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Woord vooraf 

 
Het ontstaan van deze tekst heeft langer geduurd dan het tijdvak dat erin 
wordt bestreken. Gelukkig voor het oordeel over mijn productiviteit moet 
daaraan echter meteen worden toegevoegd, dat het werk aan dit onderzoek 
de meeste tijd heeft stilgelegen. Het oorspronkelijke plan voor deze tekst 
was eind jaren ’70 erop gericht deel te zijn van een door vier studenten 
geschiedenis1 te schrijven ‘postdoctorale scriptie’ over 
arbeidsverhoudingen in de Twentse textielindustrie in de periode 1931-
1950. Arbeidsverhoudingen, waarbij het accent nog sterk lag op de 
loononderhandelingen en de relatie tussen vakbonden en ondernemers. In 
de loop van de tijd werd duidelijk, dat de vraagstelling breder moest 
worden getrokken dan alleen het verhaal van de onderhandelingstafel en 
de achterbannen daaromheen. Met het verschuiven van dit perspectief 
verschoven tegelijkertijd de verwachtingen. Het plan van de in onderling 
overleg te schrijven tekst kwam onder druk te staan, en daarmee ook de 
onderlinge verhoudingen. Het voorgenomen ‘Twente-boek’ zou niet meer 
verschijnen. 
 
Totdat in 2005 Nick Vos het initiatief nam een nieuwe start te maken. De 
spijt over het vruchteloze liggen van het reeds verzamelde materiaal was 
niet opgehouden te knagen. Het inzicht baande zich een weg, dat er op een 
andere basis, met een andere probleemstelling en met een breder 
bronnenbestand, perspectief was op succesvol onderzoek. Die andere 
basis was die van een proefschrift dat voor eigen rekening moest worden 
geschreven en dat met het onderzoek van fabrieksarchieven moest worden 
uitgebreid. De probleemstelling was niet langer gericht op de 
verhoudingen tussen vakbeweging en werkgeversorganisaties en hun 
achterbannen in één bepaalde bedrijfstak. De vraag naar het relatieve 
succes van de ene vakorganisatie boven de andere – succes in termen van 
resultaten aan de onderhandelingstafel én van aantrekkingskracht op de 
achterban – zou in het beste geval tot inzicht leiden van louter tactische 
aard. Hij zou weinig verklaren, en dat weinige nog via een omweg, over 
de nieuwe verhoudingen van na 1945, waarin een deel van het surplus uit 
de productie voortaan via de staat zou worden herverdeeld als een manier 
om gevaarlijke sociale crises te voorkomen. Aan die verklaring bij te 
dragen is mijn doel. 
 
Over de beperkingen, die aan onderzoek van zo tomeloze ambitie moeten 
worden gesteld, kom ik in de Vraagstelling te spreken. Hier moet worden 
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vermeld, dat achter het werk van deze omvang natuurlijk een grote groep 
mensen staat aan wie ik dank verschuldigd ben. In de eerste plaats 
degenen die aan de eerste fase hun bijdrage hebben geleverd: Jozef Vos en 
Eric Theloosen. Zij zullen nog slechts de vasthoudendheid herkennen in 
de aanpak van toen. Dan Nick Vos, wie het in onze onderlinge 
werkverdeling te beurt is gevallen de periode na mei 1945 uit te werken, 
en die voor mij een dankbaar klankbord is geweest. En al heb ik hem 
indertijd maar enkele keren gesproken, Ben Sijes is voor mij altijd een 
voorbeeld geweest van hoe je historisch onderzoek moet doen en van hoe 
je in het detail de structuur kunt laten zien. Zijn sporen zijn in heel mijn 
tekst terug te vinden. Vervolgens dank ik de beide promotoren, Marcel 
van der Linden en Erik Nijhof voor hun opmerkingen en hun 
betrokkenheid, en de talrijke mensen die in de lange aanloop naar deze 
tekst hebben geholpen met advies, met herinneringen of opgediept 
historisch materiaal of – onschatbaar bij uitgebreid archiefonderzoek – 
simpelweg met onderdak. Dank aan: Bert en Jel van Dijk, Ada van 
Spijker, Bart Schimmel, Wim en Leonie Zweekhorst voor het onderdak, 
dhr. H. van Eck, dhr. M. van der Heijden, dhr. A. van Hessen, dhr. B.J. 
van Spaendonck en mevr. B. van Vucht Tijssen voor hun persoonlijke 
herinneringen, de geïnterviewden van soms meer dan dertig jaar geleden 
voor hun medewerking, en tenslotte de talrijke professionele krachten in 
archieven, documentatieafdelingen en het museum Twentse Welle voor 
hun doeltreffende ondersteuning. Mijn dank gaat ook uit naar dhr. D. van 
den Wall Bake, die heeft gezorgd dat ik toegang kreeg tot het Berenschot-
archief. Bijzondere vermelding verdienen mijn broer Jan Kuys en Arie 
van der Marel, die mij in het laatste deel van het traject met raad en daad 
terzijde hebben gestaan. 
 
En wie heeft me er steeds aan herinnerd dat er ook buiten het 
onderzoekswerk een leven is: mijn vrouw Dinie. Daarvoor mijn grote 
dank, want het wijst op het betrekkelijke van dit onderzoek tegenover de 
zaken die er echt toe doen. Maar ondanks alles wat ervoor ingeleverd is, 
moet óók gezegd: wie van Dinie de ruimte krijgt om zijn punt te maken, 
diens ‘punt’ moet dan toch wel ergens de moeite waard zijn. 
 




