ambt Almelo 
Enschede & Lonneker 11 
Hengelo 
Oldenzaal 
Borne 

18 162150 

4 
11 
1 
1 
1 

53900 

63350 
28000 

20000 

1900 

STOOMWEVERIJEN. 

Etabl. Looms. 

Stad & Ambt Almelo 6 2040 
Borne 1 190 
Delden 1 100 
Enschede & Lonneker 13 2659 
Goor & Wierden 3 336 
Haaksbergen 1 116 
Hengelo 3 235 
Nijverdal 1 977 
Oldenzaal 2 810 
Ootmarsum 2 272 
Vriezenveen 1 225 

34 7960 
Omstreeks dezen tijd, in 1865, werd ook door de wetge

vende macht het tarief van In- en Uitgaande rechten in 
onze O.-I. bezittingen veranderd. 

Er werd bepaald, dat de inkomende rechten op lijnwaden, 
die tot dusver hadden bedragen: 
voor vreemde goederen 25 pet. 

„ goederen met certificaat van Nederl. oorsprong I21/2 „ 
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te beginnen met 1 Januari 18G6, zouden worden gebraclit: 
voor vreemde goederen op 20 pet. 
voor goederen met certificaat van Nederl. ooi'spronglO „ 

en met 1 Januari 1868: 
voor vreemde goederen 16 pet. 

„ goederen met certificaat van Nederl. oorsprong 10 „ 
De protectie, die in liet differentieel recht schuilde, werd 

dus van 12^/2 op 6 pet. gebracht. Bij de verdediging der 
wet, noemde de minister Fransen van de Putte haar een 
overgangswet en gaf uitdrukkelijk het voornemen der Re
geering te kennen eerlang tot verdere vermindering der be
scherming overtegaan. In de wet zelve werd dan ook be
paald dat zij vóór 1 Januari 1872 zou worden herzien. 

Voor sommige fabrikanten in Twente was het gelukkig 
dat de protectie verminderde, omdat die vermindering de 
uitwerking had, dat vele inrichtingen werden verbeterd, 
terwijl anderen zich meer begonnen toe te leggen op fijnere 
artikelen, of nieuwe markten voor hun fabrikaat opzochten. 

Toen de hooge bescherming bestond, dacht men hetvoor-
deeligst te werken voor de beschermde markt, maar men 
vergat dat daardoor de productie van de Twentsche fabri
katen voor de behoefte onzer O.-I. bezittingen te groot en 
bij gevolg de markt gedurig overvoerd werd, zoodat tot 
verliesgevende prijzen moest worden verkocht. Er was tel
kens malaise! 

Een sterk voorbeeld van vooruitgang leverden de bont
weverijen te Hengelo, die tot 1868 ongeveer uitsluitend voor 
de beschermde markt werkten. Onze O.-I. bezittingen waren 
toen met die artikelen sterk overvoerd; de fabrikanten leden 
groote verliezen en van de 4 moesten 2 hunne betalingen 
staken. De fabriek mijner firma, die staande bleef maar ook 
zware verliezen leed, zocht nieuwe markten op en slaagde 
er gelukkig in die te vinden. 

Sedert bloeide die industrie meer dan ooit en de overge-
5 
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bleven fabrikanten te Hengelo, die duidelijk het nadeel 
der protectie hadden ondervonden, verlangden dat nu ook 
haar laatste bolvt^erk werd weggenomen. Dit had niet 
plaats zonder hevigen strijd van degenen der Twentsehe 
fabrikanten, die van het nadeel niet zoo overtuigd waren; 
maar toch werd bij de wet van 17 November 1872 de ge-
heele protectie van lijnwaden, in onze O.-I. bezittingen inge
voerd, afgeschaft. Ingaande 1 Januari 1874 werd van alle 
manufacturen, onverschillig van vreemden of van Nederl. 
oorsprong, een recht van 6 pet. geheven, en hiermede was de 
protectie vervallen voor de goederen, welke onze fabrieken 
naar Indië zonden. 

Ter kenschetsing van den toestand, zooals hij zich destijds 
aan mij voordeed, laat ik hier volgen eene rede, die ik op 
15 Nov. 1872 in de Ie Kamer der Staten-Generaal heb ge
meend te moeten houden: 

„Het zij mij vergund ook mijne stem over het voorstel, 
„thans aan onze beraadslaging onderworpen, te motiveren. 
„Indien ik daarop ooit prijs heb gesteld, dan is het zeker 
„bij deze gelegenheid, omdat mijne meening over dit onder-
„werp afwijkt van die vaii velen mijner medestrijders op 
„industrieel gebied in ons land." 

„Dit wets-ontwerp bedoelt, in eene voorname plaats, om 
„door afschaffing van de differentiële invoerregten aan de 
„Nederlandsche nijverheid, voornamelijk de katoen-nijverheid, 
„te ontnemen de bescherming die zij een lange reeks van 
, jaren genoten heeft in onze Oost-Indische bezittingen; het 
„wil, met andere woorden, den verbruiker ontheffen van 
„eene belasting die hij betaalt ten bate van den Nederland-
„schen voortbrenger." 

„Velen achten zulk eene belasting verdedigbaar omdat zij, 
„naar hunne meening, strekt, om de nijverheid van het 
„moederland in bloeijenden toestand te brengen ofte houden. 
„Indien ook ik van meening ware dat dit middel doel ge-
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„troffen had of onmisbaar was voor het in stand houden van 
„een of meer belangrijke takken van nijverheid, die waren 
„in het leven geroepen door beschermende maatregelen van 
„Staatswege genomen, ik zou nu verlegen zijn. Aan de 
„ééne zijde stond het belang der Indische bevolking en aan 
„de andere dat van de Nederlandsche nijverheid, en ik zou 
„moeten overwegen wat het zwaarste woog om daarnaar 
„mijne stem te bepalen. Gelukkig maakt dit punt mij niet 
„bezwaard, omdat ik overtuigd ben dat bescherming eener 
„industrie zelden of nooit doel getroffen heeft, maar integendeel 
„de industrie, die zij heet te beschermen, eer benadeelt dan 
„bevoordeelt, want het is haar doel om de mededinging uit 
„te sluiten, en mededinging is nuttig en noodzakelijk." 

„Hier of daar moge door bescherming een tak van nij-
„verheid of handel in het leven geroepen zijn, op den duur 
„gebloeid heeft, zoo ver mij bekend, daardoor bijna geen. 
„Ik moet bekennen dat de katoenindustrie van den Blzas, 
„die zeer bloeijend is, op den algemeenen regel eene uit-
„zondering maakt." 

„Als men een open oog heeft voor hetgeen er in de we-
„reld gebeurt, ver en rondom ons, in het groot en in het 
„klein de toestanden gadeslaat, dan begrijp ik niet hoe men 
„nog ingenomen kan zijn met beschermende of differentiële 
„regten." 

„Haast tot vervelens toe, wordt door diegenen die van 
„mijn gevoelen zijn, gewezen op Hamburg en Bremen. En 
„men kan er inderdaad niet te veel op wijzen als een voor-
,,beeld hoe, zonder consignatiestelsel, zonder differentiële 
„uitvoerregten van producten uit koloniën, zonder hooge 
„gouvernementsvrachten (want Hamburg heeft geen koloniën), 
„handel en scheepvaart bloeijend kunnen zijn. Br is haast 
„geen haven in de wereld waarop van Hamburg geen handel 
„gedreven wordt. En welk een bloeijende scheepvaart! 
„Stoombootdiensten op "Amerika, waarvan Engelandjaloerseh 
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„kan zijn, — zonder subsidie. Waardoor is dat alles tot 
„stand gekomen en wordt het in stand gehouden? Alléén 
„door energie, kennis en ondernemingsgeest. Er is dan ook 
„in het verre Oosten of Westen geen belangrijke handels-
„plaats of Hamburg en Bremen hebben er filiaalkantoren of 
„vertegenwoordigers, die zijn opgeleid op de kantoren inde 
„vaderstad, met welke zij voortdurend in betrekking staan 
„om derwaarts na verloop van korter of langer tijd terug 
„te keeren, als de prikkel tot rijk worden niet meer bestaat 
„of niet meer in die mate als noodig is om de concurrentie 
„het hoofd te bieden; de filiaalkantoren worden weder met 
„nieuwe krachten aangevuld en zoo heeft er èn te Hamburg 
„èn in de verwijderde gewesten eene gestadige verwisseling 
„van personeel plaats, hier versterkt met kennis van den 
„toestand daar, en ginds versterkt met jeugdige en frissche 

„kracht." 
„Wil men een bewijs hoe een klein land eene belangrijke 

„en bloeijende nijverheid kan hebben, zonder koloniën, mede 
„omringd door staten waar het protectie-systeem nog welig 
„tiert, als Oostenrijk, Frankrijk en Duitschland, men bezoeke 
„Zwitserland. Green industrie verder verwijderd van de ha-
„vens waaruit de grondstoffen worden aangevoerd en wer-
„waarts de producten der nijverheid hun weg vinden dan de 
„Zwitsersche. En toch is er bijna geen land in de wereld 
„waar katoenen en zijden manufacturen, uurwerken en meer 
„andere artikelen der Zwitsersche nijverheid niet worden 
„gevonden. Ik wil u niet met cijfers vermoeijen en heb mij 
„daarom de moeite niet gegeven ze na te gaan, maar die 
„uitvoeren van Zwitserland zijn hoogst aanzienlijk. Het is 
„reeds lang geleden dat ik dat land — zoo rijk aan heerlijke 
„natuurtooneelen, zoo arm aan hulpmiddelen voor eene krach-
„tige nijverheid — voor het eerst bezocht met het doel om 
„het geheim op te sporen dat er bestond om zooveel te kun-
„nen doen op het gebied der nijverheid. Wel had men mij 
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„gesproken van de goedkoope beweegkracht en van de lage 
„ai-beidsloonen, maar ik begreep niet dat deze beide factoren 
„voldoende waren. En wat vond ik? ja water als beweeg-
„kraeht, maar toch op veel plaatsen gebrekkig als de wind, 
„omdat er niet alijd water in overvloed was, en waar de 
„waterkracht voldoende was, wogen de voordeelen niet op 
„tegen de hooge vrachten van en naar de haven; het arbeids-
„loon niet lager dan hier te lande. Wat was het geheim? 
„eene bevolking in het noord-oostelijk gedeelte van het land, 
„die veel kennis en volharding paarde aan ondernemingsgeest. 
„Toen reeds uitmuntend middelbaar onderwijs. Die scholen 
„leverden den fabrikanten de stof voor hunne vertegenwoor-
„digers in verre gewesten. Bijna geen familie van den mid-
„denstand of zij had een of meer familieleden in den vreemde. 
„De nijverheid had hare vertegenwoordigers uit eigen boezem 
„op de plaatsen van comsumtie, daardoor werd de fabrikant 
„uitmuntend bediend en goed ingelicht omtrent de behoeften 
„en den smaak der volkeren, waarmede handel gedreven werd." 

„Er waren tusschcn de Zwitsersche bergen, fabrieken met 
„honderden arbeiders die goede zaken deden op Java en 
„Sumatra, terwijl diezelfde tak van nijverheid hier te lande 
„kwijnde niettegenstaande het hooge beschermende regt, toen 

„I2V2 percent." 
„Gij begrijpt. Mijnheer de Voorzitter, dat ik, van toen 

„af, van het beschermend stelsel, dat mij nooit aangetrokken 
",had, geheel afkecrig werd. Sedert heb ik, in Twenthe 
„vooral, door daad en woord mij een tegenstander van be-
„schermendc maatregelen betoond en het is heden niet voor 
„het eerst dat mijn gewestgcnooten van mij vernemen, hoe 
„ik denk over het beginsel der wet die hier nu wordt be-
„sproken." 

„Behalve de door mij vermelde voorbeelden zijn er nog 
„een groot aantal op te noemen van zaken, die bij opheffing 
„van bescherming niet alleen niet zijn achteruitgegaan, maar 
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„die zelfs in bloei zijn toegenomen, trots de verschrikkelijke 
".voorspellingen der protectionistische fabrikanten. Ik stip 
".slechts aan, uit vrees te uitvoerig te worden." 

Engelands landbouw heeft nooit meer gebloeid of heeft 
eerst zijne ontwikkeling gehad sedert Cobden's streven en 

".Peei's maatregelen om de beschermende bepalingen af te 

„schaffen." 
De nijverheid te Maastricht zou, volgens zeggen vanden 

heer Regout te gronde gaan bij gelegenheid van eene tariefs-

"herziening en nu verklaart dezelfde heer Regout - de 
"grootste industrieel in Nederland, gelijk hij zich noemt -
".dat hij tegen de concurrentie der vreemde industrie opge-

..wassen is." - 1 1 1 , 1 + 
Tilburg heeft eene bloeijende nijverheid, die, ik heb het 

persoonlijk onderzocht, voornamelijk hare vlugt gekregen 
"heeft sedert de hooge beschermende regten zijn vermmderd.' 

De papierfabrieken - toen de afschaffmg van het verbod 
van den uitvoer van lompen werd voorgesteld, en later de 

"vermindering van de invoerregten van papier, regende het 
"adressen en nu werken vele fabrieken voor het buitenland. 
" D C zeevisscherij zou volgens de adressen bij de afschaffing 
"der premien, te niet gaan en wat zien wij nu: m elk ver-
"slag over den staat onzer zeevissclierijen, vooruitgang, bloei 

— bijna elke bladzijde wijst er op." 
Het fonds tot aanmoediging of ondersteuning van de na

tionale nijverheid uit den goeden ouden tijd, heeft veel 

"fabrieken in liet leven geroepen, manr ik ken verscheidene 

."voorbeelden van mislukking, terwijl de zaak den Staat nog 

„al wat gekost heeft." 
„Deze voorbeelden zouden te vermeerderen zijn, maar ik 

„acht ze voldoende." 
Zoo kan ieder onzer in zijn naaste omgeving, m zyne 

woonplaats in het klein, het nadeelige van het stelsel van 
".bescherming waarnemen. Weet gij, Mijnlieer de Voor-
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zitter waar de slechtste en armste landbouwers wonen? 
"Oaarwaar de pachten het laagst zijn. Eiet omdat de grond 
"er slecht is, maar omdat de pacht te laag is. Nergens kan 
"men zich daarvan beter overtuigen dan in de nabyheid 
"mijner woonplaats en ik twijfel niet of men zal het ook 
"elders hebben opgemerkt. Zij die in den handel en m de 
' nijverheidsondernemingen het best slagen, zijn m den regel 
"degenen die met veel moeite en zorgen hebben te kampen 
Igehad. Vlijt, volharding en kennis, dat zij de leus!" 
"* Vero-unt mij nu nog een woord te spreken over de ge-
„schiedenis der katoennijverheid, met welke ik meer van 
',nabij bekend ben en die mij na aan het hart hgt." 
" „De fabrieken die voor de consumtie van dit land werken, 

zijn bepaald m bloei toegenomen, naarmate de beschermmg, 
"door verlaging van ons tarief, is weggenomen, terwijl die 
"welke voor onze O. I. bezittingen werken, zoover ik kan 
"beoordeelen, in den laatsten tijd. niettegenstaande vermm-
"dering der beschermende regten sedert 1865, niet zijn ach-
"teruitge^aan. Wel heeft de katoennijverheid voor eemge 
"jaren bange tijden gekend, maar die waren algemeen zoo-
'we l in Engeland, als Duitschland, Zwitserland enz. en wat 
"een feit is, sedert de Handelmaatschappij, die een tijd lang 
"verpligt was ten gevolge van een geheim contract (dat was 
",nog in dien goeden ouden tijd van de geheimen) voor 11 
"miUioen gulden Nederlandsche manufacturen 's jaars te 
"koopen, of renteloos voorschotten op uitzendingen van lijn-
"waden naar Indie gaf, de katoennijverheid niet meer be-
"schermt, heeft deze een grootere vlugt genomen. Men zal 
"dit feit ontkennen, of aan andere oorzaken toeschrijven 
''hetgeen ik de gevolgen van dit feit noem. Voor mij is de 
„zaak duidelijk en klaar." 

„Het groote nadeel van bescherming is dat de fabrikant 
alléén oogen heeft voor de beschermde markt, terwijl daar 

"dikwijls veel meer concurrentie is (tusschen de beschermden 
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„onderling) dan op een onbeschermde markt het geval is, 
„maar men is daar dan niet te huis en men ziet tegen de 
„bezwaren op die men eerst ondervindt, vooral als men zoo 
„doortrokken is van het begrip dat men met andere volkeren 
„toch niet concurreeren kan." 

„Ik heb er de ondervinding in mijn eigen zaken van op-
„gedaan. Het is een van de vele ware woorden die Thorbecke 
„gesproken heeft dat ik hier wensch te herhalen:" 

„ „mededinging leidt tot verdubbeling van kracht" " 
>,en ik voeg er bij: de mensch kan, als hij moet, meer dan 
„hij gelooft te kunnen." 

„Zoo is dan Mijnheer de Voorzitter, op grond van het een 
„en ander, dat ik zoo vrij was der Vergadering te herinneren 
„(want er is niets nieuws bij) mijne overtuiging gevestigd, 
„dat eene beschermde nijverheid niet zoo gezond is als zij 
„zijn kan, en dat het nuttig is, dat de bescherming ophoude; 
„daarenboven, werkt ze als bescherming, dan is ze onregt-
„vaardig voor den consument en mag dus niet blijven bestaan, ", 

„en werkt ze niet als bescherming, zoo als ik geloof dat bij | 
„eene flinke nijverheid, die ik onze katoen-nijverheid reeds '̂  
„meen te kunnen noemen, het geval is, dan doet zij denij-
„verheid zelve kwaad en dan is ook hare opheffing eene | 

„weldaad." 
„Maar ben ik een voorstander van afschaffing, de schaduw- '̂  

„zijde van het ontwerp kan ik niet met stilzwijgen voorbij- ' 
„gaan; ik had gaarne gezien dat de Regeering had toegegeven f1 
„aan den wensch van zoo velen en zoo ik meen aan een i! 
„billijk verlangen, om de 6 percent differentieel regt die er 
.„nu nog is, niet in één slag, maar met een overgangstijdperk 
„af te schaffen, dan was de afschaffing zonder scAoA; tot stand 
„gekomen, nu is dat misschien niet het geval, ook niet als i 
„de 6 percent niet als bescherming meer werkt. Het is niet I 
„te ontkennen dat er veel waarheid ligt in het duidelijk be-
„toog dat voorkomt in een boekje van een Twentsch indus-
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„behandelt. Het beginsel der wet had er niet onder behoeven 
„te lijden als men de bescherming teïkenjare had verminderd. 
„Dan had A& fabrikant den tijd gehad om zich voor te be-
„reiden voor andere markten te werken, want dat gaat zoo 
„gemakkelijk niet en vooral niet spoedig." 

„En als de Minister zegt: de industrie is gewaarschuwd, 
„dan zou ik antwoorden: maar waarom de maat niet vol 
„gemeten als uw beginsel er niet onder lijdt? Had deze 
„Kamer het regt van amendement, ik zou mij sterk maken 
„u te overtuigen dat de wet verbeterd wierd door het op-
„nemen eener bepaling die de gewenschte hervorming zonder 
„schol, tot stand bragt. Het spijt mij daarom dat ik nu 
„geplaatst ben in dit alternatief: óf de hardheid te laten 
„bestaan, óf de wet te verwerpen. Maar wat het zwaarste 
„is moet het zwaarste wegen. Deze grief is mij niet groot 
„genoeg om daarom zooveel goeds in de waagschaal te stel-
„len. Had ik meer grieven; was bijv. het tarief gebleven 
„zoo als het aanvankelijk was ingediend, waarbij bepaald 
„was een invoerregt van 10 percent op de meeste artikelen, 
„ik zou niet tot de aanneming hebben kunnen medewerken, 
„want in mijn oog zijn hooge regten even verderfelijk als 
„beschermende en alléén voordeelig voor den smokkelaar." 

„De Vergadering vergeve het mij dat ik langer dan haar 
„misschien lief was bij deze punten heb stil gestaan en toch 
„moet ik nog eenige oogenblikken van hare aandacht vragen, 
„om naar mijne zwakke krachten een middel aan de hand 
„te doen om eene kwaal, die bij ons bestaat, te verbeteren. 

„Br is geen land in de wereld dat beter gelegen is dan 
„het onze voor den handel en ik voeg er bij, wat men er 
„ook van zeggen moge, ook voor de nijverheid. Ophetplat-
„teland is nog eene groote en ijverige bevolking, die alleen 
„van den landbouw niet behoorlijk leven kan. Ook de ka-
„pitalen ontbreken niet, daarenboven die worden meer en 
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„meev cosmopolitiseh. Maar wat ons voornamelijk ontbreekt, 
„dat zijn de connexien met de verre gewesten. Behalve in 
„onze Oost-Indische Bezittingen zijn er geen Nederlanders in 
„Azië of Amerika. Overal vindt men Duitschers, Zwitsers 
„en Bngelschen. Wij worden dus minder goed of duurder 
„bediend dan andere handeldrijvende volkeren." 

„Dat kan anders worden en dat moet anders worden. Het 
„beter onderwijs dat meer en meer tot alle standen der 
„maatschappij doordringt zal ons bruikbare jongelui leveren. 
„Handelaren en fabrikanten moeten zorgen voor opleiding 
„in de fabriek en op het kantoor en daarna voor filiaalkanto-
„ren in Oost en West." 

„Ik kan de verzoeking niet >veerstaan eenige regelen voor 
„te lezen uit een geschrift getiteld: Beschouwingen over het 
„Athenaeum Illustre, te Amsterdam, dat zoo geheel mijn 
„gevoelen uitdrukt beter dan ik het zeggen kan, voor eenige 
,.jaren te Amsterdam uitgekomen, waarin de schrijver onder 
„anderen zegt: 

,, „Het zijn juist de vooruitstrevende krachten der niet-hezittende 
„ „Maase die onophoudelijk moeten vervangen dezulken die reeds tot 
„ „het bezit gekomen zijn. Het is onrcgtvaardig aan onze rijke 
,, „lieden te verwijten dat zij hun aanzienlijk kapitaal niet aan 
„ „den handel toevertrouwen; maar wie zijn die repraesentan-
„ „ten van dien handel en waar is de handel die kapitaal mist? 
„„Is er een van Amsterdams duizende jongelingen uit de niet-
„ „bezittende klasse gevestigd aan de Oost-, Middellandsche-
„ „of Zwarte zee, in TSfoord-, Centraal- of Zuid-Amerika, Aracan 
„ „of China. Zijn deze landen, althans het litoraal, niet door 
„„Duitschers, meestal van Bremen en Hamburg, en door En-
„ „gelschen, als het ware bevolkt ? Vragen wij onder anderen 
,, „onzen reeders, of niet bijna al hunne correspondenten in de 
„ „Chinesche wateren, Duitschers zijn?" 

„en verder: 
„ „De kracht der beide magtige handelssteden Hamburg en 
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„ „Bremen is juist daarin gelegen, dat zij door de geheele 
„„wereld met hun kinderen, met hare eigene burgers in be-
„ „trekking staan. Daarop alleen is werkelijke handel, ruil-
„ „handel, dat is import op export gebaseerd, mogelijk. Dit 
„ „wordt ook reeds bevestigd door onzen handel van en op 
„ „Java; tot dusverre zijn het nog betrekkingen dikwijls tus-
„ „schen leden van dezelfde familie, meestal tusschen vrienden 
„ „en landgenooten." 

„eindelijk: 
„ „in onzen tijd van een algemeenen wedloop wordt meer dan 

„ „een gewone ondernemingsgeest vereischt, om buiten de 
„ „grenzen van zijn geboorteland vaste en voordeelige handels-
„ „relatien aan te knoopen. Jonge lieden uit rijken huize zijn 
„„daarom minder ondernemend, omdat zij den prikkel missen 
„ „van de zucht om door het bezit onafhankelijk te worden. 
„„Dit ligt, in de menschelijke natuur en, hoewel het vrij al-
„ „gemeen geschiedt, is het echter onregtvaardig onze Heeren-
„ „en Keizersgrachten vadsigheid en gebrek aan ondernemings-
„ „geest aan te tijgen; zij zijn niet minder ondernemend en 
„ „belangstellend dan de rijke lieden van andere natiën. In-
„ „tegendeel, dikwijls interesseeren zij zich bij ondernemingen, 
„„van welke zij vooraf weten dat zij onvruchtbaar zullen zijn. 
„ „Onze krachten echter moeten wij onophoudelijk recruteren 
„„uit andere stadsbuurten, daar woont het contingent, daar 
„„is nog eene generatie die, gelijk de dichter zegt: 

„ „Hinaus muss in's feindliehe Leben, 
„„Muss wirken und streben, 
„ „Und pflanzen und schaffen, 
„„Erlisten, erraffen, 
„ „Muss wetten und wagen 
„ „das Glück zu erjagen." 

„ „De Voorzienigheid heeft ons dien weg aangewezen; de 
, „zoo groote bevolking van Amsterdam heeft achter zich 
'„ „niets en vóór zich alles — de overzeesche wereld!" 
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Hetgeen hier te lezen staat, heeft niet alleen betrekking 

„op de bevolking van Amsterdam^ maar ook op die van andere 

„steden en dorpen van ons land." 
Wii moeten volgen het voorbeeld van Hamburg en Zwit

serland. Reeds heeft Rotterdcm de baan gebroken. Bedrieg 
"ik mii niet dan wordt daar een belangrijke handel op Afrika 
"gedreven met eigen opgeleide agenten. Ook daar is eene 
"d recte stoombootvaart op Amerika geopend Vervolgen 
"wii dien weg met volharding, dan, ik twijfel er niet aan, 
" J l e n ook zij die nu nog de vreemde mededingmg duchten 
„later de voordeelen waardeeren die efc mij nu van de afschaf

fing der bescherming voorstel. 
" De Regering doe ook, bij het verwijderen van het laatste 

bdwerk der bescherming in Indie het hare en neme het 
"initiatief tot afschaffing van onbillijke lasten die nog op de 
"nijverheid drukken. Men kan geen nieuwe machmes m 
"zin fabriek invoeren of de fiscus legt er eene belasting op; 
" o k zal bij eene herziening van het Nederlandsch tanef 
'.nuttig kunnen zijn de opheffing van regten op arUkelen die 

de Nederlandsche nijverheid uit den vreemde trekt^ 
" Na het medegedeelde kan ik omtrent de afschaffing dei 

dlfferentiëele uitvoerregten kort zijn; hetgeen ten aanzien der 
"invoerregten op de Nederlandsche nijverheid toepasselijk is, 
„geldt te^ aanzien van de uitvoerregten voor den Nederland-
; ; L e n handel. Met het behoud van een matig regtvoorde 

schatkist kan ik mij vereenigen. 
" T e n slotte. Mijnheer de Voorzitter. In het Vei-sag wordt 

g f l g d . daarom moet Nederland voorgaan? Waarop de 
i L i s t i te regt heeft g e a n t w o o ^ w , z , n . ^ ^ ^ 

Engeland is ons voorgegaan. En ik voe„ «i uj 
wii dan a^d achteraankomen? en zeg een fransch schnjvei na: 

' „ L e s petites nations doivent être grandes par leurs 

^ " ü a a Ï o o r boezemt men ontzag en eerbied in aan de grootere 
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„volkeren en dat is geen te verwerpen voordeel in den tijd 

waarin wij leven." 
" De Twentsche Vereeniging tot bevordering van Nijver
heid en Handel had reeds vroeger haar gevoelen uitgespro
ken in een adres aan den Minister van Koloniën onder dag-
teekening van 16 October 1870, opgemaakt ten gevolge van 
een besluit van de algemeene vergadering der leden en zegt 

o. a. het volgende: , , , «• 
Wat het behoud van bescherming door het heffen van 

dlfferentiëele rechten aangaat, wordt ten sterkste het be-
" L e l voorgestaan, dat algeheele afschaffing van dit stel-
1 e l , zoowel voor in- als uitvoer, bij de aanstaande herzie-
"ning^op den voorgrond worde gesteld. Door de gezonde 
'lecolomische begrippen van onzen tijd v-oordeeld, als e ^ 

kunstmatigen toestand in het leven roepend, die de vrije 
"ontwikkehng en daardoor den duurzamen bloei van handel 
len nijverheid in den weg staat, past dit systeem nietmeer 

in het'handelsstelsel van Nederland. 
' Sommigen voorspelden echter den ondergang van de Nede -
landsche Icatoennijverheid en welke zijn ^^ gevolgen geweest 

Ik mag wijzen op hetgeen in het verslag - n ^e K ^ ^ -
van Koophandel en Fabrieken te Enschede over 1884, blz. 4, 
voorkomt, wat reeds een belangrijken vóóruitgang aantoont: 

In het bijzonder moeten wij de aandacht vestigen op het 
"gunstige verschijnsel van de toeneming van den uitvoer 
'"onzer katoenfabrikaten naar het buitenland Daa.- toch 
"concurreert onze nijverheid op de vrije wereldmarkt tegen 
"de zoo krachtige Engelsche katoen-industrie met geheel 
„gelijke wapenen." *) 
- ^ T ^ l heeft een lid van de 2e Kamer der Staten-Generaal de heer 

Bahlmaun in de zitting van 15 Nov. 1882 een opsom.n.ng gedaan v n 

J w s i n ' 'wento die hadden geliquideerd, ten ge.olge. zoo h , meende 

: ; e n achteruitgang der katoennüverheid, . a a r ^̂ ^ ƒ . -aa rd .gde^ se^^^^^ 

verkeerd ingel.cht te zî n geweest. v,ant de bquxdat. van die fahnekeu 
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Wat Hengelo betreft, werd daar vóór de geheele afschaffing 
der protectie in 1869 en 1870 f 240.000 k f 250.000 jaarlijks 
aan arbeidsloon in de bontweverijen betaald. In het jaar 
1886 is, blijkens het verslag der Kamer van Koophandel en 
Fabrieken f 454.304 arbeidsloon uitbetaald in die weverijen. 

Niettegenstaande of ten gevolge van de hooge protectie, 
die de producten der nijverheid in Indië genoten, was onze 
industrie langen tijd eenzijdig gebleven. Men legde zich, 
zooals ik vroeger reeds opmerkte, niet toe op de moeilijkste 
zaken, die meer winst opleverden, nadat de moeilijkheden 
waren overwonnen, maar op de gewone eenvoudige arti
kelen die het gemakkelijkst waren; de betere en fljnei-e 
soorten liet men aan de Engelsche en Zwitsersche industrie 
over. Hier M^crkte ook als oorzaak, dat onze kooplieden 
niet hielpen, omdat zij — op eeue enkele uitzondering na 
— geen kennis hadden van manufacturen. Daardoor waagde 
men zich niet aan de verschillende soorten, maar bepaalde 
zich tot eenige stapelartikelen, als: calicots, maddapollams 
en dergelijke. 

De fabrikanten hadden nog niet het besef dat zij belang 
hebben bij de opleiding van jongelieden, die hen in Indië 
konden vertegenwoordigen en op de hoogte brengen van de 
behoeften der consumenten. Voor het binnenlandsch debiet 
bepaalde men zich tot slechts weinig soorten van manufac
turen; veel meer dan nu, werden Belgische en Engelsche 
goederen ingevoerd. Ook in dit opzicht heeft de Twentsche 
katoen-industrie zich eerst in de laatste jaren meer ontwik
keld, ten gevolge van de groote concurrentie. 

De statistiek van de tegenwoordige fabrieken in Twente 
heb ik uit vertrouwbare bronnen geput, gedeeltelijk uit de 

had, misschien op een enkele uitzondering na, reeds vóór 1874, dtcs vóór 

de geheele afschaffing der differentieete rechten in N.-Indië^ plaats gehad. 

Als njen uit dat feit iets wilde bewijzen zou het juist het tegendeel zijn 

van hetgeen de heer Bahiniann meende. 
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verslagen vaa de Kamers van Koophandel en Fabrieken en 
voor een gedeelte van de fabrikanten zelven, die ik daarvoor 
bij deze openlijk mijn' dank betuig. Ik laat die hier volgen: 

1887. 

STOOMSPINNERIJEN. 
Etabl. Spindels. 

Stad & Ambt Almelo 1 29000 
Enschede & Lonneker 8 108000 
Hengelo 1 36000 
Oldenzaal 1 21000 *) 
Borne _ J _ 10000 

12 204000 

STOOMWEVERIJEN. 
Etabl. Looma. 

Stad & Ambt Almelo 6 2900 
Borne 2 450 
Delden 2 270 
Enschede & Lonneker 17 5112 
Goor & Wierden 2 456 
Haaksbergen 1 300 
Hengelo 3 1169 
Hellendoorn & Nijverdal 1 1210 
Oldenzaal 2 1090 
Vriezenveen 1 250 

37 13207 

Ik moet nog in het bijzonder melding maken van de 
stoomspinnerij te Oldenzaal, in vorenstaande statistiek opge
nomen, die gebouwd is door de eigenaren van eene voor 
een paar jaar afgebrande spinnerij; deze bevatte 23000spin
dels, terwijl de nieuw gebouwde is ingericht om te kunnen 

*) Deze is het vorige jaar in werking gekomen en kan 35000 spindels 

bevatten, 
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bevatten 35000 spindels, waarvan aanvankelijk 21000 in wer
king zijn gebracht. Ik maak er opzettelijk melding van, 
omdat te Almelo voor eenige jaren 2 spinnerijen zijn afge
brand waarvoor geen anderen in de plaats zijn gekomen, 
zoodat het publiek den indruk kon krijgen alsof spinnerijen 
geen rekening geven. De pas te Oldenzaal gebouwde fabriek, 
de fraaiste van dien aard in ons land, zou niet gebouwd 
zijn als de eigenaren meenden daarmede geen rekening te 
kunnen maken. Mijn beste wenschen voor het welslagen 
zijn hun van harte toegebracht! Er behoort moed toe om 
zulk een fabriek, waarmede een groot kapitaal gemoeid is, 
te bouwen. 

Daarenboven vinden wij nu, waarvan meest alle na 1872 

zijn opgericht: 
Te Almelo. Bene ververij, wasscherij en appreteei'derij 

van kleederen, gordijnen enz. met 283 arbei
ders en beambten. 

Verder is aan eenige weverijen een ver
verij verbonden voor stukgoederen. 

Voorts een wattenfabriek, groote stoom-
bierbrouwerij, houtzagerij, bleekerij voor bin-
nenlandsch fabrikaat, damast weverij, stoom-
kapokfabriek en reparatiefabriek. 

Te Borne. Een fabriek voor het maken en repareeren 
van stoommachines met gieterij en ketel-
makerij. 

Te Enschede en 

Lonnéker. Eenige stoomververijen en drukkerijen van 

stukgoed. 
Eene machinefabriek en gieterij. 
Eenige stoomsteenbakkerijen, stoomsmede-

rijen en reparatiefabrieken. 
Eene machinale riet- en kammenmakerij 

(weversgereedschappen). 



81 

Te Goor. 

Te Haaksbergen. 
Te Hengelo. 

Te Nijverdal. 

Te Oldenzaal. 

Te Rijssen. 

Te Vriezenveen 

Ben stoomfabriek van vischnetten die, zoo 
ik meen, in bloeienden toestand verkeert. 

Eene kistenmakerij door stoom gedreven. 
Eene stoombleekerij met appreteerderij en 

pi. m. 130 arbeiders, die steeds volop werk 
heeft en ruime dividenden aan haar aandeel
houders uitdeelt. 

Eene margarineboterfabriek. 
Twee ververijen en bleekerijen van stukgoed. 
Eene machinefabriek met gieterij en ketel-

makerij, waarin nagenoeg 400 arbeiders en be
ambten. Alle arbeiders zijn in de fabriek op
geleid. In 1887 is daar aan arbeidsloon uit
betaald circa f 200.000. 

Ben fabriek van stoomkranen, appendages 
voor stoomketels, tevens kopergieterij met 
80 werldieden en 10 beambten. Ook deze 
arbeiders zijn allen in de fabriek opgeleid. 

Eene houtdraaierij met 60 werklieden. 
Ben Beijersch stoombierbrouwerij. 
Bene stoombleekerij en appreteerderij als 

te Goor, die ook steeds volop werk heeft. 
Eene stoomververij. 

Tweejuteweverijen, mede doorstoom gedreven. 
Bene stoomhoutzagerij. 
Een steenbakkerij door stoom gedreven. 
Twee leerlooierijen. 
Een uitgebreide stoomspinnerij en weverij 

in jute, die met meer dan 1000 arbeiders werkt. 
Verder zijn er nog eenige kleinere weve

rijen en katoenververijen. 
is aan de stoomweverij hierboven genoemd 

een breierij van wollen en katoenen stoffen, 
op groote schaal, verbonden. 

6 
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Uit dat een en ander blijkt m. i., dat gedurende de laatste 
20 jaar een belangrijke vooruitgang, behalve in de katoen
nijverheid, ook in andere takken van nijverheid heeft plaats 
gevonden. Ik mag bepaaldelijk wijzen op dejutespinnerijen 
en w^everijen te Rijssen en Oldenzaal, met een aanzienlijk 
getal arbeiders; de macliinale ververij en wasscherij te Almelo 
voor een tiental jaren begonnen, een bloeiende zaak en een 
zegen voor Almelo*); drie ijzergieterijen en machinefabrieken 
te Borne, Hengelo en Enschede, die nimmer eenige protectie 
hebben genoten, omdat stoomwerktuigen en stoomketels hier 
te lande vrij van rechten kunnen vs^orden ingevoerd. Het 
is mij van nabij bekend, omdat ik een der eigenaren ben, 
dat een dezer (te Hengelo) in bloeienden toestand verkeert. 
In 1868 begonnen met een 120tal arbeiders en een 6tal be
ambten, heeft zij zich steeds kunnen uitbreiden. Die fabriek 
heeft niet alleen afzet hier te lande maar ook in het be
schermend Duitsehland en in Oost-Indië. 

Ik schat de arbeidsloonen en salarissen in het afgeloopen 
jaar in Twente betaald op pi. m. f 4.000.000, en ik weet 
zeker dat ik niet overdrijf. Ook dit bedrag heb ik gevonden 
deels in de verslagen van de Kamers van Koophandel en 
deels door opgaven van de fabrikanten, mij goedgunstig 
verstrekt. Het getal arbeiders, die in Twente in fabrieken 
werken, kan worden geschat op ruim 16000. 

Volgens het verslag van de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken te Enschede over het jaar 1886 is daar en in 
Lonneker gefabriceerd aan katoenen stoffen voor een waarde 
van f 8.676.000. Te Hengelo bedroeg dat toen f 3.214.000, 
tegen f 940.000 in 1867 f). 

*) Wekelijks wordt daar aan loon en salaris betaald circa f 2000, 
waarvan circa f 1200 aan 135 mannelijke werklieden en het overige aan 
148 meüjes. 

f) Sprenger van Eijk. Twente's katoennijverheid in 1867. Bldz. 7. 
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Toen Gijsbert Karel van Hogendorp zijn reis door Twente 
deed in 1819, rekende hij dat te Enschede werd gefabri
ceerd *) voor 1 millioen gulden per jaar en te Hengelo f) 
voor 3 tonnen gouds. 

Enschede, Lonneker en Hengelo, die aan elkander grenzen, 
hadden in 1867 een bevolking van pi. m. 20.000 zielen, nu 
pi. m. 31.000 zielen. 

In Twente bevonden zich, volgens de medegedeelde statistiek, 
in 1861: 10 stoomspinnerijen met 41.000 spillen; 
„ 1867: 18 „ „ 162.150 
thans: 12 „ „ 204.000 

in 1861: 13 stoomweverijen met 2.286 looms; 
„ 1867: 34 „ „ 7.960 „ 
thans: 37 „ „ 13.207 „ 

Hieruit blijkt, dat het aantal spinnerijen wel is waar 
afnam, maar het getal spillen vermeerderde; het aantal 
weverijen nam slechts met één toe, maar het aantal looms 
werd aanzienlijk uitgebreid. 

Men houde hierbij in het oog, dat de katoen-industrie in 
Twente sedert 1867 niet alleen vermeerderd is wat het getal 
spindels betreft (met 27 pCt.) en het aantal looms (met 66 
pCt.), maar (en ik vrees niet voor tegenspraak als ik dit beweer), 
dat de looms en de spindels veel meer produceeren dan 20 
jaar geleden, niettegenstaande het getal werkuren — toen 
gemiddeld 12 per dag — tot 10 verminderd is. 

Met hoeveel meer recht dan in 1867 bij de opening der 
„Beurs" te Hengelo, gelden thans van ons katoendistrict de 
woorden door onzen profetischen economist. Mr. S. Vissering, 
in zijne feestrede gesproken, als hij Twente beschrijft. 

„De straat- en kunstwegen, die de landstreek doorkruisen, 
„het kanaal van Almelo naar Zwolle, eindelijk de spoorbaan 

*) Zie Bldz. 153, Bijdragen, Ie deel. 

t) » .. 149. » Ie „ 
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„met hare vertakkingen, gansch Twente doorslingerende 
„(een droombeeld waarvan men voor dertig jaren de ver-
„wezenlijking eerst in eene volgende eeuw durfde hopen) — 
„ze waren één voor één reuzenschreden op den weg van 
„vooruitgang. En indien nu de vroegere geslachten uit hunne 
„graven konden verrijzen en aanschouwen, wat hier in één 
„menschenleeftijd tot stand gekomen is, zij zouden met ver-
„bazing vragen: wat tooverkracht heeft hier gewerkt om 
„deze groote dingen te doen? Doch wij weten beter; geene 
„bovennatuurlijke macht is hier werkzaam geweest, maar de 
„hand des menschen alleen, door energieken wil bestuurd, 
„door wetenschap geleid, heeft onder Gods zegen dit alles 
„gedaan. Dank zij de noeste vlijt der bevolking, die jaar 
„op jaar hare winsten oplegde en met oordeel gebruikte, 
„dank den kloeken zin van mannen, die de behoeften door-
„grondden en de middelen wisten te vinden, is Twente 
„geworden een sieraad des vaderlands, zijn zijne heiden en 
„moerassen in vruchtbare beemden herschapen, sieren flinke 
„hoeven en smaakvolle lusthuizen het landschap, zijn ge-
„huchten tot dorpen, dorpen tot steden aangewassen, zijn 
„paleizen voor den arbeid verrezen in de plaats van roof-
„nesten der edelen van den ouden tijd; en is de achterhoek 
„het middenpunt geworden van een der bloeiendste takken 
„van nijverheid, waar Nederland roem op draagt." 



m. 

„De meest ontwikkelde natuur wil 

„handelen en scheppen, niet lijdelijk 

„toezien; een sterke liefde wil zegen 

„aanbrengen en niet slechts zegen zien." 

GEOEGE ELIOT. 

Uit de voorafgaande feiten is, dunkt mij, gebleken dat de 
katoennijverheid in Twente geleidelijk is vooruitgegaan en 
dat naast die nijverheid fabrieken van anderen aard zijn 
verrezen, die nimmer eenige protectie hebben genoten. Wel 
is de handweverij nagenoeg vervallen en door stoomweverijen 
vervangen, maar, zulks was niet ten nadeele van de arbei
ders, zoowel volwassenen als kinderen. De fabrieken zijn 
over het algemeen ruim en luchtig; vele fabrikanten zorgen 
voor een behoorlijke ventilatie, verwijdering van stof en 
voor behoorlijke verwarming van alle lokalen in den winter. 
Veel echter blijft te dien aanzien nog te wenschen over en 
in vele fabrieken wordt nog te weinig voor het welzijn en 
de gezondheid der arbeiders gezorgd. 

Er wordt in den regel niet te lang gewerkt; bijna alge
meen is het maximum 10 werkuren per dag en dat van 
kinderen 1 of 2 uur minder, wegens het nader te vermel
den herhalingsonderwijs. Gaandeweg is de werktijd vermin
derd. Voor 25 jaar verdedigde ik op een vergadering te 
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Oldenzaal de stelling, dat een werktijd van 10 of 11 uur 
per dag ware te verkiezen boven een van 14 uur, zooals 
die algemeen bij de handwevers buiten de fabrieken en bij 
de weinige fabrieken die er toen waren, in zwang was. 

En nu is de meening bij de fabrikanten in Engeland en 
ook in Twente vrij algemeen, dat het in elk opzicht scha
delijk is langer dan 60 uur per week fabrieksarbeid te ver
richten. Ik verwacht weinig van een wet op den arbeid enz. 
en ben geen voorstander van veel wettelijke regeling op dat 
punt, maar verwacht veel meer van het gezond verstand der 
fabrikanten en der arbeiders. 

Als ik zie hoezeer men in dat opzicht gedurende de afge-
loopen 25 jaar is vooruitgegaan, dan twijfel ik niet aan de 
toekomst. Meer en meer zal het begrip tot zijn recht komen 
dat een fabrikant zijn zaak verbetert, naarmate hij meer 
doet tot verbetering van het lot der arbeiders, door het 
maken van inrichtingen die hen bij ziekte steunen en na een 
lang werkzaam leven waarborgen tegen armoede en gebrek. 
Zoo zal er meer en meer samenwerking ontstaan die ten 
goede komt aan de fabriek en aan de werklieden beide. 

De loonen der fabriekarbeiders in Twente zijn allengs ver
hoogd. Tot 1850 waren die van een wever *) van f3—f4 
per week; thans van f 6—f 10. Vroeger verdiende een 
zoogenaamde baas of meesterknecht f 4—f 5, nu f 8—f 12. 
Spinners, sterkers en dergelijke, die vlijtig zijn en goed werk 
leveren, f8—f 12 per week. Aankomende jongens en meisjes 
verdienen f 31/2—f 5V2 per week. 

Voor de fabrieken, waarvan ik mede-eigenaar ben, heb 
ik de onderstaande cijfers uit de boeken getrokken, loopende 
over een tijdvak van 23 jaar. 

*) De heer tlalbertsma sprak van 5 stuivers daags, dat is f 1.50 per 

week, en Hogendorp deelt inede, dat de middeuprijs der dagloonen te En

schede was 12 stuivers, dat is f 3.60 per week. 
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In de Bontweverij van C. T. Stork & Co. te Hengelo 

verdienden gemiddeld: 
een verver iQ 1865 f 4.50, in 1875 f 6.50, nu f 8.25. 

„ appreteer der „ 
„ vast timmerman „ 
„ sterker „ 
„ scheerder „ 

dito (ongeh. vrouwen) 
aandraaisters (ongeh. 

vrouwen of weduwen „ 
vouwsters (ongeh. vr.) „ 
bazen in de weverij „ 
pakkers „ 
haspelers (ongeh. vr.) 
spoelsters (kinderen) „ 
wevers » 

In de Machinefabriek van Gebr. Stork & Co. te Hengelo 
verdienden gemiddeld per week (buiten stukgeld): 
een ketelmaker in 1869 f 8.—, in 1876 f 9.50, nu f 11.50 

„ smid „ „ - 8.— 
„ modelmaker „ „ - 9.— 

voorslagers & sjouwers,, „ - 5 . — 
een draaier „ ,, - 7.— 

„ bankwerker „ „ - 7.— 
„ monteur „ „ - 8 . — 
„ vormer „ „ - 8.—. 

Het zoogenaamde stukgeld, dat elke drie maanden wordt 
afgerekend, bedraagt ook nog van f 0.50 tot f3.—per week. 
Ook in deze fabriek wordt niet langer dan 10 uur daags geweitt. 

Om te doen zien hoe groot verschil er bestaat tusschen 
de verdiensten van vlijtige en bekwame wevers en die van 
minder vlijtige en minder bekwame kan dienen de hier vol
gende staat over het laatste kwartaal, mede uit de boeken 
der firma C. T. Stork & Co. getrokken: 

SS 

-10.—, „ -11.80. 
„ - 1 0 . - , „-11.50. 

6.60, „ - 7.50. 
„ - 1 0 . - , „ -11.50. 
„ - 1 0 . - , „ -11.50. 
„ -10.50. „ - 1 3 . - . 
„ - 1 0 . - , „-11.50. 

ö 
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In de Twentsche BontM''everij, waarvan ik commissaris ben, 
komt men ten aanzien der loonen nagenoeg tot lietzelfde 
resultaat. 

De schaduwzijde van zooveel verdiensten bij jongens van 
onverstandige ot zwakke ouders — en deze zijn er ongeluk
kig maar al te veel — is, dat de jongens die meer dan het 
kostgeld, dat c». f SVg per week bedraagt, verdienen, het 
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ouderlijk huis verlaten en hetgeen zij boven het kostgeld 
krijgen dikwijls verkwisten. De fabrikanten hebben het eenigs-
zins in de macht dit kwaad te verminderen. In de Machine
fabriek te Hengelo is reeds voor eenige jaren met den vader 
van den jongen werkman in dier voege overeengekomen, dat 
hetgeen een minderjarige boven f5 verdient, niet uitbetaald 
wordt, maar blijft staan, tegen genot van 5 pet. rente 
per jaar. Er bestaat dan kans dat de jongen niet verdrinkt 
voordat hij water gezien heeft en niet huwt vóórdat hij 
meerderjarig is en hij kan dan een aardig sommetje rijk 
zijn. Deze maatregel ontmoette in den beginne nog al 
tegenstand, omdat men er in zag inbreuk op de vrijheid 
der ouders. Nu men er goede resultaten van begint te 
zien, zou geloof ik geen der ouders van de jonge arbeiders 
van de Machinefabriek te Hengelo den ouden toestand terug
verlangen. 

Dit voorbeeld is onlangs gevolgd door de Bontweverij der 
firma C. T. Stork & Co. en ieder die jonge werklieden in 
dienst heeft kan ik een dergelijken maatregel, in het belang 
der fabriek en der werklieden, ten zeerste aanbevelen. 

Hij die de Verslagen der Enquête-commissie gelezen heeft, 
zal opgemerkt hebben, hoe treurig het in dat opzicht gesteld 
is met de jeugdige arbeiders in sommige diamantslijperijen. 

En hoe is het nu met den zedelijken en socialen toestand 
der arbeiders-bevolking in Twente? Hebben de steeds stij
gende loonen meer welvaart gebracht ? Hebben de menschen 
betere woningen, worden ze beter gevoed en gekleed, zijn 
ze beter onderwezen dan vroeger? Voor zoover ik er over 
oordeelen kan, kunnen al deze vragen doorgaande bevestigend 
worden beantwoord. Met den toestand van vóór 50 jaar 
vergeleken, is het onderscheid in elk opzicht als dag en nacht; 
toen was er nog veel armoede en gebrek, nu bijna niets dan 
welvaart. Maar ook als men de vergelijking maakt met een 
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later tijdperk zal men steeds vooruitgang bespeuren. Ik ge
loof dat er weinig' streken in ons land zijn waar minder 
armoede is; in den regel vindt iemand, die werken wil en 
kan, er een goed bestaan. 

En hoevelen van de fabriekarbeiders, die oppassend en 
zuinig waren, zijn niet een sport hooger geklommen op de 
maatschappelijke ladder? Ieder die met Twentsche toestanden 
bekend is zal zich van de waarheid hiervan in zijn omgeving 
kunnen overtuigen. De vooruitgang daarin is vooral na 1872 
onmiskenbaar. Er zijn arbeiders-gezinnen die geregeld vleesch 
eten en de vele varkens en koeien die in de Twentsche 
fabriekplaatsen worden geslacht, geven blijk van het toene
mend gebruik van dat voedsel, in vergelijking met vroeger, 
door den arbeidersstand. Ik ben dikwijls getuige van het 
uitgaan van fabrieken te Hengelo en Oldenzaal en merk dan 
op (terwijl ik volstrekt geen reden heb er aan te twijfelen, 
dat het in andere fabrieksplaatsen in dat opzicht slechter 
gesteld is), hoe het uiterlijk der arbeiders vooruitgang aan
duidt en doet zien dat menschen en kinderen het goed 
hebben. Over het algemeen zien allen er gezond en vroolijk 
en geenszins uitgeput en overwerkt uit. 

Er wordt ook meer gespaard dan sommigen meenen; de 
woningen van fabriekarbeiders, voornamelijk te Hengelo en 
Enschede, zijn daarvan een doorslaand bewijs; de belangstel
lende lezer, die met mij een wandeling rondom Hengelo wil 
doen, zal verbaasd staan over zooveel nette woningen, die 
daar door gewone fabriekarbeiders zijn en nog steeds worden 
gebouwd, vooral gedurende de laatste 15 jaar. Van de arbei
ders der 2 fabrieken, van welke ik mede eigenaar ben, heb
ben er 93 eigen woningen, meest met een stuk grond er bij. 

Behalve dat de publieke spaarbanken en spaarkassen de 
bewijzen opleveren dat er gespaard wordt, is aan vele fabrie
ken een spaarkas verbonden. 

Een der voorname Twentsche fabrikanten verhaalde mij 
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onlangs, dat hetgeen zijn arbeiders hadden belegd bij zijn 
firma, op het oogenblik pi. m. f30.000.— bedroeg. Ook 
mijne firma kan wijzen op vele harer fabriekarbeiders, die 
aanhoudend sparen. 

Met het bevorderen der spaarzaamheid bevordert men 
veelal het bouwen van eigen woningen. Te Hengelo en 
misschien op andere plaatsen komt een zekere naijver bij de 
fabriekarbeiders om een woning te bouwen; geen nuttiger 
zaak dan deze. Heeft een arbeider f 400 è, f 500 gespaard 
waarvoor hij een stuk grond kan koopen, men leene hem 
het overige des noods tegen hypotheek en men zal zien hoe 
spoedig de schuld wordt afgelost; de geldschieter kan dan ook 
zorgen dat de woning aan de eischen der hygiene zooveel 
mogelijk beantwoordt. Als men zich daarvoor eenige moeite 
wil geven, kan men de gelden onder voorwaarden van ruime 
aflossing wel vinden. 

Ook wat de kleeding betreft is er een aanmerkelijke ver
betering waartenemen. Fabriekarbeiders in lompen gehuld 
zijn in Twente niet te vinden. In de verschillende fabrieks-
plaatsen kan ieder zich bij het aan- en uitgaan der fabrieken 
overtuigen, dat de arbeiders goed gekleed zijn; ik spreek niet 
van de Zon- en Feestdagen; dan zijn velen dikwijls niet van 
Heeren en Dames te onderscheiden; dat is eene overdrijving 
die afkeurenswaard is. 

Goede inrichtingen vooral zijn de aan sommige fabrieken 
verbonden scholen voor nuttige handwerken voor de jeugdige 
fabriekarbeidsters. 

De meeste fabrikanten stellen hunne jonge arbeiders in de 
gelegenheid om kosteloos, gedurende den gewonen werktijd 
1 of 2 uur per dag herhalingsonderwijs te erlangen. Te 
Enschede hebben de fabrikanten gezamenlijk eene fabrieks
school die gezien mag worden; terwijl verscheidene hunner 
op andere plaatsen op de een of andere wijze afzonderlijk 
voor voortgezet lager onderwijs zorgen. 

http://op.de


92 

Aan de Machinefabriek te Hengelo is daarenboven een 
teekenschool verbonden, waarin een 70 a 80tal jonge werk
lieden twee maal per week telkens twee uur teekenles ont
vangen in 4 klassen. 

Ben zegen voor de fabrieksbevolking is de maatregel, die 
het eerst te Enschede is genomen, en sedert te Hengelo, 
Oldenzaal en op andere plaatsen gevolgd, die namelijk: dat 
geen kinderen aan het werk worden gezet, die niet behoor
lijk kunnen lezen schrijven en rekenen; dit dwingi de ouders 
om te zorgen dat de kinderen geregeld tot hun 12 ot 13 
jaar de school bezoeken. 

Volksbibliotheken en de meer gezellige woning, waar, 
dank de goedkoope petroleum, 's avonds goed licht brandt, 
werken krachtig mede tot beschaving. Ook is er haast geen 
arbeiderswoning zonder bloemen voor de ramen, wel een 
bewijs van eenig schoonheidsgevoel. Voorts vindt men op 
de meeste plaatsen goed ingerichte Ziekenfondsen, waaruit 
doctor en apotheker worden betaald en de werkman Vs. Vs 
of ^4 van zijn gewone weekloon of een vaste som krijgt, 
gedurende zijn ziekte. Te Enschede bestaat één Algemeen 
Ziekenfonds waaraan ook is verbonden een uitkeering bij 
invaliditeit of op den ouden dag, terwijl op de andere plaat
sen bij de meeste fabrieken dergelijke inrichtingen, op kleiner 
schaal natuurlijk, maar toch ook goed ingericht, bestaan. 

Weduwen- en Weezenfondsen, pensioen-inrichtingen zijn 
nog uitzonderingen, maar ik twijfelniet of de voorbeelden die 
er zijn, zullen gaandeweg navolging vinden. Het besef toch 
dringt meer en meer door, dat het belang en het welzijn 
der werklieden ook het belang is van de fabriek; de beste 
fabrieken zullen die zijn en meer en meer worden, waar het 
belang en de welvaart van de arbeiders in het oog gehouden 

worden. 
Van hetgeen in Twente is gedaan ten nutte der arbeiders

bevolking kan men niet spreken zonder, in de eerste plaats, 
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hulde te brengen aan de schoone gedachte en de vorstelijke 
gift van een der voornaamste Industrieelen waarop Twente 
terecht trotsch is, van wijlen Hendrik Jan van Heek. 

Zoo nederig en eenvoudig als hij was, zoo helder was zijn 
hoofd en zoo warm zijn hart! hij schonk aan de arbeiders
bevolking van Enschede een Park met bloemen, heesters en 
vijvers, dat voornamelijk 's Zondags een lustoord en uit-
spanningsplaats is voor de talrijke fabrieksbevolking van 
Enschede, en dat zij als haar eigendom beschouwt; zoolang 
Enschede bestaat zal van Heek onsterfelijk zijn! 

Er kan nog veel door de fabrikanten worden gedaan in 
het zedelijk en stoffelijk belang der arbeiders met het gevolg 
dat de industrie er tevens door gebaat wordt. 

Het is m. i. een wanbegrip, dat de fabrikant een tegen
strijdig belang heeft met zijn arbeiders en daarom noemt 
men dikwijls philantropie, wat niets anders is dan het wel 
begrepen belang der fabrikanten. Ik ben overtuigd, dat 
degenen die het meest doen om het zedelijk en stoffelijk 
belang hunner arbeiders te leeren kennen en te bevorderen , 
op den duur ook de beste zaken doen. De kracht eener 
eenigszins uitgebreide industrieele zaak bestaat, behalve in 
eene goede leiding, in vlijtige, oppassende arbeiders. Daarom 
zou ik het zoo nuttig vinden dat in elke fabrieksplaats eene 
Vereeniging gevormd werd, waar men op gezette tijden 
debatteerde, niet over het belang van den fabrikant alleen, 
ook niet over het belang van den arbeider uitsluitend, maar 
over het gemeenschappelijk belang van beide. Men neme 
de proef en men zal verrassende uitkomsten verkrijgen! 

Ik noem eenige onderwerpen die elk afzonderlijk een ge-
heelen avond in beslag kunnen nemen, als daar zijn: 

het regelen van den kinderarbeid, 
het maximum werkuren per week, 
het al of niet wenschelijke van het werken van getrouwde 

vrouwen in de fabriek, 
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het onderwijs voor de fabriekskinderen, 
„ „ in de gymnastiek voor hen, 
„ „ in nuttige handwerken voor meisjes, 

de wijze van uitbetalen der loonen b.v. welke dag is de 
meest geschikte, 

het nemen van maatregelen om verkwisting der jonge fa
briekarbeiders tegen te gaan, (Men zou het ook kunnen 
noemen bescherming van jonge arbeiders tegenover on
verstandige ouders), 

het in het leven roepen in elke uitgebreide fabriek van 
een Raad van arbeiders, die nu en dan bijeenkomt met 
een der chefs van de fabriek om gemeenschappelijke 
belangen te bespreken; daardoor kan veel kwaad voor
komen, veel goeds bevorderd worden. 

bevordering van spaarzaamheid, 
ziekenfondsen, 
pensioenfondsen, 

de opleiding van fabriekarbeiders, 
bespreking van het nut van leesbibliotheken, 

• „ „ „ „ „ uitspanningslokalen, 
„ „ „ „ „ spelen in de open lucht, 
„ „ premien voor veel en goed werk en deze 

gedeeltelijk te bestemmen voor levensver
zekering, weduwen- en weezenfondsen, 
pensioen en dergelijke, 

„ „ het nut van coöperatieve winkelvereeni-

gingen, 
en soortgelijke onderwerpen meer. 
Zijn hierbij niet bereikbare idealen ? ik werk niet uit maar 

stip slechts aan. Het is zoo nuttig voor jeugdige fabrikanten 
om zich te oefenen in het debatteeren, maar men is dikwijls 
verlegen om onderwerpen van practischen aard; men neme 
voor elk onderwerp één avond en men zal voldaan huis
waarts keeren! 
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Er is nog een rijk onderwerp van bespreking voor jeugdige 
fabrikanten, dat de ouderen verzuimd hebben in toepassing 
te brengen, namelijk of het niet wenschelijk is dat elke 
jongeling die in de zaak zijns vaders wenscht te komen een 
reis doe naar een der verre landen waar voor onze industrie 
wat te doen is. 

De Rijken waar het protectiestelsel wordt gehuldigd als 
Duitschland, Frankrijk, Oostenrijk, België, Zwitserland, 
maken zich daardoor ongeschikt om voor export te werken. 
Wij hebben te dien aanzien dus alleen te rekenen met 
Engeland en er bestaat geen enkele reden, als wij onze 
fabrieken inrichten zooals het behoort, waarom wij in de 
meeste takken van industrie niet met Engeland zouden kun
nen concurreeren. 

Het is waar, Engeland heeft een machtige industrie, maar 
ook een groot nadeel dat wij niet behoeven te hebben als 
wij niet willen, dat is het gebrek aan samenwerking tusschen 
fabrikanten en werklieden. 

Over het algemeen staan de fabrikanten en de werklieden 
in Engeland als partijen tegenover elkander, wat ik zou 
wenschen te voorkomen door maatregelen als reeds door 
fabrikanten in Twente genomen en die nog kunnen vermeer
derd worden. Ik ben overtuigd dat wij op meer markten 
zelfs in Engelsch-Indie kunnen concurreeren in verschillende 
artikelen, onder ééne voorwaarde, dat men daar Neder
landers vestige die hier -hunne opleiding hebben genoten, 
echte Nederlanders waarin wat handelsgeest zit en die een 
paar vreemde talen goed kennen. 

Onze fabrieken van katoen en wol, van aardewerk en glas, 
van kaarsen en machineriën *), onze handel in boter, kaas, 
bier, gedistilleerd en likeuren, zullen zeker slagen, als men 

*) Fabrieken van zon- en regen-schermen, die elders, b.v. te Hamburg 

bestaan, zouden evengoed hier te lande kunnen gevestigd worden. 
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in gindsche gewesten maav goede vertegenwoordigers heeft, 
behoorlijk toegerust met" kennis van de artikelen die ze 
moeten verkoopen en in staat om den fabrikant en koopman 
hier behoorlijk voor te lichten omtrent smaak en behoeften 
der ingezetenen van de vreemde gewesten. Er is voor ons 
nog veel meer te doen dan men denkt, mits de zaak op 
de rechte wijze wordt aangevat en men eenige volharding 
bezit. Zonder deze brengt men niets tot stand. Men moet 
zich door den slechten uitslag van eerste pi'oefnemingen niet 
laten ontmoedigen; de eerste zendingen naar eene voor ons 
onbekende markt vallen in den regel ongunstig uit; dat is 
de ondervinding van allen die een nieuwe markt voor de 
producten hunner Nijverheid ooit hebben veroverd. 

Het is wenschelijk dat elk fabrikant die voor verre gewesten 
fabriceert, nu en dan een jongmensch (die wat energie en 
taalkennis heett) opleidt, met het oog om hem op een kan
toor ginds een plaats te bezorgen. Zij die dat tot dusver 
hebben gedaan hadden er geen berouw van. Als ook onze 
kooplieden op gelijke wijze handelen en het voorbeeld van 
Engeland en van Hamburg volgen, zullen de vruchten in 
den schoot vallen. 

Br is geen haven van eenig belang in Noord- en Zuid-
Amerika, Azië, Australië of men vindt er Engelschen en 
Dnitschers. Waarom kunnen onze fabrieken met de geheele 
wereld concurreeren op Java, Sumatra, Celebes, waar de 
vreemde goederen sedert 1874 geen hooger rechten betalen 
dan wij, waarom doen wij zaken met Afrika en waarom 
niet met Zuid-Amerika, Australië en China? Zou het niet 
zijn omdat wij in eerstgenoemde landen eigen landgenooten 
vinden, die wij niet hebben in die andere landen? Geeft 
dat geen stof tot nadenken ? Moet dat niet de oogen openen ? 

Laten zij, die ons land gaarne met hooge rechten zouden 
willen begiftigen, ten einde vreemde fabrikaten te weren, 
hun oogen eens verder wenden en doen wat sommige katoen-
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fabrikanten hebben gedaan, namelijk verbindingen aanknoo-
pen in verre gewesten; ik twijfel' niet of zij zouden na 
korter of langer tijd tot den vrijhandel bekeerd zijn! Is het 
gemakzucht of gebrek aan ondernemingsgeest? Of beide 
misschien? Maar als de zaken dan minder goed gaan, moet 
men dan de schuld niet bij zich zelven, in plaats van bij de 
Wetgeving, zoeken?! Kunnen wij niet concurreeren met 
andere natiën? Deze vraag wordt dikwijls gedaan, zonder 
dat er een afdoend antwoord op kan worden gegeven; men 
kan evengoed vragen: waarom kunnen wij niet concurreeren? 

Er wordt wel eens beweerd dat de concurrentie gemak
kelijker is voltehouden, naarmate de arbeidsloonen lager zijn. 
Engeland is met die bewering in tegenspraak. Green land 
waar de loonen hooger zijn en geen land waar de industrie 
tot hooger bloei gekomen is. 

Elke industrie heeft geruimen tijd noodig om zich te vesti
gen; waar zij eens gevestigd is, is zij sterk; alle hulpmid
delen komen geleidelijk tot stand, aan alle behoeften wordt 
voldaan en er vestigt zich een markt voor de geproduceerde 
artikelen. Waar verkoopers zijn komen de koopers. Hengelo 
levert een sterk bewijs hiervan. Vroeger waren de Zwitsers 
onze concurrenten in Indie in de gekleurde stoffen, welke 
aldaar worden vervaardigd; maar nadat wij de protectie in 
Indie hebben afgeschaft, bemerkt men niet veel meer van die 
concurrentie. 

Mogelijk heeft daar ook toe bijgedragen de invoering der 
hoogere rechten in Zwitserland zelf. Reeds besprak ik dit 
onderwerp in de vorige bladzijden, maar men kan er niet 
te sterk op wijzen. Meer en meey vervalt de tusschenhand 
— groothandel genoemd — en die fabrieken welke de beste 
connection hebben, zoo dicht mogelijk bij de consumenten, 
zullen de beste zaken doen. Wat is dan ook natuurlijker dan 
dat men zijn kapitalen toevertrouwt aan degenen, met wie 
men de meest intime relaties heeft of onderhoudt? 

7 
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Ik heb mij niet opzettelijk tot taak gesteld in dit geschrift 
de voordeelen van het vrijhandelstelsel tegenover de protectie 
te bepleiten, maar getracht aan te toonen, dat de ervaring 
niet in strijd is met de wetenschap. Mij dunkt, de mede
gedeelde feiten kunnen den onpartijdigen lezer doen zien, 
dat de Twentsche industrie van lieverlede krachtiger ge
worden is, dat de loonen gestegen zijn na de vermindering 
der protectie; terwijl na de geheele opheffing van elk be" 
schermend recht in Indië, na 1874, de vooruitgang der 
Twentsche industrie het grootst is geweest. Niemand, die 
onbevangen en met de Twentsche toestanden bekend is zal 
het, geloof ik, tegenspreken. 

Hetzelfde verschijnsel neemt men te Tilburg waar. Wat 
was Tilburg vóór 1862 toen de hooge rechten op wollen 
stoffen werden afgeschaft en wat na dien tijd? De meeste 
der daar nu bestaande fabrieken zijn na 1862 opgericht of 
in sterke mate uitgebreid. Wie zich daarvan wil overtuigen 
trachte een statistiek te krijgen van toen en nu. 

De heer G. Pollet, een der voorname fabrikanten aldaar, 
is in de N. Tilb. Ct. van 20 Nov. 1887 tegen de protectio
nistische beweringen van het Verslag van 93 Tilburgsche 
firma's opgekomen in een zakelijk artikel. *) In het daar 

*} De heer Pollet schrijft onder anderen: 

..De drie groote flanelfabriekon, die nu als mode'etablisse-

„inenten kunnen gelden, werden echter na 1862 opgericht; *) en terwijl 

„deze laatste, onder het vrijhandelssysleeni, zich al meer en meer uitbreidden 

„en in hun fabrikaat sterk vooruitgingen, hebben de twee eerste, als het 

„ware kinderen der protectie, opgehouden te bestaan. 

„Wat nu het fabrikaat buxskiü aangaat, werd in Tilburg voor 1862 slechts 

„hoogstens, door een vijftal fabrieken, een kleine hoeveelheid zwart laken, 

„tricot, coteline en satijn gemaakt; het eigenlijke buxskin werd als toen in 

„het geheel nog niet vervaardigd Slechts in de jaren 1864 en latar zijn cenige 

*; Slechts een dezer drie heeft een paar jaar protectie gekend, maar toen was zy 
nog zeer klein. 
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medegedeelde vond ik de volkomen bevestiging van hetgeen 
ik te Tilburg gezien heb, eerst in 1857 en daarna, ongeveer 
10 jaar later. * 

„jonge lieden dit vak in Verners, Aken enz. gaan aanleeren, hebben daarna 
„alhier fabrieken opgericht en tot hunne eer zij hier gezegd, dat zij in 
„hunne ondernemingen uitmuntend geelaagd zijn." 

Verder: 

„Hoe Let met de werkzaamheden gesteld was in de jaren 1857 en 1858? 

„daarvan weet ik zelf nog mede te spreken, als zijnde toen in de fabriek 

„gekomen: dat waren ongelukkige jaren voor Tilburg en voornamelijk voor 

„den werkman. Velen zullen zich met mij nog zeer goed herinneren 

„dat er in dien winter, op den Heuvel, erwtensoep werd gekookt voor de 

„armen en dat er door verschillende fabrikanten aan hunne werklieden, 

„welke met groote huisgezinnen gezegend waren, bons voor deze soep werden 

„uitgereikt ten einde cte mensclen niet te iatea verhongeren. Men zal 

„misschien denken dat ik overdrijf; vo'strekt niet, nog sterker: het is als 

„toen gebeurd, dat i!oor scliamele arme werklieden des avonds in sti'te de 

„schillen der aardappelen bij hunne Lunn van den mesthoop werden ge-

„haald, niet om hun varkon te voed'u, — want zoo rijk waren ze niet — 

„maar om die te kook en en daarvan voor l.un gezin een avondmaal te be-

„reiden. Ik zoude nog veel ujeer kunntn vertellen van dien zoo gezegendenr"? 

„tijd, maar gmoeg: dit waren jaren van protectie, waarover eene zoo sterke 

„loftede wordt ge'iouden in het \erslag, bij het antwoord op de tweede vraag." 

Vervolgens: 

„Welnn, liebben wij in al de vrijhandelsjaren van af 1862 tot nu in 1887 
„Z')o iets, of zelfs maar iets wat daar eenigszins op gelijkt, beleefd? Is er 
„in al dien tijd één slecht jaar voor Tilburg geweest? Integendeel, de 
„fabrikanten hebben veel geld verd end ẑij laten het genoeg zien,) het loon 
„van den arbeider is ongeveer verdubbeld, en wat men ook bewere, van de 
„z g. malaise heeft Tilburg ze^r weinig hinder gehad. 

„En nu op het oogenblik ? Wel, als men des avonds zoo eens door Tilburg 
„wandelt, dan ziet men bijua alle fabrieken werken tot acht a negen ure; 
„sommige zelfs tot tien, en dat van af des morgens vroeg; eenige beginnen 
„om zes uur andere zoodra het licht wordt. Uitzonderingen zijn het waar 
„men niet tot acht uur arbeidt. 

„Indien zoo gewerkt wordt, moet dan toch veel geproduceerd en ook veel 
„arbeidsloon uitbetaald worden. 

„Of denkt men soms dat de fabrikanten hunne machines voor hun ge-

file:///erslag


100 

Opmerkelijk is het, dat te Almelo de katoenindustrie 
minder bloeiend is dan te Hengelo en Enschede. Daar zijn 
fabrieken afgebrand en niet weder opgebouwd; daar zijn de 
loonen lager; daar wordt weinig gedaan tot ontwikkeling 
van de arbeiders; daar zijn zelfs geen goed georganiseerde 
ziekenfondsen; dit een en ander is bekend, maar ook weet 
men dat de fabrikanten te Almelo in tegenstelling van die 
te Hengelo, Enschede, Goor en Oldenzaal, de protectie zijn 
toegedaan. 

Zou tusschen een en ander ook verband bestaan? 
Vrijhandelaren hebben, geloof ik, meer moed en meer 

vertrouwen in de toekomst, dan zij die hulp van den Staat 
verwachten. Om alleen Enschede en Hengelo te noemen, 
daar zijn de fabrieken meer uitgebreid dan te Almelo, 

„noegen laten draaien? neen waarlijk, daarvoor zijn zij te praktisch: zoo 

„gek zijn ze niet. 
„Hier zou ik den lezer willen voorstellen, den werkman, voornamelijk 

„den oudere, eeus af te vragen of hij die zoo bewierookte protectiejaren, 

„waarover hierboven sprake was, nog zou terugwenschen ! ! !" 
En eindelijk: 
„Ik vermeen nu genoegzaam aangetoond te hebben, dat het verslag der 

„Tilburgsche wol-industrie op vele punten onjuist, en over het geheel zeer 

„onvolledig is. 
„Waarvoor dan op bescherming aangedrongen, nu geheel Tilburg, niet 

„alleen met groote tevredenheid, maar ook met trots kan terugzien op de 

",vervlogen vijf en twintig jaren, waarin proefondervindelijk gebleken is, 

",dat het vrijhandelssysteern, niet slechts voor den fabrikant, maar ook voor 

",den arbeider, ja voor geheel Tilburg een goed resultaat heeft opgeleverd? 

„Is het misschien om hier of daar een sukkelenden achterlijken fabrikant 

„op de been te houden; of is het te doen om de exportfabriekaten duurder 

,"te maken? Want let wel, heeren fabrikanten exporteurs, indien men met 

Iprotectie begint, dan moeten niet alleen uwe fabrikaten, maar ook die, 

i'welke gij voor uwe producten noodig hebt, beschermd worden; en wat de 

Iheeren protection!sten ook aanvoeren, uwe voortbrengselen moeten als 

„dan noodzakelijk duurder worden en zoodoende op de vrije vreemde markten 

„ten achter staan." 
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daardoor was er meer vraag naar arbeiders en stegen de 

Iconen, die te Almelo stationair bleven. *) 
Dit punt wil ik liever niet verder uitwerken. Op bladz. 

66 en volg. kan men mijn gevoelen dienaangaande vinden 
en in de latere 15 jaren, sedert ik die rede uitsprak, ben ik 
niet van meening veranderd. Integendeel, door hetgeen ik 
gezien en ondervonden heb, ben ik meer en meer overtuigd 
geworden van de waarheid, dat voor ons land de invoering 
van protectie een der grootste rampen zou zijn, die ons volk 
kon treffen. En ik doe een beroep op mijn mede-industriëelen 
in Twente of het niet waar is, dat bijna alle voorname firma's 
den vrijen handel zijn toegedaan? 

Er is nog een zaak die den bloei der ondernemingen in 
hooge mate kan bevorderen, door namelijk op de eene of 
andere wijze aan arbeiders, zoowel als aan bazen, kantoor
bedienden, reizigers enz. aandeel te geven in de winst, 
die overblijft, als de eigenaren een behoorlijke rente en 
de directie een behoorlijk salaris hebben genoten. De zaak 
wordt dan door allen meer beschouwd als een eigen zaak 
en de toewijding van velen zal den bloei daarvan bevor
derlijk zijn. Mij dunkt dit vraagstuk eischt de aandacht 
van allen, die geroepen zijn aan het hoofd van industrieele 
ondernemingen te staan. De industrieel die, naar den aard 
van zijn bedrijf, de tevredenheid van allen die aan de zaak 
verbonden zijn, weet te bevorderen, zal een gelukkig leven 
hebben en niet de slechtste zaken doen; dit is althans mijn 
vaste overtuiging. Of is niet een der grootste krachten eener 
industrie die veel handen eischt, een geschikte en fatsoenlijke 
arbeiders-bevolking en een personeel, dat hart heeft voor de 

*) Het vorenstaande was reeds geschreven, toen de werkstaking in de 

fabrieken der firma's Gebr. Scholten & Co. en H. & B. Scholten te Almelo 

een aanvang nam. 
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zaak? Naarmate men meer doet voor het stoffelijk en zedelijk 
welzijn der arbeiders, naar die mate kan men ook hooger 
eisch stellen voor vlijt, orde en gedrag. 

Alvorens te besluiten wensch ik nog eens te doen uitko
men waaraan naar mijne meening Twente zijn bloei hoofd
zakelijk te danken heeft? Niet aan zijn natuurlijke hulp
middelen, want die waren er niet of al thans slechts in geringe 
mate, maar aan de vlijt en volharding van vele zijner be
woners. Gelukkig het land of de streek waar menschen 
gevonden worden met energie. In elk dorp of stad in Twente 
vindt men een of meer burgers die, zonder kapitaal begonnen, 
een fabriek hebben gevestigd, aanvankelijk klein in omvang, 
maar die zij door spaarzaamheid en Averkzaamheid allengs 
hebben uitgebreid, strevende naar het ideaal, om iets te 
worden of iets tot stand te brengen. Naarmate hun kapitaal 
werd vergroot, naar die mate nam ook hun ijver en onder
nemingsgeest toe. 

Mij zijn haast geen voorbeelden bekend van Twentsche 
fabrikanten die hun zaken over deden om te gaan rentenieren. 
Slaagde de eene onderneming, dan werd een andere op touw 
gezet en zoo werden kleine fabrieken groot. Goede voor
beelden werken nuttig op het jongere geslacht en zoo ont
wikkelen zich steeds nieuwe krachten, die de zaken verbeteren 
en uitbreiden. Zoo lang dat duurt behoeft er geen vrees te 
bestaan voor wezenlijke acliteruitgang. Malaise heeft men 
hier evengoed gekend als elders en, zoolang de wereld be
staat, zullen er van tijd tot tijd zoogenaamde slechte tijden 
zijn; maar geen nood als de energie niet uitdooft; dan ver
oudert de fabriek niet, maar blijft door verbeteringen op de 
hoogte van de nieuw opgerichte fabrieken. Een verouderde 
fabriek moet bij de tegenwoordige groote concurrentie te 
niet gaan, nu de strijd om het bestaan hoe langer hoe 
heviger wordt. Men zoekt het soms in delage arbeidsloonen, 
maar men zal beter slagen als men de beste werktuigen en 
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gereedschappen bezigt, waarmede de arbeiders meer en beter 
kunnen voortbrengen. 

Ik ben aan het einde van de taak die ik op mij genomen 
heb. Mocht ik met het medegedeelde eenig nut kunnen 
stichten; mocht ik bovenal voor het goede dat nog te ver
richten is, eenig enthousiasme — zonder hetwelk volgens 
het gezegde van een beroemd landgenoot *) nooit iets groots 
tot stand gekomen is — hebben gewekt bij mijn jeugdige 
vrienden en kennissen, zoo zal ik mij ruimschoots beloond 
achten voor de moeite die ik mij met de samenstelling van 
dit geschrift heb getroost! 

') Tiiorbecke. 
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