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1 Woord vooraf 
De eerste keer dat ik mij met de Twents-Gelderse textielindustrie in de jaren na de bevrijding 
heb beziggehouden, was voor mijn kandidaatsexamen dat ik in 1975 aan de Universiteit Nij-
megen heb afgerond. Mijn doctoraalscriptie was gewijd aan de stakingen in 1931/’32 in de tex-
tielindustrie, waarin is uitgevochten wie de crisis zou betalen. Dit onderzoek had als nevendoel-
stelling om deel uit te maken van een omvangrijk onderzoek naar de arbeidsverhoudingen in 
Twente in de periode 1930-1950 dat drie medestudenten en ikzelf wilden publiceren.1 De vier 
afstudeerscripties zijn in 1980/81 afgerond, het vervolg is om diverse redenen gestrand. Toch 
kijk ik met veel plezier terug op deze periode vanwege het onstuitbare optimisme waarmee wij 
destijds aan dat onderzoek zijn begonnen, ook al kreeg het vaak de trekken van een sisyfusar-
beid. Ik bedank Gerard Kuys, Jozes Vos en Eric Theloosen voor hun inzet in dat project.  
In die tijd hebben wij ondersteuning gekregen van en onderdak genoten bij vele mensen die ik 
op deze plaats graag alsnog wil bedanken: Bert en Jel van Dijk, Bart Schimmel, Ada van Spij-
ker, Tinie Pennings en Mia Ceelen, Wim en Leonie Zweekhorst. Ook aan de mensen die tijd 
hebben vrij gemaakt voor veelal langdurige interviews (zie Interviews), wil ik graag mijn dank 
betuigen: de kennis en ervaring van mensen die de onderzochte periode bewust hebben beleefd, 
is niet alleen van belang geweest om mijn kennis te vergroten, om meer te begrijpen van het 
productieproces en vooral ook van de productieverhoudingen, maar is ook voor mij persoonlijk 
zeer waardevol geweest. Het doorwerken van vele meters archief, boeken en tijdschriftartikelen 
is alleen mogelijk geweest dankzij de vele behulpzame medewerkers in diverse archieven en 
bibliotheken die ik heb mogen bezoeken. Zonder de anderen te kort te willen doen, wil ik speci-
aal N. Bakker van het Gemeentearchief Hengelo voor zijn hulp bedanken. 
 
In de jaren na mijn afstuderen ben ik de historiografie over “Twente” blijven volgen en hoewel 
deze inmiddels een indrukwekkende lijst publicaties omvat, heb ik in 2005 de stoute schoenen 
aangetrokken om alsnog mijn verhaal af te ronden en af te sluiten met een dissertatie. Dit in de 
overtuiging dat er nog nieuwe inzichten waren toe te voegen aan de reeds bestaande studies die 
voor de kennis van de sociale geschiedenis een zinvolle bijdrage zouden zijn. Een van mijn me-
destudenten uit Nijmegen, Gerard Kuys, is metgezel geweest op deze tocht, waarvan hij in 2010 
zijn deel succesvol heeft afgerond.2 Hij heeft aan dit project een grote inhoudelijke rijkdom toe-
gevoegd, aanmerkelijk meer dan de oorspronkelijke opzet kende, waardoor de analyse dieper is 
en veel sterker staat. Ik heb veel baat gehad bij zijn kennis en inzicht en wil hem daar graag 
voor bedanken.  
Ik dank mijn beide promotoren, Marcel van der Linden en Erik Nijhof, voor hun bereidheid mij 
tijdens dit onderzoek te begeleiden, mij “los” te laten in Twente en het alsmaar uitdijende ma-
nuscript te lezen en van nuttig commentaar te voorzien. 
 
Van mijn vrienden wil ik met name Jean, Cees, André en Hans bedanken die mij op hun geheel 
eigen wijze steeds hebben gestimuleerd. Jean, this here project has ended! Herman van Doorn 
heeft het manuscript doorgelezen en ik ben hem dankbaar voor zijn commentaar. Naast de 
vrienden die mij hebben gestimuleerd en geholpen, en die ik nog steeds tot mijn leven mag re-

                                                 
1 G.C.J. Kuys, J.L.M. Vos, H.J.A.M. Theloosen en mijzelf. 
2 G.C.J Kuys, De vrees voor wat niet kwam. Nieuwe arbeidsverhoudingen in Nederland 1935-1945, aan het voorbeeld van de 
Twentse textielindustrie, Amsterdam 2010. Diss. UvA. 
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kenen, zijn er dierbare mensen in mijn omgeving gestorven in de afgelopen jaren. Mijn schoon-
broer Wim in 2005, twee directe collega’s op mijn werk, Marieke en Ron, in 2008, mijn zus 
Annemieque in 2009 en mijn oudste broer Ton in 2010. 
 

Het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam ben ik erkentelijk voor de toestemming om drie 
foto’s van Van Heemskerck Düker in dit boek op te nemen; het betreft de omslagfoto en Af-
beelding 10 en Afbeelding 13. Afbeelding 1 is getekend door Dick van der Spek en eerder ver-
schenen in H. Bollen, P. Vroemen, Canadezen in actie. Nederland najaar ’44 – voorjaar’46, Warnsveld 
1994, blz. 99. Ik dank Dhr. Van der Spek hartelijk voor zijn toestemming de tekening in deze 
dissertatie op te nemen. Ook Afbeelding 6 is gepubliceerd in genoemd boek, op blz. 179. Deze 
tekening is in 1945 gemaakt door een mij onbekende Canadese militair, aan wie ik dus ook 
geen toestemming voor publicatie heb kunnen vragen. Afbeelding 4 is door mevr. J.H.M. 
Schut-Bruinsma beschikbaar gesteld voor publicatie in H. Bollen, H. Jansen, Het manneneiland. 
Kroniek van de gebeurtenissen in de Over-Betuwe van september 1944 tot juni 1945, Zutphen 1985, p. 
90. Mevr. M. Schut, dochter van de in 2008 overleden mevr. Schut-Bruinsma, heeft mij toe-
stemming verleend om deze foto hier opnieuw af te drukken. Ik dank haar hartelijk hiervoor. 
Natascha Peschke heeft het manuscript drukklaar gemaakt. Dit was, gezien de omvang, geen 
geringe klus die zij met veel enthousiasme en vakmanschap heeft geklaard. 
 

Voordat de lezer zich mag storten op de schier eindeloze hoeveelheid pagina’s van dit onder-
zoek, wil ik mijn vrouw Annelies en mijn zoon Jeroen bedanken; een oase van warmte en rust. 
Nu ik langzaam weer terugkeer naar een normaal gezinsleven, besef ik eens te meer hoeveel zij 
voor mij betekenen. 
 
Utrecht, mei 2011 




