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TH Twente, sterk staaltje van  
rooms-rode machtspolitiek

Burgemeester Wim Thomassen wilde het wel van de daken schreeuwen, het liefst 

vanaf ‘n oalen stadstorent. Maar na lang nadenken, geleid door gezond verstand 

en niet door bijna uitzinnige vreugde, bedacht hij een list om het grote nieuws te 

verklappen zonder het bekend te maken. Medio januari 1961 kregen alle hoofden en 

directeuren van scholen in Enschede een brief van hem:

In het midden van deze week zullen de kranten groot nieuws brengen. Voor Twente 

en voor Enschede is het gelukkig heel goed nieuws. Meer kan ik U op dit moment 

nog niet zeggen. Zodra het bekend is zullen velen uiting willen geven aan hun 

vreugde. Teneinde de stad dan een feestelijk aanzien te geven, zou het prettig zijn 

als overal de vlaggen worden uitgestoken. Daarom doe ik U gaarne het volgende 

verzoek. Wilt u op woensdagochtend de leerlingen van Uw school wijzen op het 

nieuws, dat in de loop van die dag waarschijnlijk bekend wordt gemaakt. En wilt U 
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Wim Thomassen was 
van 1958 tot 1965 
burgemeester van 
Enschede.

hen aansporen om hun ouders te vragen terstond 
de vlag uit te steken en ook op donderdag? Gaarne 
zeg ik U bij voorbaat dank voor Uw medewerking.

Wim Thomassen, Dux voor vrienden, geboren Am-
sterdammer, gevormd in de socialistische jeugdbe-
weging AJC, had eind 1959 tijdens een lunch van de 
Rotaryclub Enschede verzucht, dat ‘uitgestelde hoop 
het hart krenkt’. Maar gelukkig kon hij, bijna ander-
half jaar burgemeester van Enschede, uit de beste 
bronnen er aan toevoegen dat de regering wel voort-
varend en positief aan het werk was. Dat was maar 
voor één uitleg vatbaar, schreef Jan van den Dun-
gen, politiek redacteur van de Twentsche Courant, in 
het jubileumboekje dat verscheen ter gelegenheid 
van het vijftigjarige bestaan van de Rotaryclub En-
schede, de TH zou zeker naar Twente komen.1 Inder-
daad, de politieke winden woeien gunstig voor wat 
misschien wel het voor Enschede en Twente belang-
rijkste besluit was dat ‘Den Haag’ ooit nam. 

Donderdag 16 januari 1961 hadden veel ouders van 
schoolgaande kinderen, zoals Thomassen had ge-
vraagd, de vlag uitgestoken. Het was een feestelijk 
gezicht, een vrolijke winterdag, wapperende vlaggen 
en vanen op scholen en openbare gebouwen. Don-
derdagmorgen brachten twee muziekkorpsen het ge-
meentebestuur een aubade, vrolijke klanken spoel-
den door het stadshart, vol blije mensen die achter 
de muziek waren meegegaan. De toekomst was be-
gonnen, Enschede kreeg de derde Technische Hoge-
school in Nederland, na Delft en Eindhoven.2 

Zege na ruim dertien jaar
Thomassens blijdschap over dit belangrijke besluit 
was begrijpelijk. Een strijd van ruim dertien jaar was 
in een zege geëindigd. In februari 1948 hadden de 
vijf noordoostelijke provincies al een commissie op-
gericht die streefde naar een technische hogeschool 
in Noord-Oost Nederland, op initiatief vooral van 
Twente. Ook het zuiden van ons land, en met name 
Eindhoven, maakte zich sterk voor de Tweede TH in 

Nederland. Prof.dr. Gilles Holst, bijzonder hoogle-
raar natuurkunde in Leiden, die sinds 1914 bij Phi-
lips had gewerkt en na zijn pensionering commissa-
ris was van het Eindhovense bedrijf, kreeg in 1947 
het verzoek voorzitter te worden van een commissie 
die advies moest uitbrengen over een tweede TH in 
ons land. Haar aanbeveling was: breid ‘Delft’ uit en 
onderzoek of er ergens in het land een propedeuse 
kan worden opgericht voor de studierichtingen 
werktuigbouwkunde, elektrotechniek, scheikunde 
en wellicht ook natuurkunde. 

In 1948 kwam er een tweede commissie, met on-
der anderen Gilles Holst en Frits Philips, de hoogste 
baas van de gloeilampengigant, die een advies moest 
uitbrengen over de beste vestigingsplaats. De com-
missie was verdeeld, Arnhem leek de meeste steun te 
krijgen, gevolgd door Eindhoven. Dat Holst en Phi-
lips samen opteerden voor het zuiden van het land, 
Eindhoven dus, lag voor de hand.3 En zij wonnen, 
de tweede TH kwam in Eindhoven, mede onder in-
vloed van de lobby van Eindhovens burgemeester 
mr. H.A.T. Kolfschoten, in 1946 aangetreden, die 
zich in Den Haag sterk maakte voor de zuidelijke in-
dustrieregio rondom Eindhoven. Hans Kolfschoten 
was thuis in het Haagse circuit, per slot van rekening 
was hij een jaar lang minister van Justitie geweest en 
vanaf 1946 drie jaar lid van de Eerste Kamer voor 
de Rooms-Katholieke Staatspartij. Op 15 juni 1956 
werd de Technische Hogeschool Eindhoven gesticht. 
Het verwijt, wel eens gemaakt, dat Twente niet sterk 
genoeg had gelobbyd, lijkt niet terecht. Eindhoven 
bracht gewoon sterkere, meer bekende spelers in het 
veld, Gilles Holst, Frits Philips en Hans Kolfscho-
ten waren onverslaanbaar, ze lieten zelfs het meest 
kansrijk geachte Arnhem achter zich. 

Opmerkelijk was dat het grootste deel van de com-
missie van 1948 de tweede TH in Arnhem wenste 
te vestigen. Frits Philips en burgemeester Meine 
van Veen van Enschede, als afgezanten van de twee 
grootste industriegebieden in ons land, kozen na-
tuurlijk voor hun regio’s, Eindhoven en Twente, lees 
Enschede. Er zouden twee nieuwe technische hoge-
scholen komen, maar wie mocht het eerst bouwen? 
Van Veen wilde de eerste zijn, maar het werd Frits 
Philips, die namens de gemeente Eindhoven zeven-
tig hectare grond aanbood en namens de Philipsfa-
brieken één miljoen gulden. Meine van Veen was 
niet teleurgesteld, hij wist dat zijn stad tien jaar la-
ter de derde TH in Nederland zou krijgen. Hij had na-
melijk met Frits Philips een geheim akkoord gesloten 
om in de commissie te lobbyen voor twee technische 
hogescholen, de tweede hogeschool kon dan in Eind-
hoven komen en Twente kreeg de derde toegewezen. 
Een en ander was in het vat gegoten door de toenma-
lige commissaris der Koningin in Noord-Brabant, de 
KVP-politicus Jan de Quay, die in zijn politieke net-
werk had gehoord dat dit plan niet onbespreekbaar 
was, in het licht van de naoorlogse geboortegolf en 
de nieuwe industriepolitiek.
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Maar het spel leek anders te gaan verlopen. De amb-
telijke top van het ministerie en vele anderen von-
den Twente bij nader inzien veel te ver weg van de 
Randstad en begonnen een lobby voor Deventer. In 
1958, het jaar waarin Meine van Veen Enschede ver-
liet en Wim Thomassen aantrad als burgemeester, 
lekte uit, dat de commissie Piekaar-Neher, die de 
regering moest adviseren over de spreiding van ho-
ger en wetenschappelijk onderwijs, mogelijk Deven-
ter zou aanwijzen.4 Enschedese bestuurders waren 
kwaad, erg kwaad, het was toch een diepe schande 
dat Twente, nota bene het derde industriegebied van 
Nederland, als een uithoek werd weggezet. Burge-
meester Wim Thomassen en zijn collega mr.dr. Nico 
Bolkestein van Deventer vlogen elkaar stevig in de 
haren, de Enschedeërs voelden zich door Den Haag 
onbehoorlijk behandeld. Toen Bolkestein zich in 
zijn nieuwjaarsrede jubelend in de Haagse rij had 
geschaard, hield Thomassen zich niet langer in en 
schreef een vertrouwelijke brief aan Bolkestein, die 
Gedeputeerde van de provincie Groningen en burge-
meester van Middelburg was geweest:

Het aanduiden van Enschede als een uithoek is 
voor iemand die in Groningen en Middelburg heeft 
gewoond en gewerkt, wat vreemd. In die uithoeken 
heb je misschien geluiden kunnen vernemen van 
bevolkingsgroepen die zich achtergesteld voelen 
of een minderwaardigheidscomplex hebben. 
Zo’n complex hebben de Twentenaren niet. Hun 
zelfvertrouwen is volkomen volwassen en zij 
laten nooit geluiden horen zoals die opstijgen uit 
Friesland of Zeeuws-Vlaanderen. 

Ook president-directeur W.T. Kroese van de Konink-
lijke Textielfabrieken Nijverdal-ten Cate, las Bol-
kestein de les, tijdens een massaal bezochte protest-
meeting in de Twentsche Schouwburg in Enschede:

Hoezo uithoek? Het bedrijf waar ik werk, telt 
meer arbeiders dan alle koek-, blik-, worst- en 
fietsfabrieken van Deventer samen.5

Minister Jo Cals van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen koos begin 1961 tot verbijstering van zijn 
adviseurs voor Twente, gedachtig aan de afspraak die 
Frits Philips en Meine van Veen eerder hadden ge-
maakt. Dat deed hij, mede onder druk van de man 
die in 1948 het geheim akkoord tussen beide heren 
had helpen smeden, minister-president Jan de Quay. 
‘Zo leverde dit sterke staaltje rooms-rode machtspo-
litiek voor Twente alsnog de beloofde technische ho-
geschool op’, aldus het commentaar in Tubantia van 
9 juli 2011, die de historie van de besluitvorming 
had ontrafeld. Op 5 juni 1961 ging het wetsontwerp 
naar de Staten-Generaal, daarin werden als techni-
sche rijkshogescholen genoemd Delft, Eindhoven en 
Enschede.6 Op 14 oktober 1964 werd de Technische 
Hogeschool Twente officieel geopend, in aanwezig-
heid van koningin Juliana en prins Bernhard.

Koos Thomas, oud-journalist van Het Vrije Volk 

en oud-lid van Gedeputeerde Staten van Overijssel, 
zei bij zijn afscheid als bestuurder van de Techni-
sche Hogeschool Twente op 22 oktober 1985, dat de 
beslissing van Cals Enschede aan te wijzen als ves-
tigingsplaats voor de derde TH, het begin was ge-
weest van een constante geldstroom van honderden 
miljoenen guldens naar Twente. ‘Denk er maar eens 
over na, hoe Enschede er uit zou hebben gezien bij 
een andere beslissing’, raadde hij zijn toehoorders 

TH Twente op 95 hectare van Lasonder

De Technische Hogeschool Twente – de TH in de volksmond – werd gebouwd in het boerenland 
tussen Enschede en Hengelo, de buurschap Driene. 

In de vijver tegenover de Vrijhof, op het terrein van de Universiteit Twente, verrast het Torentje 
van Drienerlo menige voorbijganger. Het is een object, een kerktorenspits die net boven het 
wateroppervlak van de vijver uitsteekt. Het torentje wekt de indruk dat in de vijver een kerk 
is verzonken. Het kan uitgelegd worden als een symbool voor het achterblijven van kerkelijke 
dogma’s bij nieuwe wetenschappelijke inzichten, meldt de beeldbank van de UT. Het torentje, 
geplaatst in 1979, is een ontwerp van Wim T. Schippers.
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aan.’7 Drs. Wilma van Ingen, voormalig directeur 
van de Kamer van Koophandel voor Overijssel en 
de Veluwe, constateerde in 2012 dat Enschede mede 
door de Universiteit Twente, de latere THT, ‘een brui-
sende stad’ was geworden:

Ruim drieduizend wetenschappers en 
professionals werken aan baanbrekend onderzoek, 
relevante innovatie en inspirerend onderwijs 
voor meer dan negenduizend studenten. Ze 
zetten nadrukkelijk een stempel op het leven 
en de ontwikkeling van de stad, zorgen voor 
werkgelegenheid. Onafgebroken werken ze aan het 
imago van stad en streek.

Wilma van Ingen zei dit op 16 april 2012, toen ze als 
voorzitter van de jury de ten Hag Prestatieprijs uit-
reikte aan prof.dr.ir. Dave Blank, hoogleraar aan de 
Universiteit Twente.8 

Eeuwfeest van Schuttersveld
De komst van de Technische Hogeschool vormde 
een hoogtepunt in de jaren zestig, misschien waren 
het wel de meest turbulente jaren in de historie van 
Enschede, ook omdat Enschede in die periode defi-
nitief afrekende met zijn textielverleden, een omme-
keer die gepaard ging met vreugde en tevredenheid, 
maar evenzeer met veel terecht geweeklaag. De jaren 
vijftig waren in opperste blijheid geëindigd met het 
grootse jubileumfeest van Schuttersveld, vijf dagen 
lang, in het voorjaar van 1959, want het was hon-
derd jaar geleden, dat Hein van Heek – op 16 mei 
1859 – voor nog geen dertigduizend gulden het bui-
tengoed Schuttersveld kocht, waar Charles de Maere 

eerder een schitterende villa had gebouwd. In de bij-
gebouwen begon Hein toen met broer Pieter Eng-
bert een textielbedrijfje onder de naam Gebroeders 
Van Heek.10 Het was het grootste feest dat ooit in  
Enschede, zelfs in heel Twente, was gevierd. 

Burgemeester Wim Thomassen mocht de directie 
van Schuttersveld meedelen dat koningin Juliana 
het honderd jaar oude bedrijf het predikaat Konink-
lijk had verleend. In zijn dankwoord merkte direc-
teur N.H. van Heek NGzn. op dat ‘we vanaf van-
daag ons corduroy met recht “Cord du Roi” kunnen 
noemen en wij zullen dat recht op koninklijke wijze 
behoeden’. Het was het grootste feest dat ooit in  
Enschede, zelfs in heel Twente, was gevierd. Met 
recht schreef de Twentsche Courant over ‘een evene-
ment zoals Enschede niet eerder beleefde’. En een 
mooie toekomst gloorde. Bijna twintig jaar later 
telde het bedrijf – maker van de wereldberoemde 
corduroy – nog 1.250 medewerkers, volgens een per-
soneelsadvertentie te weinig, want er was werk voor 
1.300 mensen.11 

Ook Schuttersveld ging het voor de wind, in de 
jaren vijftig, toen voor de textielindustrie in Twente 
een gouden toekomst leek te zijn weggelegd, mede 
door de modernisering van de fabrieken en de toene-
mende rationalisatie. In 1950 stonden zes Twentse 
bedrijven in de top-honderd van de Nederlandse in-
dustrie. In Enschede behoorde Van Heek & Co. tot 
dit zestal.12 

Terugloop in textiel
Een belangrijke oorzaak voor de terugloop in de tex-
tiel vormde de al van voor de Tweede Wereldoorlog 

Het Nanolab is het laboratorium van Mesa+, één van de grootste 
onderzoeksinstituten op het gebied van nanotechnologie ter wereld. 
Hoogleraar en wetenschappelijk directeur van Mesa+ is prof.dr.ing. 
Dave A.H. Blank, die in 2012 de ten Hag Prestatieprijs kreeg uitge-
reikt, die jaarlijks wordt toegekend aan personen of instanties die 
meewerken aan het vestigen en verstevigen van de goede naam van 
de regio Oost-Nederland. Het wetenschappelijk werk van Mesa+ 
wordt nauwgezet door collega’s in de gehele wereld gevolgd, door 

zijn publicaties en prestaties heeft het instituut wereldfaam opge-
bouwd. Blank heeft in de UT ‘een pracht van een speeltuin’, zoals hij 
in een televisie-uitzending verklaarde. Het spelmateriaal zijn molecu-
len, deeltjes van een miljardste deel van een meter, een miljoen keer 
kleiner dan een millimeter, tienduizend keer kleiner dan een men-
senhaar. Met een computer schreef hij de naam van prins Willem-
Alexander op een hoofdhaar van de koninklijke gast, waarvan heel 
Nederland via de televisie getuige van kon zijn.
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daterende internationale overcapaciteit, vooral ont-
staan door de export naar de voormalige koloniale 
gebieden en de import uit de zogenoemde lage-lo-
nen-landen. Fusies waren het gevolg. De Koninklijke 
Stoomweverij NV in Nijverdal en H. ten Cate Hzn. 
& Co in Almelo gingen vanaf 1957 samen verder als 
Nijverdal-ten Cate, dat in één slag de grootste textiel-
combinatie van Nederland was geworden, met 4.800 
werknemers, 265.000 spinspillen en 7.000 weefge-
touwen.13 Van Heek & Co. in Enschede, tot dan de 
grootste, was naar het tweede plan verwezen. Van 
Heek & Co. hield per 1 januari 1965 op te bestaan als 
zelfstandige onderneming. Samen met Rigtersbleek 
en Nico ter Kuile & Zonen NV die al een fusie was 
aangegaan met A.J. ten Hoopen & Zoon in Neede, 
vormde zij de N.V. Koninklijke Textielfabrieken Van 
Heek & Co.14 Andere bedrijven sloten zich aaneen 
in de KNTU, de Koninklijke Nederlandse Textiel 
Unie. Drie Enschedese bedrijven maakten deel uit 
van deze groep, de Bamshoeve, J.F. Scholten & Zo-
nen en Oosterveld. Later trad N.J. Menko (Room-
beek) toe. Van Heek & Co., Rigtersbleek en de Boeke-
losche Stoombleekerij, geleid door zonen van Gerrit 
Jan van Heek, bleven zelfstandig. Hun optimisme in 
een betere toekomst – Van Heek & Co. bouwde in het 
midden van de jaren vijftig nog een hypermoderne 
nieuwe weverij – bleek achteraf misplaatst. 

Exuberant gedrag zuiderlingen
Moesten in 1952 bij Van Heek & Co. al tweehonderd 
man afvloeien, als gevolg van de Koreacrisis, vrij 
snel daarna moesten arbeiders uit het buitenland 
worden aangetrokken. In 1953 stonden 88 Duitsers 
op de loonlijsten en in 1960 verschenen Italianen en 
Spanjaarden aan de poort.15 Het importeren van ar-
beid uit deze Zuid-Europese landen was ook het ge-
volg van de zogenoemde textielbeuheid. De textiel-
industrie was geen aantrekkelijke werkgever meer, 
het werk was niet plezierig, eerder onaangenaam, er 
werd van de arbeiders een hoog tempo geëist, ook 
door de stuklonen, wie harder werkte, verdiende 
meer. Velen wilden niet werken in de benauwde, 
hete en vooral lawaaiige fabriekshallen. Fabrikan-

ten in Enschede en ook in andere textielsteden en 
–dorpen moesten buitenlandse arbeidskrachten 
aantrekken, gastarbeiders. De buitenlanders wer-
den omgeschoold. Ze moesten erg wennen aan hun 
nieuwe leefomgeving.16 Die aanpassing verliep van 
beide kanten niet altijd vlekkeloos. De politie in  
Enschede kreeg te maken met relletjes tussen gastar-
beiders en Nederlandse nozems. Sommige cafés wa-
ren voor buitenlanders gesloten. Fabrikant Arthur 
Menko verbaasde zich daarover, ergerde zich aan de 
houding van zijn stadgenoten: 

Als wij vreemde arbeidskrachten vragen bij ons te 
komen werken, dan moeten én in de fabriek én in 
hun vrije tijd condities geschapen worden waardoor 
deze mensen zich zo goed mogelijk thuis kunnen 
voelen. 

In 1960 richtte Menko een centrum voor buiten-
landse arbeiders op, waar Italianen en Spanjaarden 
’s avonds bijeen konden komen. De directie pleitte 
voor het laten overkomen van rooms-katholieke 

In oude Ford naar Den Haag

In de zomer van 1960 
bracht koningin Juliana 
een werkbezoek aan 
Enschede.
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Auke Johannes Vleer 
volgde in 1965 Wim 
Thomassen op, die 
burgemeester van 
Rotterdam werd.

Op 4 april 1967 kregen 
duizend werknemers 
van Van Heek & Co.  
hun ontslag, 
zevenhonderd volgden. 
Dat was het einde van 
het textielimperium 
Van Heek & Co., dat 
een halve eeuw eerder 
de grootste industriële 
onderneming was in 
ons land. 

geestelijken en de vrouwen van de arbeiders. Neder-
landse werknemers konden volgens Arthur Menko 
bijdragen aan goede verhoudingen door hun buiten-
landse collega’s eens thuis uit te nodigen.17 Maar 
alle goede bedoelingen van de Menkodirecteuren 
ten spijt, gingen op 14 oktober 1964 zestig Turkse 
arbeiders van N.J. Menko NV in staking, het aan-
vangsloon was te laag, de huisvesting in een pension 
slecht. Op advies van de Turkse ambassade gingen de 
mannen weer aan het werk.18 

In september 1961 waren de ‘Twentse rellen’ uit-
gebroken, jonge Tukkers verzetten zich tegen met 
name de vele gastarbeiders. Café’s en danszalen wa-
ren gesloten voor gastarbeiders. Op de deur van een 
Enschedese danszaal hing een bordje, met in het Ita-
liaans de mededeling dat Italianen niet welkom wa-
ren. Dat was voer voor de Italiaanse pers. De com-
munistische Unità vond dat de oorzaak niet direct 
het machogedrag van de Italiaanse jongens was, eer-
der moest die worden gezocht in de moeilijke eco-
nomische situatie in combinatie met ‘de traditionele 
aversie’, die Nederlanders zouden hebben tegen ‘La-
tijners’. De gematigde Messagero schreef dat de ‘no-
zems geen gelegenheid onbenut laten om de vreem-
delingen te provoceren, te molesteren en in enkele 
gevallen te mishandelen [...] en vele (katholieke) ge-
zinnen met jonge dochters zijn ietwat beducht voor 
het exuberante gedrag van de zuiderlingen’. Niet 
iedereen bleef, slechts 46 van de ongeveer achthon-
derd Italianen keerden naar hun vaderland terug.19

Textiel in de problemen
Auke Johannes Vleer volgde in 1965 Wim Thomassen 
op, die burgemeester van Rotterdam werd. Enschede 
was zeven jaar Thomassens voorportaal geweest tot 
de havenstad, waar hij Gerard van Walsum opvolgde 
en tot zijn vertrek in 1974 een vooraanstaande rol 
speelde in de ontwikkeling van Rotterdam tot we-
reldhaven nummer 1. Auke Vleer had geen ervaring 
in het openbaar bestuur. Zijn benoeming kwam dan 
ook voor velen als een grote verrassing. Vleer was 
1956 benoemd tot secretaris van de Technische Ho-
geschool in Eindhoven, die dat jaar van start ging.20 
Geen enkel vermoeden had de nieuwe burgemeester 

welke problemen hem in Enschede wachtten. Want 
de textielindustrie zat diep in de problemen, de goede 
jaren leken voorbij, was het einde nabij? Het tekort 
aan personeel werd steeds nijpender, het werken in 
de textiel was steeds onaantrekkelijker geworden, an-
dere beroepen dan textielarbeider stonden hoger op 
de ladder, andere bedrijfstakken waren meer in tel ge-
komen.21 Adriaan Buter schreef over de onzekerheid 
van een baan in de textielindustrie:

..... juist de arbeider, schichtig geworden door de 
ervaringen van de crisistijd, moest niets meer 
hebben van een industrie, die hem alleen in goede 
tijden onder de kin streelde, maar die hem geen 
permanente zekerheid van een redelijk betaalde 
arbeidersbaan bood.22

Bij Van Heek & Co. moesten eind 1966 ontslagen 
vallen en veel arbeiders beleefden minder prettige 
kerstdagen. Een arbeider vertelde: 

Toen ging op een gegeven moment een gerucht 
rond, dat was rond de Kerstdagen 1966, dat er iets 
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loos was bij Van Heek. Ook van de vakbond kreeg 
je een hint. Ze zeiden: denk erom, het is op het 
ogenblik zo dat er de mogelijkheid is dat je met de 
Kerstdagen geen salaris krijgt. Maar ’t ging goed. 
Er is geen centje pijn, dachten we. Ik werkte dus op 
de spinnerij Noorderhagen. Daar waren wij druk 
bezig met de nieuwe weverij.23

Een kwartaal later, eind maart 1967, werden de ge-
ruchten sterker. Een arbeider:

Toen kwamen de journalisten aan de telefoon 
en die vroegen of het waar was dat er 2000 man 
uit moesten. Aan de directie werd gevraagd wat 
hiervan waar was. Toen werd er gezegd: ‘Er is geen 
centje pijn en er gaat niks kapot.’ En een week 
later was het dus wel kapot. Voordat dat bericht 
officieel bekend was, kwam Wim van Heek van 
Schuttersveld bij ons op Noorderhagen vragen 
‘Welke zijn jullie beste spinners?’24

Op 4 april 1967 kregen duizend werknemers van 
Van Heek & Co. hun ontslag. Er zouden er nog ze-
venhonderd volgen. Dat betekende het einde van het 
meer dan een eeuw oude textielimperium Van Heek 
& Co., een werkgever die altijd ‘safer dan de bank 
van Engeland’ was geweest.25 ‘De kern van de crisis 
was gelegen in het feit dat het concurrentievermo-
gen steeds geringer werd, volgens directielid Hans 
Geerkens tien dagen na de vierde april. Van Schelven 
stelde een jaar later keihard dat de voortgaande groei 
van de bedrijven en de maatschappelijke ontwikke-
lingen een andere structuur hadden vereist, ook in 
het management, maar daar was niet adequaat op 
ingespeeld.26 Iemand vroeg zich af: 

Nico ter Kuile en Van Heek, waarom zijn die 
kapot gegaan? Ze hadden een geweldige afzet 
naar Nederlands-Indië. Toen dat land zelfstandig 
werd en zelf begon te produceren, was de markt 
voor Ter Kuile en Van Heek kapot, want Nico ter 
Kuile leverde al die sarongs en Van Heek al die 
witte katoen. Dat ging in massa’s naar die landen. 
Daar leefden ze hier van. [...] Hier viel voor de 
fabrikanten niets meer uit te buiten. Toen gingen 
ze daar heen en konden mensen daar voor een 
paar centen laten werken, zoals ze hier vroeger 
met ons deden. Je moet niet menen dat die 
kapitalisten zo nationalistisch zijn dat ze dat voor 
Holland doen. Als ze ergens anders meer kunnen 
verdienen, dan gaan ze ergens anders heen. En dat 
hebben ze gedaan. Die ouwe getouwen werden bij 
Nico ter Kuile en Van Heek hier ingepakt, in ’64, 
’65 en ’67. Dat ging allemaal daar heen en hier ging 
het kapot.27

Toen de arbeiders zich later realiseerden wat de ge-
volgen zouden zijn van het besluit van Van Heek 
& Co., maakten gelatenheid en aanvaarding plaats 
voor de rauwe werkelijkheid, beseften ze wat dit ont-
slag werkelijk inhield voor mensen, voor wie – aldus 

Van Schelven – ‘Van Heek & Co. soms een heel ar-
beidzaam leven lang niet alleen een broodwinning 
maar ook een sociale omgeving en grondslag voor 
hun identiteit was geweest’. Een aantal ontslagen 
personeelsleden vond werk in andere textielbedrij-
ven in Enschede, buitenlandse gastarbeiders kregen 
een terugkeerpremie om ruimte voor ontslagenen te 
maken. Anderen grepen gretig de kans aan buiten de 
katoen te gaan werken. Van Heek & Co. stopte een 
miljoen gulden in een speciaal fonds voor ontslagen 
arbeiders, de helft was bestemd voor degenen die in 
ernstige problemen geraakten, de andere helft voor 
directe regelingen.

ITC naar Enschede 
Burgemeester Auke Vleer had de taak zijn stad door 
dit proces van neergang te leiden en nieuwe ontwikke-
lingen te entameren, nu de werkloosheid ongekende 
vormen aannam nadat de textielindustrie, broodheer 
voor zovelen, teloor was gegaan. Of Vleers ervaringen 
in en kennis van de wereld van de wetenschap, op-
gedaan in Eindhoven, hem hielpen Enschede aan te 
prijzen, toen het ITC – Internatio nal Training Centre 
for Aerial Service – overwoog Delft te verlaten om el-
ders nieuw te bouwen, is niet bekend. Hij heeft zich 
in elk geval tot het uiterste ingespannen om dit in-
ternationaal vermaarde instituut naar zijn stad te ha-
len. In maart 1970 kon de burgemeester tijdens een 
bijeenkomst van de Rotaryclub Enschede verheugd 
vertellen dat de pogingen om het ITC in Enschede 
te vestigen, wellicht succes zouden opleveren. Het 
zou, aldus de burgemeester, voor de stad bijzonder 
gunstig zijn. Want het betekende de komst van een 
staf van tweehonderd mensen, zeventig academici en 
een aantal studenten – vooral buitenlanders uit de 
ontwikkelingslanden – dat tot driehonderd zou kun-
nen oplopen. Vleer: ‘Na hun studie zwerven ze weer 
uit over de hele wereld, waar ze zeker de naam van  
Enschede zullen laten horen.’ 

Het plan het ITC naar Enschede te halen, was 
geboren tijdens het eind jaren zestig gehouden  
Euregiocongres van de jubilerende studentenvereni-
ging van de Hogere Textielschool, de EHTSV. Voor 
de komst van het ITC naar Enschede hoefde de ei-
gen industrie in de stad niet te vrezen. In de loop 
der jaren waren veel prachtige kansen aan Enschede 
voorbij gegaan, omdat de industrie zich verzette, uit 
angst voor concurrentie op de arbeidsmarkt.28 Het 
waren de jaren dat Enschede leed aan textielbeuheid, 
vaders zonden hun zonen niet meer – zoals vroeger 
gewoonte was – naar de fabriek, de lonen waren te 
laag, de voorzieningen te slecht, het werk zwaar, de 
toekomstkansen mager. 

In 1971 verhuisde het ITC, officieel het Interna-
tionaal Instituut voor Lucht- en Ruimtekartering 
en Aardkunde, van Delft naar Enschede. De histo-
rie van het instituut was kort na de Tweede Wereld-
oorlog begonnen. De Verenigde Naties voorzagen 
een toenemende behoefte aan technische onder-
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De redding van de Prinseschool

steuning bij de economische en sociale ontwikke-
ling van veel nieuwe, onafhankelijke staten in de 
tot dan toe gekoloniseerde gebieden van de wereld, 
waarvoor een speciaal hulpprogramma werd opge-
steld. Het doel was ‘de hele wereld’ te leren hoe je met 
luchtfoto’s kaarten kon maken die waren te gebrui-
ken voor economisch belangrijke doelstellingen, om 
bij te dragen aan de technische en economische ont-
wikkeling van de minder ontwikkelde landen. Het 
ITC startte in 1951 met zijn eerste cursus in ruimten 
van de Technische Hogeschool in Delft. In 1967 was 
het instituut zo gegroeid, onverwacht snel zelfs, dat 
werd uitgezien naar nieuwbouw. Enschede kwam in 
beeld, maar al wilde het ITC zelf in Delft blijven, in 

het kader van spreiding van rijksdiensten besloot de 
ministerraad in maart 1970 het ITC te verhuizen 
naar het Twentec-complex in Enschede. 

In de twee Twentec-torens konden, anders dan in 
Delft, geen studenten wonen, dus moest er een nieuw 
gebouw komen. Studenten vonden tijdelijk onderdak 
op de campus van de TH Twente. De nieuwbouw ver-
rees op de hoek van de C.F. Klaarstraat en de Haaks-
bergerstraat, waar een aantal panden was gesloopt, 
waaronder dat van vishandel Neptunus van J. Ho-
venier. Het gebouw van de ITC, een kopie van een 
woontoren van de Vrije Universiteit in Amsterdam, 
werd eind 1973 geopend, het latere ITC Internatio-
nal Hotel. In 1996 verhuisde het ITC van de Boule-

Het ITC kwam in 
1971 naar Enschede, 
naar de twee 
Twentec-torens, die 
oorspronkelijk bestemd 
waren als showroom 
van Twentse en 
Achterhoekse textiel-
bedrijven. Links van 
de twee torens staat 
nog de HTS, daar rijst 
nu de Alphatoren op, 
het hoogste gebouw 
van Enschede. Rechts 
van de twee torens 
was voorheen V&D 
gevestigd. Aan de 
onderkant van de foto 
is het winkelcentrum 
Kalanderij gebouwd. 
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vard naar de Hengelosestraat, naar een gebouw dat 
was ontworpen door Max van Huut, opgetrokken 
in de zogenoemde organische bouwstijl, waardoor 
het bureau Alberts Van Huut bekend was geworden. 
In Enschede kreeg het gebouw al snel een bijnaam, 
De Efteling. Vanaf 1 januari 2010 is het instituut de 
zesde faculteit van de Universiteit Twente.29  

Enschede dienstenstad 
Auke Vleer moest Enschede door vele moeilijke ja-
ren leiden. Hij gaf de aanzet voor een breder aanbod 
van werk, in de industrie en vooral in de dienstverle-
nende sector. De dominante rol van de textielindus-
trie was uitgespeeld, Enschede zou zich steeds na-
drukkelijker manifesteren als dienstenstad. Cijfers 
vormden het bewijs. Sinds 1963 nam de industriële 
werkgelegenheid met meer dan 14.000 personen af, 
de dienstensector groeide in diezelfde periode met 
bijna 10.000 arbeidsplaatsen.31 ‘De “eenzijdige” stad 
kreeg een ander karakter’, schreef stadsarchivaris 
Ties Wiegman: ‘De stad werd veelkleuriger, niet al-

leen in haar uiterlijke verschijning, maar ook in de 
samenstelling van de bevolking.’32 Maar of de stad 
aantrekkelijker werd? In 1975, twee jaar voor bur-
gemeester Vleer werd opgevolgd door Ko Wierenga, 
schreef het Algemeen Dagblad: ‘Snel lopen, weg wezen 
en nooit meer terugkomen.’33 

De lege fabrieken moesten verdwijnen, plaatsma-
ken voor nieuwbouw. Waar veertig, vijftig jaar gele-
den spillen en getouwen kletterden, staan nu het zie-
kenhuis, het politiebureau, een parkeergarage met 
busstation en kantoorgebouwen, de bibliotheek, een 
warenhuis, een winkelcentrum, woonwijken, woon-
gebouwen, een bedrijvenpark.34 De meeste fabrieken 
zijn afgebroken. Aan de Haaksbergerstraat staat de 
Janninktoren nog fier overeind. En er zijn gelukkig 
nog tal van andere plaatsen van herinnering aan het 
rijke textielleven in Enschede, zoals de parken van 
de patriarchale patroons, het Volkspark, het G.J. van 
Heekpark, het Van Lochemspark, het Ledeboerpark. 
In het Van Heekshuis hebben bijna anderhalve eeuw 
leden van de machtigste textielfamilie van Enschede 

Bij de opening van 
het ITC kreeg prins 
Claus deze kleurrijke 
herinneringsdoek 
uitgereikt. 
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gewoond, naast het voormalige hoofdkantoor van 
Van Heek & Co. achter de Grote Kerk, dat nu in bezit  
is genomen door studenten. De ‘klaagmuur’ langs de  
Tubantiasingel toont de omvang van de fabrieken van 
Schuttersveld. Waar de vuurwerkramp van zaterdag 
13 mei 2000 de wijk Roombeek heeft verwoest, zijn 
restanten van roemruchte fabrieken in eigentijdse 
architectuur gevlochten. Rondom de stad etaleren 
grote villa’s en landgoederen nog iets van de rijkdom 
van de Heeren. Het museum TwentseWelle herbergt 
industriële relikwieën, weefgetouwen en spillen, als 
opgepoetste kunstwerken geëtaleerd. De Volkskrant 
van 14 juni 2011 kopte: ‘Maar de stad heeft zich op-

gericht.’ De stad bruist, de stoere stad uit stoom en 
strijd. De Universiteit Twente speelt zich met het 
Kennispark steeds meer in de kijker als een mini- 
Silicon Valley. De ontwikkelingen zijn weloverwogen. 
Peter den Oudsten, burgemeester sinds 2005: 

In Twente gaat alles stap voor stap. Degelijk en 
betrouwbaar. Silicon Valley heeft er ook twintig 
jaar over gedaan om zich een positie te verwerven. 
[...] Zo heeft de stad zich langzaam ontworsteld 
aan het textielverleden.35 

De gloriejaren van de textiel, de trieste ondergang 
van de fabrieken: de herinneringen blijven, gelukkig.

In 1996 verhuisde het 
ITC van de Boulevard 
naar Hengelosestraat. 
Het gebouw was 
ontworpen door 
Max van Huut en 
opgetrokken in 
de zogenoemde 
organische bouwstijl, 
waardoor het bureau 
Alberts Van Huut 
bekend was geworden. 


