
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Kunst, katoen en kastelen : J.H. van Heek (1873-1957)

Nijhof, W.

Publication date
2008

Link to publication

Citation for published version (APA):
Nijhof, W. (2008). Kunst, katoen en kastelen : J.H. van Heek (1873-1957). [, Universiteit van
Amsterdam]. Waanders.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/kunst-katoen-en-kastelen--jh-van-heek-18731957(5c3e0957-78c3-41ec-85d2-2800cceefd88).html


 27 

HOOFDSTUK 2 
 

Van boerderij naar fabriek 
 

Het geboortehuis van de Twentse textielindustrie was een boerenhutje, met muren van klei en 
gevlochten takken, vaak met een plat dak, weggedoken in het coulisselandschap aan 
schilderachtige landweggetjes omzoomd met houtwallen. Op het platteland sponnen en 
weefden in de achttiende eeuw de boeren. De reider kocht hun garens en weefsels op. De 
textielnijverheid – van een industrie was nog geen sprake –  stimuleerde de bevolkingsgroei in 
Twente, die gepaard ging met ingrijpende veranderingen in de economische en sociale 
omstandigheden. Het aanvankelijke resultaat was dat er steeds meer armoede heerste, doordat 
het inwonertal sneller groeide dan de textielproductie zich uitbreidde. Toen de textiel in 1750 
met grote problemen kreeg te maken, waren ellende en armoede dan ook niet te overzien.1 
 Vrijwel elke boerderij in Twente – vaak een hut, later vooral een Saksisch hallenhuis, 
het lös hoes waarin mensen en dieren samenwoonden – had een weefkamer, een vaak met wat 
planken afgeschoten hok in een hoek van het vertrek.2 Daar stond het solide eiken 
weefgetouw, de wever zat er achter, klaar om de spoel door de ‘ketten’ of schering te 
schieten. Zijn gereedschappen lagen of hingen onder handbereik, net als het 
brandewijnpulletje, want ‘zonder brandewijn kan de wever niet leven’. Ook een spinnewiel, 
een haspel en andere werktuigen voor de linnenbereiding vonden in de weefkamer een plek.3 
Sommige boerderijen – vooral in Oost-Twente – hadden ook een speciale spinhoek, een 
uitbouwtje aan de voorkant van het huis, de ‘achterheerd’.4  
 In de loop van de achttiende eeuw gingen uit Duitsland afkomstige reiders de 
textielnijverheid beheersen. Deze ontwikkeling had grote gevolgen voor de wevers. Om te 
beginnen werden ze steeds hechter verbonden aan een kapitalistische verhouding, waarin 
zelfstandige bedrijfsuitoefening werd aangetast en op termijn verloren ging. Aan het einde 
van de eeuw maakten snelle technische wijzigingen – als de spinning Jenny en de snelspoel – 
het werk veel intensiever. De beginnende concentratie in specifieke gebouwen werd vanaf het 
midden van de negentiende eeuw aanzienlijk versterkt door het gebruik van stoommachines. 
Daardoor verdwenen de laatste resten van de huisarbeid. De textielnijverheid werd voortaan 
fabrieksnijverheid, een ontwikkeling die tot verdergaande veranderingen zal leiden. 
 

 

Habakuk de Balker II, historie van katoen 

De in Enschede geboren dichter H.H. ter Balkt heeft als Habakuk de Balker II de historie van de 

katoen in zes coupletten verwoord: 

 

  Katoen 3  

 Spinnewiel dat de wol spon vond zijn weg 

 Naar de blinde zolder waar de muis tript; 

 Achter t uileoog; weefstoel, houten heuvel 

 Van marteling, rijst op, radbraakt de wever. 

 

 Bezegeld lot: uit vlas en katoen t bombazijn 

 De dracht van die eeuw, in schering en inslag  

 Op t weefgetouw gepind; schemer en blindheid 

 Gekocht, voor een handvol koper per etmaal 
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 Katoen, vervloekt jouw tirannie die boeren 

Uit hun akkers floot, fabrieken schiep 

Met knechtende machines; Ainsworth tegen- 

Pool van Blake: schietspoel je fetisj! 

 

Spotziek bolt de rook uit pijpen zich vrolijk 

Tot katoenpluizen, uitwaaierend over heide 

En oceaan, tot waar zij bij Amerika’s prairies 

De armzalige plukkers begroeten van de katoen. 

 

Na Edison en de stoom in lange ballingschap 

De fabrieken hoger gebouwd, bonter de rook. 

Hard melkt de hand van de katoenkoningen 

Spoelsters en wevers: zij zijn slechts vee. 

 

De steden dicht opeen. De heide krimpt ineen, 

Duister werd de rook, verwenst door de heide. 

Kookpot van weleer, rust in de weegbree. Zwart 

Besprong de schemering de uitgeputte wever. 5 

 

 
Er werden speciale machines ontwikkeld voor de voorbereidende werkzaamheden in de 
weverij, zoals het scheren, opbomen, rijgen of aandraaien en sterken. Voor deze machines 
werden nieuwe functies gecreëerd: opbomers, aandraaiers en sterkers. De ambachtelijke 
wever van vroeger was vertrokken, de nieuwe wevers verdienden die naam nauwelijks nog. 
Het weven, dus het vlechten van de draden, de inslag en de ketting, gebeurde machinaal. De 
wever hield slechts toezicht, zijn belangrijkste taken waren controle, correctie en onderhoud. 
Hij was de hele dag bezig met het knopen van gebroken draden, spoelen wisselen, poetsen en 
smeren. Daarnaast voerde hij kleine reparaties aan de machines uit. Voor de grotere reparaties 
kwam de getouwsteller in actie, een functie die was overgenomen uit de Engelse 
katoenfabrieken, waarvoor in het begin dan ook uitsluitend ervaren Engelse technici werden 
aangetrokken. De nieuwe techniek van het weven betekende voor de wever een nieuwe 
taakinhoud en werkorganisatie; de arbeid degradeerde door een grotere monotonie en een 
geringere autonomie.6 
 
Kiss of death 
Ook bij Van Heek & Co. wijzigden in de tweede helft van de negentiende eeuw de 
arbeidsomstandigheden. De werkbelasting van de wever was door de mechanisering steeds 
groter geworden. Daarvan getuigde een 31-jarige wever van dit bedrijf in 1890 tegenover de 
staatscommissie die de arbeidsomstandigheden van onder anderen Twentse textielarbeiders 
onderzocht:  

 
‘Vraag: Gij hebt gezegd dat gij op 9-jarige leeftijd op de fabriek zijt gekomen en dat tusschen 
het werken van voorheen en thans een groot verschil is. Wat bedoelt gij daarmede? Antwoord: 
Het loon is wel even hoog gebleven, maar de werkzaamheden zijn vermeerderd. Door de 
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nieuwe getouwen moet men meer stukken maken voor hetzelfde geld. Dus moet men meer 
werk doen.’ 7 

 
De belasting nam ook toe door andere factoren. Omdat de getouwen sneller liepen, moesten 
de spoelen vaker worden gewisseld. Bij het doorzuigen van het garen door het oog van de 
‘kissing pool’ kreeg de arbeider nog steeds veel stof naar binnen, de wevers noemden dat de 
‘kiss of death’. Het lawaai in de weefzalen was bovendien oorverdovend: de kletterende 
getouwen produceerden met gemak meer dan honderd decibel. Het was dan ook niet 
verwonderlijk dat veel wevers stokdoof werden. Naast stof en lawaai verpestten hitte en 
stoom de arbeidsomgeving. In de fabriekshallen werd gloeiend hete stoom ingeblazen om 
voor het weven van slecht garen de vochtigheidsgraad te verhogen. Een wever van Van Heek 
& Co. vertelde de staatscommissie:  
 

‘Vraag: Moet er wel eens stoom ingelaten worden tegen het breken van de draden? Antwoord: 
O ja. Dat dient wel voor het garen. Maar het is dan niet om uit te houden. Men staat dan soms 
den geheelen dag met sloffe kleren. Vraag: Hoe lang duurt ’s winters dat stoom inlaten? 
Antwoord: van ’s morgens zeven uur tot half twaalf, kwart voor twaalven. In juni heeft een 
persoon de fabriek bezocht – ik denk de inspecteur, toen is er dien dag geen stoom ingelaten. 
Den volgenden dag, toen de heer vertrokken was, kregen we weer terstond stoom.’8 
  

Er gebeurden in de fabrieken veel ongelukken door oneffen en vette vloeren, onbeschermde 
drijfwerken en –riemen en spoelen die nogal eens uit het getouw vlogen door de kracht 
waarmee de spoel door de sprong werd geslagen. Een stoomwever van Van Heek & Co. 
beweerde tegenover de staatscommissie dat hij wel acht of negen mensen kon aanwijzen die 
met een kunstoog liepen, nadat ze waren geraakt door een uitschietende spoel.  

Van oudsher kende de katoenindustrie lange werktijden. In 1883 duurde in een fabriek 
een winterwerkdag – ook voor kinderen – van half zes in de morgen tot half negen in de 
avond. In de zomer werd er van zes uur ’s ochtends tot zes, zeven of acht uur in de avond. 
gewerkt. Daarbinnen viel een middagpauze van één tot anderhalf uur, want Twente at warm 
tussen de middag. Op zaterdag stopten spillen en getouwen meestal een of twee uur eerder, 
dan was het tijd voor de wekelijkse schoonmaakbeurt van de machines, die soms ook op 
zondag werd uitgevoerd.9 
 
Vrouwen en kinderen  
Twentse vrouwen waren van oudsher gewend mee te werken op de boerderij. Naast hun 
huishoudelijke werk, de zorg voor man en kinderen, en het werk op het land en in de stal, 
sponnen ze het vlas tot linnen draden voor de wevers. Ze deden ook de lichtere klussen, zoals 
het haspelen, spoelen en het kammenrijgen. Ook bij de komst van de fabrieken bleven ze 
werken. In 1890 bleek dat ruim twaalf procent van de fabrieksarbeiders vrouwen waren, in 
1908 en 1909 was dat ruim dertig procent.10 Als de vrouwen de veertig naderden, verlieten ze 
meestal de fabriek om zich aan het gezin en het huishouden te wijden: dan waren de kinderen 
oud genoeg om in de fabriek mee te werken voor de gezinsinkomsten. 
 De Arbeidswet van 1889 beperkte de arbeid van vrouwen (en ook van kinderen). Ze 
mochten niet langer dan elf uur werken, en niet ‘s nachts en ook op zondag niet. Bovendien 
werden ze beschermd tegen gevaarlijk en ongezond werk.11 De Arbeidswet van 1911 bracht 
voor vrouwen en kinderen de arbeidsdag terug tot tien uur per dag, in een week mochten ze 



 30 

niet langer dan 58 uur werken. Acht jaar later werd de arbeidsduur verkort tot 8,5 uur per dag 
en 48 uur in een week.  

Kinderen werkten volop mee in de fabriek. In het productieproces was een aantal 
eenvoudige werkzaamheden namelijk zeer geschikt om door kinderhanden te worden 
uitgevoerd. In 1883 nog maakte de doopsgezinde predikant in Enschede, die veel fabrikanten 
onder zijn lidmaten telde, bezwaar tegen vermindering van kinderarbeid. Hij vreesde vooral 
‘dat gebrek en honger erger zouden treffen dan 12 uur fabrieksarbeid’.12 In 1890 vertelde een 
gepensioneerde arbeider de staatscommissie dat hij van zijn geboorte af had gesponnen.13 De 
kinderen in de fabrieken werden niet bijzonder zachtzinnig behandeld. Een arbeider 
herinnerde zich op hoge leeftijd nog dat hij als zevenjarige een klap om de oren kreeg telkens 
wanneer hij bij het opsteken van de pijpen voor de spinner mis stak, want dat betekende 
materiaalverlies en dus minder loon.14 Kinderen liepen als gevolg van de twaalfurige 
werkdagen en de arbeidsomstandigheden vaak naast vroege uitputting scrophulose op, die 
lymfeklieren doet zwellen en daarom ook de ‘klierziekte’ wordt genoemd.  
  

 
Een eeuwig herhaald motief 

Gerard van het Reve (1892-1977), vader van de schrijver Gerard Reve (1923-2006), was als 

Enschedees jongetje, een zoon van een vader en moeder die beide in de textiel hun brood 

verdienen, voorbestemd om na de lagere school in de fabriek te gaan werken. Hij beschreef zijn 

ervaringen in de weverij als twaalfjarige: ’……zie ik de honderden weefgetouwen, waartussen 

mensen staan als soldaten: allemaal present. Ik kan het einde van de weverij niet onderscheiden, 

zó groot is ze. Ik zie slechts de beweging der drijfriemen en hoe de mensen zich gereedmaken om 

in die warreling op te gaan. Nog even wachten ze tot het vereiste tempo is bereikt. Het is dan zo 

ver: de getouwen worden aangezet. Ik zet een van mijn getouwen in gang, een grote machine, 

honderdmaal sterker dan ik. Nog een getouw zet ik aan en vervolgens het derde. […] Het eigenlijke 

lawaai heeft nu ingezet, het houdt al maar aan, niet harder en niet zachter, wat slaap wekt. Het 

doffe, dreigende grommen der tandraderen vormt de ondertoon; het klikklakken van het riet, dat 

de draad van de inslag vastslaat, de slagstokken, die de spoelen tussen de draden der schering 

heen en weer doen schieten, maken de eigenlijke melodie. Het is een eeuwig herhaald motief, het 

kent geen aandacht en het doet de aandacht versuffen.’ 

Elke dag werkte Gerard van half zeven in de ochtend tot twaalf uur, zonder enige onderbreking. In 

de middagpauze was er net genoeg tijd om naar huis te gaan, hij verorberde snel de 

middagmaaltijd en dan weer vlug terug naar de fabriek. ‘Dan van half twee tot zeven uur: weer vijf 

en een half uur. Elf werkuren per dag.’15  

 

 
Nog in 1928, toen kinderen vanaf hun veertiende in de fabriek mochten werken, schreef het 
Twentsch Dagblad Tubantia: ‘Een der eerste verlokkingen tot kinderarbeid is voor den 
arbeider het meestal bescheiden loon van den volwassene, dat de eerste huwelijksjaren zeer 
zwaar maakt en waarin de opgroeiende kinderen verbetering kunnen aanbrengen. De korte 
oefentijd, die noodig is om in de productie wat te presteeren, maakt de kinderloonen hoog, de 
hoogste loonen worden soms reeds door jongens van 19 jaar gehaald.’  
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Foezelglaeskes in gelid 
Verhalen willen dat in de textiel stevig werd gedronken, favoriet was ‘foezel’, zoals in 
Twente goedkope jenever heet. Hendrik Jan van Heek had bepaald dat er in het Volkspark 
alleen maar bier mocht worden verkocht. Geen nieuw geluid overigens in Nederland, want in 
1863 sprak de Amsterdamse Kamer van Koophandel in haar verslag al de verwachting uit dat 
de bierbrouwerijen weer tot bloei zouden komen, en dat ‘het bier – goed, krachtig bier – de 
volksdrank mogt worden en den genever vervangen’.16 De jonge kapelaan Alfons Ariëns 
(1869-1928) vocht vanaf zijn komst naar Enschede in oktober 1886 tegen het 
alcoholmisbruik. In de biografie van Arïens schrijft Brom dat ‘s middags en ‘s avonds in de 
kroegen, ‘die als muizenvallen de fabriek omringden’, honderden volle ‘foezelglaeskes’ in het 
gelid wachtten op de werkers die ze in één teug achterover sloegen.17 Ariëns schreef over zijn 
ervaringen met het drankmisbruik in Enschede: 

 
‘Ik heb het drankmisbruik gezien in al zijn vormen. Ik heb het gezien bij de krachtige man van 
27 jaar, in een paar uur weggesmakt door het delirium, en bij de vader van 50 jaar, die in 
wanhoop een eind aan zijn leven maakte. Ik heb het gezien bij meisjes van twintig jaar, die 
naar een sanatorium moesten, en bij oude vrouwen, die naar een krankzinnigengesticht gingen. 
Ik heb ’s Maandagsmorgens gestaan bij een huismoeder, die in stomme smart neerzat voor 
haar gebroken huisraad, omdat de man ’s avonds tevoren met een bijl alles kort en klein had 
geslagen. En ik heb het anders gezien……De drank had bij allen zijn gewoon werk gedaan. 
De hersens waren geraakt.’18 

 
In zijn strijd tegen de alcohol richtte Ariëns zich het eerst op de vrouwen die naar zijn 

mening de ergste slachtoffers waren. Hij zag vaak hoe zij zich stiekem jenever inschonken uit 
koffiepotten; volgens hem dronken ze nog meer dan de mannen. Van hen verwachtte hij ook 
de meeste medewerking. Het drankmisbruik in Enschede kwam ook op de politieke agenda. 
In de gemeenteraad van 1895 werd geklaagd over de groeiende drankzucht. Er waren in de 
stad niet minder dan 75 slijters en bierbottelaars, die in één jaar meer dan 75.000 liter jenever 
verkochten; evenveel liters werden clandestien getapt, in een stadje van ruim twintigduizend 
inwoners. Dat zou betekenen dat er per hoofd van de bevolking alleen al ruim 7½ liter jenever 
per jaar werd gedronken. Het drankgebruik in Enschede was niet excessief, het stemde 
overeen met het landelijke beeld.19 De Enschedese textielfabrikanten – onder wie Gerrit Jan 
van Heek – besloten in 1895 gezamenlijk een bierbrouwerij te stichten, niet uit commerciële 
overwegingen, maar om te bereiken dat hun arbeiders minder jenever dronken. In 1896 werd 
de brouwerij van Beyersch Bier, de N.V. Enschedesche Bierbrouwerij geopend, bij het 
buitengoed ‘Het Nieuwlust’, ten noorden van de Roomweg. Het bier was te koop in de nu nog 
steeds bekende beugelflessen van Grolsch.20 De verhalen over het drankmisbruik in de 
negentiende eeuw zijn overigens misleidend. De drankconsumptie daalde landelijk namelijk 
tussen 1820/1830 en 1850; daarna was er tot 1880 een stijging waarneembaar, waarna eerst 
geleidelijk en daarna heel sterk een consumptiedaling doorzette tot ver in de twintigste 
eeuw.21  

 
 

Alfons Ariëns, voor zorg en vermaak 

Kapelaan Alfons Ariëns zette zich in Enschede dag en nacht in voor de belangen van de arbeiders in 

de textiel. Hij richtte niet alleen een vakorganisatie op, maar stichtte ook verenigingen en 
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gebouwen, voor zorg en vermaak. Op 7 januari 1889 opende hij het volkskoffiehuis, een 

toevluchtsoord voor daklozen, dat hij Vrede wilde noemen, maar De Volksvriend ging heten.22 In 

1891 kregen de katholieke arbeiders een eigen gebouw aan de Oldenzaalsestraat 158, het latere 

Tivoli. Dr. H.J.A.M. Schaepman, lid van de Tweede Kamer hield de feestrede, een mannenkoor 

voerde de cantate Strijd door Overwinning op.23 De katholieken kregen ook een eigen sociëteit en 

schouwburg: in 1902 werd het gebouw Concordia op de Markt geopend.24 Om de spaarzaamheid 

van de katholieke arbeider te bevorderen, nam Ariëns het initiatief voor de oprichting van de 

spaarbank Providentia, die in 1892 de eerste spaarders kon inschrijven.25 Op 15 september 1893 

richtte Ariëns de Leo Harmonie op, genoemd naar de sociaal voelende paus Leo XIII. Ariëns: ‘Ik 

heb ook al een orkest van twintig man. Het kost razend veel, maar de jongens spelen alleraardigst. 

Het houdt ze van een vroegtijdige verkering af en animeert het volksleven.’26 

 

 
Lage lonen, hoge winsten 
Betekende de mechanisering van de textielarbeid in Twente – en ook in de Achterhoek en 
Noord-Brabant – voor de meerderheid van de bevolking een vooruitgang of een 
achteruitgang? Natuurlijk, er kwam meer werk, arbeiders trokken vanuit vele omliggende 
streken naar de textielfabrieken, want daar was geld te verdienen, daar lag de toekomst. Maar 
de keerzijde was dat de lonen vaak onder druk stonden, omdat de textielfabrikanten werden 
geconfronteerd met dalende prijzen van hun ‘katoentjes’.27 In de jaren vóór 1870 verdienden 
de Twentse textielarbeiders weinig, zes tot tien gulden in de week. Het spinnen en weven was 
lang een huisindustrie gebleven, er was niet veel vakkennis nodig om bijvoorbeeld een 
eenvoudig doek te weven. Bovendien waren de arme zandboeren niet gewend hun arbeidsuren 
in geld om te rekenen. Zo lang de handweverij voornamelijk bijverdienste was en de 
landbouw het voornaamste middel van bestaan, konden de ondernemers de lonen laag 
houden.28  

Het lage loonpeil had wel het voordeel dat in de crisisjaren de katoenindustrie in 
Twente zich kon handhaven, terwijl de textiel in het westen van het land waar de fabrikanten 
dertig tot veertig procent meer betaalden, het bijzonder moeilijk kreeg. Twente kon zich zelfs 
staande houden tegenover de Engelse concurrentie van Lancashire.29 Het was overigens in de 
handweverij niet mogelijk een loonsverhoging op te vangen door meer te produceren. De 
kostprijs bestond namelijk voor het grootste deel uit de prijs van de garens, die vooral uit 
Lancashire moesten komen, en uit het arbeidsloon.30 Het besteedbare loon van de 
textielarbeider in het Twentse land stak wel gunstig af tegen de reële lonen van collega’s in 
stedelijke samenlevingen in Holland. Het leven daar was veel duurder, door de stedelijke 
accijnzen, hogere huren voor huizen en de hogere prijzen voor eten en drinken.  
 Toen de mechanisering zo goed als voltooid was, werkten er in 1867 ruim 
zevenduizend mannen, vrouwen en kinderen in de Twentse textielbedrijven. De huiswevers 
sponnen en weefden niet langer op de boerderij, maar werkten tussen de vier muren van de 
fabriek. Zo ontstond er geleidelijk een klasse van fabrieksarbeiders. De boeren kwamen graag, 
ze konden in de fabrieken meer verdienen dan thuis. Verdiende een huiswever omstreeks 
1860 drie gulden of minder, een volwassen wever haalde in de stoomfabrieken in Enschede 
gemiddeld bijna vijf gulden in een week. Tien jaar later verdienden volwassen wevers zes 
gulden voor een week werken, spinners haalden bijna een tientje.31 Een spinner verdiende 
meer dan een wever, omdat zijn werk vuil en vermoeiend was en hij een langere scholing 
nodig had dan een wever. 
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Tot ver in de negentiende eeuw stelden de textielfabrikanten hun eigen regels en lonen 
vast. Maar geleidelijk aan kwam er ook in de textielindustrie een zekere ordening op de 
arbeidsmarkt. In Enschede werd op 7 juli 1890 een collectief ‘Reglement op den Arbeid’ 
aangeplakt. De ongelijke behandeling van arbeiders, die onder verschillende bazen werkten, 
moest verdwijnen, de willekeur ingetoomd door ook regels voor de bazen op te stellen. Maar 
boetes kon iedere fabrikant zelf bepalen en daarover hield hij zelf zeggenschap.32 Het lag 
natuurlijk voor de hand dat in het verlengde hiervan ook de arbeidsvoorwaarden werden 
geüniformeerd. Maar het loonbeleid kwam daarvoor niet in aanmerking. Fabrikanten wilden 
het voor het zeggen houden. Bij de Arbeidsenquête van 1890 vertelde een fabrikant dat de 
lonen in zijn fabriek tussen 1870 en 1890 met twintig procent waren gestegen, ondanks de 
verkorte werktijd. Toch brak er in 1890 een staking uit, omdat de arbeiders – die op stukloon 
stonden – loonverlies leden. Het kon namelijk in ‘achterlijke’ inrichtingen wel eens zes tot 
acht dagen duren voordat er nieuwe bomen kwamen. Op de dagen waarop er niet voluit kon 
worden gewerkt, werd er dus minder verdiend.33 Deze staking kondigde een nieuwe periode 
aan: de geknechte arbeiders kwamen in opstand, ze verzetten zich tegen lange werktijden, de 
ondermaatse arbeidsvoorzieningen en de veel te lage lonen.  
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Noten  
                                                
1 B.H. Slicher van Bath, Historische ontwikkeling van de textielnijverheid in Twente, in: Textielhistorische 
Bijdragen nr. 2, 1960, 21-39.  
2 Sietse van der Hoek, Boerenbouw, Amsterdam, 2003, 24, 25. 
3 W.H. Dingeldein, Het losse hoes Groot Bavel, Enschede, 1947, 44. De boerderij Groot Bavel staat in de tuin 
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