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Archivalia J.A. Middelhuis

Ten Geleide

J.A. Middelhuis (1902-1978) = Toon Middelhuis
Johannes Antonius Middelhuis werd op 5 maart 1902 geboren te Haaksbergen als zoon van een metselaar op de
textielfabriek. Hij kwam in dienst van de stoomblekerij in Boekelo. Na het leiden van een spontane staking in 1919 haalde
de kapelaan hem over lid te worden van de Katholieke Textielarbeidersbond 'Sint Lambertus', afdeling Enschede. In 1929
werd hij gesalarieerd propagandist bij deze bond. In 1946 werd hij landelijk voorzitter van de Nederlandse Katholieke
Kleding- en Textielarbeidersbond 'Sint Lambertus' te Utrecht en in 1948 werd hij algemeen secretaris. Dit gebeurde op
voordracht van de voorzitter van de Katholieke Arbeidersbeweging (KAB), A.C. de Bruijn, die hij in 1952 als voorzitter
opvolgde. De Bruijn werd minister van Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO) in het tweede kabinet-Drees
(1952-1956). Beiden geloofden heilig in de PBO, een ideaal van harmonische klassensamenwerking dat echter geen
toekomst had. Middelhuis was van 1950 tot 1964 lid van de Sociaal Economische Raad (SER). Ook zat hij van 1955 tot
1969 voor de KVP in de Eerste Kamer.
Hij overleed op 12 november 1978 te Utrecht

Pagina 2/3



Archivalia J.A. Middelhuis

  
 0.Beeld en geluid.  

Bevat 1 stukken
  
 1.Stukken betreffende zijn werk in de arbeidersbeweging.  1919, 1921, 1932, 1941,

1963, z.j.
  
 2.Stukken betreffende de sociaal-economische politiek.  1959, z.j.
  
 3.Correspondentie met diverse personen en instellingen. Met bijlagen.  1929-1975
  
 4.Liederen gezongen bij verschillende gelegenheden. Met tekening en foto's als

bijlagen.  z.j.
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